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1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, salah satu      

sumberdaya alam yang dimiliki adalah minyak dan gas bumi yang merupakan 

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Sampai saat ini sumber energi dari 

fosil terutama minyak dan gas bumi masih merupakan sumber energi utama untuk 

digunakan manusia pada berbagai kebutuhan sebagai bahan bakar, baik pada sektor 

industri, transportasi, pembangkit tenaga maupun rumah tangga. Kebutuhan akan 

energi yang semakin meningkat dan produksi minyak bumi Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan mengakibatkan minyak bumi sangatlah berharga. Di 

tengah tuntutan peningkatan produksi minyak bumi nasional, keberadaan sumur tua 

minyak bumi dapat menjadi alternatif solusi yang patut dipertimbangkan, sehingga 

sumur-sumur tua minyak bumi yang tadinya ditinggalkan, sekarang kembali dibuka 

dan diproduksikan kembali. 

Filosofi pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah 

mengoptimalkan produksi minyak bumi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar lokasi sumur tua (Marlena et al., 2015). Menurut Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan 

Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, yang dimaksud sumur tua 

merupakan sumur-sumur minyak bumi yang di bor dan di produksi  sebelum tahun 

1970 dan terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja 

pada kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Sumur tua 

minyak bumi yang ada di Indonesia mencapai 13.824 sumur dan 745 sumur masih 

aktif. Lokasi sumur tua tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan perincian : 

Sumatera bagian selatan 3.623 sumur, Sumatera bagian utara 2.392 sumur, 

Sumatera bagian tengah 1.633 sumur, Kalimantan Timur 3.143 sumur, Kalimantan 

Selatan 100 sumur, Jawa Tengah dan Jawa Timur 2.496 sumur, Papua 228 sumur 

dan Seram 229 sumur (Naumi, 2015). Di beberapa tempat sumur tua ini di 
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eksploitasi dengan cara tradisional salah satunya lapangan minyak di desa 

Wonocolo. 

Pada awalnya lapangan sumur minyak tua yang ditambang masyarakat di 

Bojonegoro hanya ada di Desa Wonocolo dan Hargomulyo, Kecamatan Kasiman 

(sekarang menjadi Kecamatan Kedewan). Produksinya, disetorkan kepada kedua 

kades, yang kemudian dijual ke luar berupa minyak mentah, ke berbagai daerah di 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Minyak mentah itu dijual untuk berbagai keperluan, 

mulai bahan bakar perahu nelayan sampai industri pembakaran kapur. Dalam 

perkembangannya, pengelolaan lapangan sumur minyak tua diambil alih 

Pemerintah yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada KUD Bogo Sasono, 

di Kecamatan Kasiman, yang menjalin kontrak kerja dengan Pertamina EP Asset 4 

Field Cepu, Jawa Tengah, pada 1988. Seiiring berkembangnya daerah setempat 

masuk Kecamatan Kedewan, maka pengelolaan lapangan sumur minyak tua 

diambil alih oleh KUD Sumber Pangan (SP) dan KUD Usaha Jaya Bersama (UJB). 

Kedua KUD itu, menjalin kontrak kerja dengan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, 

Jawa Tengah. 

Penambangan sumur minyak tua yang dilakukan secara tradisional di daerah 

Wonocolo tidak hanya dilakukan pada sumur-sumur tua yang sudah ada, akan tetapi 

akhir-akhir ini banyak para investor dari luar Wonocolo yang melakukan 

pengeboran minyak untuk menemukan sumur-sumur minyak baru. Dengan 

bertambah maraknya penambangan tersebut potensi terjadinya pencemaran juga 

semakin besar. 

Berdasarkan catatan Satgas Gabungan Pengamanan obyek Vital, terdapat 

722 titik sumur minyak, sedangkan yang legal hanya 222 sumur minyak masuk 

dalam kontrak kedua KUD, sehingga sumur minyak lainnya ilegal (Sudarmojo, 

2015). 

Penambangan tradisional minyak bumi yang dilakukan masyarakat selain 

memberi dampak positif dalam peningkatan produksi minyak bumi nasional dan 

pendapatan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan 

yakni pencemaran lingkungan, dapat berupa pencemaran air, pencemaran tanah, 

dan bahkan pencemaran udara. Menurut Yuwono (2014), isu yang senantiasa 
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muncul dalam setiap kegiatan penambangan sumur tua adalah limbah hasil 

penambangan baik berupa air limbah maupun lumpur sludge yang masuk kategori 

B3, ditambah lagi dengan keselamatan kerja para penambang karena dalam 

pelaksanaan menggunakan teknologi sederhana. Air limbah yang dihasilkan dalam 

proses penambangan cukup besar karena sumur tua minyak bumi pada umumnya 

memiliki nilai water cut yang tinggi yaitu mencapai diatas 90 % (Raharjo, 2016). 

Pencemaran air terutama disebabkan oleh residu air yang telah dipisahkan dari 

minyak merembes dan mengalir ke sungai sehingga menurunkan kualitas air sumur 

yang digunakan oleh warga (Rocmaningrum, 2012; Jati et al., 2013). 

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan 

(UU No.32 Tahun 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran 

sungai terjadi apabila kualitas air sungai turun sampai tingkat tertentu sehingga 

tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kualitas air ini didasarkan pada 

baku mutu kualitas air sesuai kelas sungai. 

Dalam kegiatan industri atau kegiatan penambangan minyak bumi air  yang 

sudah digunakan (air limbah) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan tapi 

harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi baku mutu air limbah. Pembuangan air 

limbah secara langsung ke lingkungan perairan inilah yang menjadi penyebab 

utama terjadinya pencemaran air khususnya air permukaan. Limbah yang masuk ke 

air lingkungan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air dan 

ini berarti suatu pencemaran (Wardhana, 2004). Untuk menjaga pelestarian fungsi 

lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan kegiatan 

yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, air 

limbah dari usaha atau kegiatan minyak dan gas bumi harus sudah memenuhi baku 

mutu seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 

Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi. 
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Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumberdaya alam yang 

mempuyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Fungsi 

sungai yaitu sebagai sumber air minum, sarana transportasi, sumber irigasi, 

perikanan, dan lain sebagainya. Aktivitas manusia inilah yang menyebabkan sungai 

menjadi rentan terhadap pencemaran air. Begitu pula pertumbuhan industri dapat 

menyebabkan dampak penurunan kualitas lingkungan (Soemarwoto, 1996). Sungai 

sebagai badan air penerima air limbah menjadi salah satu yang rentan terhadap 

pencemaran. Menurut penelitian oleh Priyambada et al. (2008) di Sungai Serayu, 

Jawa Tengah, perubahan tata lahan yang diikuti dengan peningkatan aktivitas 

domestik, pertanian dan industri akan memberikan dampak terhadap kualitas air 

sungai. Menurut Effendi (2003), limbah industri merupakan salah satu sumber 

pencemar badan air, selain limpasan pertanian, limbah domestik dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan penambangan minyak bumi 

yang ada di Desa Wonocolo terhadap kualitas air sungai di daerah tersebut.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah dalam  penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar konsentrasi buangan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan 

penambangan tradisional  minyak bumi pada sumur tua yang ada di Desa 

Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro ? 

2. Bagaimana kualitas air sungai akibat kegiatan penambangan tradisional  

minyak bumi pada sumur tua yang ada di Desa Wonocolo, Kecamatan 

Kedewan, Kabupaten Bojonegoro ? 

3. Apa rekomendasi pengendalian pencemaran air sungai dari kegiatan 

penambangan tradisional minyak bumi pada sumur tua yang ada di Desa 

Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro ? 
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1.3. Tujuan 

1. Menganalisis karakter fisik dan kimia buangan air limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan penambangan tradisional  minyak bumi pada sumur tua yang ada di 

Desa Wonocolo 

2. Menganalisis kualitas air sungai akibat kegiatan penambangan tradisional  

minyak bumi pada sumur tua yang ada di Desa Wonocolo 

3. Memberikan rekomendasi pengendalian pencemaran air sungai dari kegiatan 

penambangan tradisional minyak bumi pada sumur tua yang ada di Desa 

Wonocolo 

 

1.4. Manfaat 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yaitu: 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam membuat kebijakan di bidang pengendalian pencemaran air 

sungai 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian 

sejenis tentang kualitas air sungai di masa yang akan datang. 

 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Judul tesis penelitian terdahulu yang relevan dengan penambangan 

tradisional minyak bumi pada sumur tua antara lain : 

1. Arif Dwiyanto (2007) Tesis MPWK UNDIP, dengan judul Peranan 

Penambang Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi 

Kasus Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora), dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambangan minyak tradisional telah 

memberikan pengetahuan tentang pola budaya gotong royong yang ada di 

masyarakat dapat diterapkan untuk mensiasati permasalahan inherent dari 

penambangan yaitu : high cost, high risk dan high technology. Adanya 
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penambangan minyak tradisional telah meningkatkan pendapatan, mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan serta telah menciptakan sistem jaring pengaman 

sosial dan asuransi terhadap anggota. Tingkat HDI kelompok penambang 

relatif lebih tinggi dari warga biasa yang tidak menjadi anggota penambang. 

Tetapi pembagian pendapatan tidaklah cukup merata antara anggota dengan 

operator karena tingkat pendapatan dipengaruhi faktor produktivitas sumur, 

jumlah sumur dan jumlah anggota kelompok. 

2. Marwoto (2012) Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, dengan judul Analisis 

Masalah dan Strategi Pengelolaan Sumur Tua di Blok Cepu Studi Kasus 

Tambang Rakyat Minyak Bumi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro, 

dengan hasil lemahnya penegakan hukum dalam legalitas kegiatan, 

pencemaran dan pengolaan ilegal. Masyarakat merasa berhak atas pemafaatan 

sumur tua yang ada berdasar adanya modal tenaga kerja dan teknologi, selain 

itu dalam penelitian ini disimpulkan adanya perbedaan persepsi para 

stakeholder dalam memandang suatu peraturan.    

3. Wahyu Yuwono (2014) Tesis Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, dengan 

judul Strategi Pengelolaan Lingkungan Penambangan Minyak Bumi Pada 

Sumur Tua Desa Bagowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, dengan hasil 

upaya pemantauan lingkungan hanya dilakukan pada uji kualitas air limbah dan 

belum dilakukan secara berkala, Pemrakarsa tidak melakukan pelaporan rutin 

mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Pemrakarsa tidak taat dalam 

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tercantum 

dalam Dokumen UKL-UPL. Pengawasan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Blora belum berjalan 

sebagaimana mestinya disebabkan kekurangan tenaga teknis yang kompeten 

dan dana pengawasan belum kontinyu. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas, fokus penelitian 

sebelumnya mengkaji pengaruh kegiatan penambangan minyak bumi kaitannya  

dengan aspek sosial dan  ekonomi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya karena sampai sejauh ini belum pernah ada penelitian mengenai 
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analisis kualitas air sungai dalam kaitannya dengan kegiatan penambangan 

tradisional minyak bumi pada sumur tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, 

Kabupaten Bojonegoro. Upaya pemantauan kualitas air sungai pernah dilakukan 

oleh Badan Lingkungan Hidup Bojonegoro dan PT. Pertamina EP Asset 4 Field 

Cepu, namun dalam teknik analisa belum menggunakan Indeks Pencemaran dan 

belum secara khusus menganalisa kualitas air sungai sebagai akibat kegiatan 

penambangan tradisional minyak bumi.  

Beberapa penelitian tentang kualitas air sungai yang dijadikan referensi 

dalam penelitian ini antara lain disajikan pada Tabel 1: 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Nama (tahun) Judul Penelitian Tujuan Metode Kesimpulan 

Rahmawati (2011) 

Tesis MIL UNDIP 

Pengaruh Kegiatan 

Industri Terhadap 

Kualitas Air Sungai 

Diwak di Bergas 

Kabupaten Semarang 

dan Upaya Pengendalian 

Pencemaran Sungai 

1. Menganalisis kualitas air 

sungai Diwak pada segmen 

industri sebagai akibat adanya 

pengaruh beban pencemaran 

oleh air limbah industri 

dengan indikator BOD, COD, 

TSS, DO, suhu dan pH. 

2. Merekomendasikan strategi 

pengendalian pencemaran air 

sungai Diwak 

1. Melakukan pengambilan 

sampel air sungai pada 4 

titik pengamatan pada 2 

periode dan  air limbah 

pada 3 industri.  

2. Menentukan status mutu 

dengan Metode Indeks 

Pencemar. 

3. Menghitung beban 

pencemaran dari industri 

4. Metode analisis SWOT 

1. Beban pencemaran air 

limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan industri : BOD = 6,9 

kg/hari ; COD = 19,19 

kg/hari ; TSS = 6,11 kg/hari 

2. Kualitas air sungai Diwak 

pada musim penghujan 

maupun kemarau tidak 

memenuhi baku mutu 

kriteria air kelas II 

3. Kualitas air pada musim 

penghujan lebih baik 

daripada saat musim 

kemarau. 

4. Status mutu air sungai Diwak 

tergolong tercemar ringan 

hingga sedang dengan IP 

antara 1,1 – 5,99 sesuai 

kriteria air kelas II. 

Wahyuni (2015) 

Tesis MIL UNDIP 

 Analisis Kualitas Air 

Sungai Kalamanan 

Sebagai Badan Air 

Penerima Limbah 

Pengolahan Emas PT. 

Kasongan Bumi Kencana 

Kabupaten Katingan, 

1. Mengkaji kualitas air dan 

status mutu air sungai 

Kalamanan dengan adanya 

kegiatan penambangan emas 

oleh PT. Kasongan Bumi 

Kencana 

1. Membagi sungai menjadi 

3 segmen, pengambilan 

sampel air dilakukan pada 

4 titik dengan parameter : 

pH, TSS, TDS, BOD, 

COD, NO3, PO4, As, Cd, 

Cu, Pb, Hg, Zn, sianida, 

1. Kualitas air sungai 

Kalanaman untuk periode 

Mei 2012 – Oktober 2015 

termasuk kategori tidak 

memenuhi baku mutu kelas 

air kelas II 
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Provinsi Kalimantan 

Tengah 

2. Menganalisis persepsi 

masyarakat Desa Mirah 

mengenai kualitas air sungai 

Kalanaman dengan adanya 

kegiatan penambangan emas 

oleh PT. Kasongan Bumi 

Kencana 

3. Memberikan rekomendasi 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan sungai 

Kalanaman 

nitrit, fecal koliform dan 

colitinja selama periode 

2012-2015. 

2. Menentukan status mutu 

dengan Metode Indeks 

Pencemar  dan Metode 

Storet. 

3. Persepsi masyarakat 

menggunakan analisis 

deskriptif dengan skala 

Linkert 

2. Status mutu air sungai 

Kalanaman  untuk periode 

2012-2015 dengan metode 

Storet : untuk kelas air kelas 

I termasuk tercemar berat; 

kelas air kelas II termasuk 

cemar sedang; kelas III dan 

IV termasuk cemar ringan. 

Dengan metode IP : untuk 

kelas air kelas II termasuk 

kategori cemar ringan; untuk 

kelas air kelas IV pada 

kondisi baik 

3. Masyarakat menyatakan 

bahwa sungai Kalanaman 

sudah mengalami penurunan 

kualitas yang ditandai 

dengan perubahan fisik. 

Widyakusuma 

Hermawan (2015) 

Tesis MIL UNDIP 

Strategi Pengelolaan 

Kualitas Air Sungai 

Sambong Kabupaten 

Batang Dalam Upaya 

Pengendalian 

Pencemaran Air 

1. Mengkaji kondisi kualitas air 

sungai Sambong 

2. Mengkaji status mutu air 

sungai Sambong 

3. Mengkaji beban pencemaran 

yang masuk ke sungai 

Sambong 

4. Merumuskan rekomendasi 

strategi pengendalian 

pencemaran air 

1. Membagi sungai menjadi 

5 segmen, pengambilan 

sampel air dilakukan pada 

6 titik dengan parameter : 

suhu, pH, DO, TSS, BOD, 

COD, NO3, PO4, Cr total, 

fenol, total koliform, 

plankton, debit. 

2. Menentukan status mutu 

dengan Indeks Pencemar  

1. Kualitas perairan sungai 

Sambong berdasarkan 

Indeks Diversitas Shannon-

Wiener plankton termasuk 

kategori belum tercemar (H’ 

= 2097) hingga tercemar 

ringan (H’ = 1,715) 

2. Status mutu air sungai 

Sambong tercemar ringan 

(IP = 3,90) hingga tercemar 

berat (IP = 11,29) 
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dan Indeks Diversitas 

Shannon-Wiener 

3. Menghitung beban 

pencemaran 

4. Metode analisis SWOT 

3. Beban pencemaran berasal 

dari aktivitas domestik 

rumah tangga sebesar 638,84 

kg/hari dan aktivitas industri 

sebesar 28,10 kg/hari  

Pohan (2016) Tesis 

MIL UNDIP 

Analisis Kualitas Air 

Sungai Guna 

Menentukan Peruntukan 

Ditinjau Dari Aspek 

Lingkungan di Sungai 

Kupang Kota 

Pekalongan 

1. Menganalisis kualitas air 

sungai Kupang Pekalongan 

2. Menghitung beban pencemar 

sungai Kupang dan 

menentukan status mutu sir 

sungai Kupang Pekalongan 

3. Merekomendasi peruntukan 

kelas sungai Kupang 

Pekalongan 

4. Menentukan upaya 

pengelolaan kualitas air 

sungai Kupang Pekalongan 

1. Membagi sungai menjadi 

3 segmen, pengambilan 

sampel air dilakukan pada 

6 titik dengan parameter : 

suhu, pH, DO, TSS, BOD, 

COD, PO4, Cr, fenol, 

debit. 

2. Menentukan status mutu 

dengan Indeks Pencemar  

dan Indeks Diversitas 

Shannon-Wiener 

3. Perhitungan Model 

Qual2E/Qual2Kw 

1. Kualitas air sungai Kupang 

mengalami penurunan 

kualitas dari hulu ke hilir 

yang disebabkan oleh bahan 

organik 

2. Status mutu air sungai 

Kupang menunjukkan 

penurunan kualitas air dari 

hulu ke hilir sungai, pada 

bagian hilir telah tercemar 

ringan. 

3. Beban pencemaran sungai 

Kupang dari hulu ke hilir 

mengalami peningkatan, 

beban pencemar TSS = 

20.670 kg/hari; COD = 

16.517, kg/hari; BOD = 

6.618 kg/hari. 

4. Merekomendasi klasifikasi 

sungai Kupang pada titik 1 - 

6 dapat dimasukkan pada 

kelas II dengan menurunkan 

beban cemar yang bervariasi 

pada masing-masing titik. 


