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Selama api itu tersulut dan menyala (api dari kilang Pertamina. pen), itulah awal 

kesengsaraan masyarakat di sekitarnya. Di kala api itu padam apakah timbul butir-butir 

kemakmuran kembali? Atau sebaliknya dunia ini akan hancur dan akan berakhir hingga 

kesengsaraan masyarakat semakin abadi? 

Tuturan salah satu warga Blok Kesambi Desa Balongan, Desember 2015 
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Pengantar 

Melirik di balik bangunan Pertamina RU VI Balongan. Sebelum berdirinya bangunan ini 

sebenarnya kehidupan apa dulunya. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang dan 

saling bercerita mengenai perubahan-perubahan situasi di kampung sejak kehadiran 

Pertamina. Tulisan ini merupakan cuplikan dari banyak keluh-kesah derita masyarakat 

yang kampungnya sudah dirangsek habis oleh Pertamina.  

Namanya Karma1. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang tanahnya digusur oleh 

Pertamina. Ia sekarang menggarap sawah yang berada di bawah pipa gas. Sawah ini 

berada di atas tanah Pertamina yang dulu katanya tanahnya sendiri kemudian terpaksa 

harus dijual ke Pertamina. Dengan panjang sekitar lima puluh meter dan lebar sekitar 

dua puluh meter. Pengairan sawah ini dari air limbah Pertamina. Ia juga baru selesai 

panen padi sekitar satu kwintal. Para bakul yang datang ambil langsung di sawah.  

Seingatnya pada saat pelelangan desa Sukareja pada tahun 90-an, ia sedang masa 

remaja berumur sekitar 14 tahun (masyarakat kadang menyebut “pelelangan”, kadang 

“ganti rugi”, dengan maksud yang sama). Ganti rugi berlangsung sebenarnya karena 

masyarakat merasa terpaksa saja. Waktu itu ada semacam kasbon dari pemerintah yang 

bisa digunakan masyarakat. Tapi masyarakat tidak tahu, kalau kasbon itu sebenarnya 

untuk ganti rugi. Karena dari kepala Kuwu yang menandatangani soal ganti rugi ini tidak 

menjelaskan apa-apa, tentang pelelangan Desa Sukareja. Dan masyarakat saat itu juga 

hanya mengikuti saja kalau sudah disuruh kepala Kuwu.  

Dengan kasbon pemerintah itu, banyak masyarakat senang karena bisa dipakai membeli 

motor, televisi dan lain sebagainya.  

Seingat Karma, tanah orang tuanya pada waktu itu sekitar 300 meter. Dibayar oleh 

Pertamina totalnya sebesar 17 juta rupiah. Dari uang tujuh belas juta ini pak Karma 

kembali membeli tanah sekitar 30 meter persegi dengan harga 5 juta rupiah untuk 

membangun tempat tinggal. Kemudian membeli bahan material sekitar 5 jutaan juga. 

Sisanya yang 7 juta untuk kebutuhan sehari-hari, buat makan, bensin, listrik dan 

sebagainya. Tujuh juta ini habis tidak sampai dalam setahun.  

Karma mencoba mengurai perubahan yang ia saksikan sendiri. Waktu dulu sebelum 

Pertamina masuk di kampungnya masih banyak empang udang dan ikan. Tetapi itu dulu, 

begitu juga dengan di pantai dan di sungai. Dulu ia bekerja mencari ikan dan udang di 

laut masih sangat muda. Di sungai pun masih banyak ikan bandeng dan udang. Semenjak 

ada Pertamina dan banyak limbah, ikan-ikan tidak ada lagi.  

“Setelah kampung kami sudah dibeli oleh pihak Pertamina, semuanya berubah”.  

                                                           
1
 Semua nama responden dan informan dalam tulisan ini disamarkan, untuk alasan keamanan mereka dari 

teror preman suruhan.  
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Pada masa kecil, Karma hidup berpindah-pindah desa. Ia mempunyai anak tujuh orang.  

saat ini ada anaknya yang kerja di proyek Pertamina dan ada juga yang di luar. Istrinya 

meninggal 11 bulan yang lalu. Untuk makanan sehari-hari, anaknya ikut membantu 

Karma, begitu juga untuk membeli air dan listrik.  

“Sekarang saya menggarap sawah ini. waktu kemarin dipanen sekitar lima 

kwintal dibayar 500 ribu rupiah. Tanah yang saya garap ini juga tanah Pertamina. 

Yang saya harapkan ya tinggal ini. walaupun dari pihak Pertamina marah, ya 

harus bagaimana lagi orang kudu makan. Saya harus mencangkul dan menanam 

padi untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Saya tidak menyesal dengan 

penggusuran (pelelangan desa) kami. Karena dari dulu sampai sekarang ya sama 

saja, hidup saya tidak berubah.”  

Kobul adalah salah satu warga yang tanahnya digusur juga. Katanya sekitar tahun 1992-

1993 kampungnya dilelang. Pada saat penggusuran atau pelelangan desa ia tidak tahu 

betul soal pembayaran pada waktu itu. Seingatnya pada saat pelelangan desa dan 

mereka pergi saat itu juga sekolahnya berhenti. Saat itu ia masih berada di sekolah dasar 

kelas empat. Pada saat itu juga ia hanya membantu orang tuanya untuk mencari kayu 

bakar. Semenjak penggusuran kampung banyak masyarakat yang tinggal berpindah-

pindah dan menyebar. Ada yang tinggal di daerah kapling yang sekarang dinamakan 

Desa Sukareja Baru. Kini rumah yang ditinggali Kobul sekarang adalah di atas tanah 

bapak Samainar. Rumah ini juga salah satu bantuan dari pemerintah (RuTiLaHu, atau 

Rumah Tinggal Layak Huni). Saat saya berbincang bersama Kobul, beberapa warga yang 

sedari tadi tekun mendengar tiba-tiba menekankan berkali-kali. 

“Dulu itu kampung!....Waktu dulu itu kampung!...Itu kampung dulunya!  

Agar warga benar-benar mau menyerahkan tanahnya untuk diganti rugi, Pertamina 

butuh proses selama beberapa tahun untuk mengambil hati masyarakat. Selama 

setahun pertama, masyarakat terus diiming-imingi, atau istilah masyarakat “dibom” 

dengan yang namanya uang. Pertamina melalui beberapa tim suruhannya, 

meminjamkan uang pada masyarakat, atau yang biasa diistilahkan masyarakat sebagai 

kasbon itu. Masyarakat pada saat itu meminjam uang, untuk membeli hal-hal yang 

sebenarnya belum begitu diperlukan dengan mendesak, seperti sepeda motor dan 

televisi. Lainnya, masyarakat juga meminjam untuk kebutuhan sehari-hari saja, padahala 

sebelumnya tanpa keberadaan uang sekalipun masyarakat bisa memenuhi kebutuhan 

tersebut. Peminjaman uang diserta dengan aturan oleh si pemegang modal, yakni 

perjanjian bunga sepuluh persen. Padahal pada awalnya masyarakat banyak yang tidak 

tahu jika peminjaman itu disertai bunga 10 persen. Apabila si peminjam tidak membayar 

hutang pada waktu yang tepat, maka bunganya makin naik. 

Pertamina bekerjasama dengan pemerintah setempat. Apabila masyarakat tidak bisa 

membayar bon (hutang) dalam waktu yang ditentukan, sebagian menyebut, maka akan 
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terkena “denda”, atau dengan pengembalian yang lebih mahal lagi (bunga pinjaman 

makin tinggi). Masyarakat yang tidak mampu membayar hutangnya kepada pemerintah 

mau-tidak mau tanahnya bakal dilelang. Tanah harus dibayar murah oleh pihak. Apabila 

dari pihak masyarakat mengeluh atas tanah yang dibayar murah oleh Pertamina, maka 

mereka harus membayar hutang sampai lunas dan itu harus. Tidak mau tahu bagaimana 

caranya, hutang harus dibayar. Masyarakat pada akhirnya putus asa, untuk kebutuhan 

sehari saja pas-pasan, apalagi harus membayar hutang yang makin lama bunganya 

makin naik. Pada akhirnya masyarakat Sukareja menyerahkan tanahnya dengan harga 

murah. 

Upaya Pertamina tidak bisa menembus keseluruhan pertahanan masyarakat. Banyak 

masyarakat yang tanahnya terlepas menjadi milik Pertamina melalui mekanisme uang 

ini, karena tidak tahu jika uang yang mereka pinjam disertai bunga yang begitu tinggi. 

Sebagian malah menolak mengembalikan karena merasa tertipu. Perlawanan 

masyarakat mulai tumbuh, gara-gara merasa ditipu. Demi menghindari resiko lebih 

besar, akhirnya Pertamina memutar otak, melakukan tekanan melalui jalur 

pemerintahan. Negara dipakai sebagai satu sandaran atau “bom” baru untuk 

menghancurkan tembok pertahanan masyarakat. Masyarakat tidak berdaya ketika 

mendengar nama “negara”. Penggusuran dan ganti rugi pun berlangsung dengan restu 

langsung dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Masyarakat masih awam dan tidak 

tahu apa-apa. Pada saat itu masyarakat sudah pasti takut kalau Pertamina mengatakan 

ini adalah tanah negara, atau atas suruhan negara.  

Masyarakat yang masih membangkang, biasanya akan diajak oleh Pertamina untuk 

dihadapkan dengan para oknum birokrat setempat. Jika sudah bertemu dengan oknum 

negara yang berpengaruh itu, biasanya mereka akan berubah setelahnya dan jadi mau 

saja kalau tanahnya dilelang/diganti rugi oleh Pertamina. 

Sejak awal sebenarnya sudah ada pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat dari 

golongan kaya, hampir semuanya pro dan bagi mereka tentu tak sulit jika harus pindah 

keluar dari sekitar Balongan. Mereka yang pro ini, didukung penuh oleh pemerintahan 

desa, kecamatan dan kabupaten. Dan orang-orang kaya ini, menetapkan sendiri harga 

tanahnya kepada Pertamina. Mereka sudah seperti layaknya makelar penjual tanah, 

kedatangan Pertamina mereka manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari 

transaksi tanah. Sedangkan bagi golongan lemah, atau mereka yang mengandalkan 

hidup dari mengolah tanah, biasanya akan kontra. Kalaupun ada ganti rugi, nantinya 

uang ganti rugi itu tidak akan cukup untuk membeli tanah pertanian yang kesuburannya 

memadai. Selalu saja tanah harganya menjadi lebih tinggi jika ada ganti rugi. 

Pertimbangan lainnya, di wilayah mereka ini sudah terbentuk sistem sosial dan 

penghidupan yang sedemikian rupa. Jikalau mereka pindah ke tempat lain, sesubur 

apapun tanahnya, tetap akan sulit karena sistem sosialnya mesti dibangun kembali dari 

awal.  
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Pembayaran pada saat itu per meternya sesuai dengan dengan besarnya pekarangan 

dan material bangunan rumah tersebut. Ada banyak versi mengenai jumlah harga tanah 

ganti rugi itu, ada yang mengatakan per meter 17 ribu, 80 ribu, 185 ribu, dan 

sebagainya. Uang dibayar oleh Pertamina kepada masyarakat melalui rekening.  

Setelah tanah sudah terjual ke pihak Pertamina, pemerintah menyediakan lahan untuk 

membangun kampung yang katanya akan diberi nama “Sukareja Baru”. Tetapi yang 

terjadi malah masyarakat disediakan rumah berukuran lebar 6 meter dan panjang 9 

meter. Rumah ini disebut oleh warga sebagai “rumah kapling” atau sebagian 

menyebutnya seperti tadi, Rutilahu (Rumah Tinggal Layak Huni, berupa rumah petak 

dengan jalan teratur berblok, rumah saling berhadapan). Namun banyak masyarakat 

yang tidak mau menempati rumah yang disediakan oleh pemerintah. Karena, dianggap 

jauh dari laut sebagai tempat dan pusat kegiatan, serta resiko perubahan hubungan 

sosial yang akan memberatkan situasi golongan miskin.  

Pada akhirnya masyarakat tak bisa menghadang kekuatan Pertamina yang didukung 

negara dan orang-orang kaya. Sekitar pada tahun 1990-an pengerjaan kawasan 

Pertamina mulai berlangsung. Bermula dengan penggalian batu karang dari Pulau 

Gosong di laut depan Indramayu dan dibawa ke pesisir pantai. Batu-batu karang diambil 

dari pulau Gosong langsung menggunakan mesin, disedot dan diangkut ke tempat 

Pertamina untuk penimbunan. Padahal batu-batu karang itu masih hidup, kemudian 

dihancurkan dengan mesin. Dari kejadian ini, masyarakat mulai dihantui kecemasan. 

Pertamina sepertinya ke depan akan terus menghalalkan berbagai perusakan demi 

pendirian kawasannya.  

Start up kilang ini dilakukan pada bulan Oktober 1994, namun baru diresmikan pada 

tanggal 24 Mei 1995 oleh Presiden Soeharto, setelah mengalami kemunduran dari 

jadwal semula 30 Januari 1995. Antara tahun 1996-1997 perusahaan mulai beroperasi 

dan kembali diresmikan untuk kedua kalinya oleh Megawati (Anonim. Profil PERTAMINA 

RU VI Balongan, 2016, Hal-8) dan ada beberapa menteri lainnya. Seorang warga yang 

pernah bekerja disitu menjelaskan:  

“Saat itu yang turun adalah Megawati dan ada beberapa menteri lainnya. 

Karyawan biasa tidak bisa melihat Megawati, karena pagar saat itu tinggi-tinggi. 

Megawati turun dengan pesawat heli langsung ke areal Pertamina dan dikawal 

dari dalam sampai di luar pagar oleh Brimob dan tentara, lengkap dengan 

senjatanya. Rasanya menakutkan”.  

Ketika tanah sudah digusur, banyak masyarakat yang hidupnya tidak menetap. Lahan 

yang disediakan oleh pemerintah tidak cocok dengan kampung yang dulu (Sukareja). 

Ada masyarakat yang memilih tinggal di Balongan Pesisir, Blok Kesambi, Sukareja Baru, 

Sekaurip, Cirebon, Tegal Urung, Singaraja dan ada sebagiannya memilih kembali ke 

kampung asal orang tua mereka. Sekarang malah timbul kesengsaraan yang 
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berkepanjangan. Ada beberapa warga yang hidup di atas tanah orang serta ada 

beberapa warga yang kembali mengadu nasib di atas tanah Pertamina, yang awalnya 

tanah ini  adalah tanah mereka sendiri. 

Tuturan-tuturan atau cerita penggusuran Desa Sukareja di atas membuat saya berpikir 

jauh ke belakang di kampung saya sendiri. Kampung Mabapura Kabupaten Halmahera 

Timur, pada saat PT. Antam, Tbk mulai menancapkan taringnya. Walaupun kampung 

saya pada saat itu tidak digusur, namun yang terjadi sekarang sama saja. Adanya sebuah 

perusahaan membuat masyarakat pribumi tersingkir secara langsung dan perlahan-

lahan pasti tersingkir. Menjauhkan orang dari sumber makanannya dan hubungan 

keluarga serta hubungan masyarakat menjadi putus. Yang intinya perampasan ruang 

hidup. 

Antam awalnya mengeruk habis Pulau Gebe Halmahera Selatan sekitar tahun 1980-an. 

Setelah pulau Gebe dikeruk habis yang tersisa hanya kenang-kenangan dari Antam 

sendiri terhadap masyarakat Gebe. Dalam kenyataan, pulau Gebe rusak parah hanya 

menyisakan jejak kejayaan tambang di sana, berupa tanah bongkaran dan korengan. 

Dengan lubang-lubang yang menganga yang digenangi oleh air beracun dan hewan liar 

pun tidak betah berada di sekitarnya (lihat buku Perampasan Ruang Hidup; Cerita Orang 

Halmahera, Surya Saluang, dkk). Antam kemudian memutar arah dan mencari kekayaan 

alam yang harus dikeruk lagi. Halmahera Timur-lah yang mereka singgahi, dengan target 

Mabapura; yang dulunya aman-aman saja dalam mengurus ruang hidupnya. Saya sendiri 

masih menyaksikan bagaimana masyarakat saling berbagi ikan-ikan secara cuma-cuma. 

Begitu kayanya kampung satu ini. Itu dulu sebelum adanya perusahaan tambang di sana. 

Setelah pada tahun 2003 Halmahera Timur membentuk kabupatennya sendiri, yang 

sebelumnya adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan adanya perusahaan tambang 

dan pemekaran inilah, dimulainya babak baru. Cara pandang kami terhadap kampung 

dan menghargai sumber kekayaan alam dipalsukan dengan hal-hal baru. Masuknya isu 

politik dimana-mana yang tidak ada manfaatnya buat orang banyak, lebih banyak 

mudharatnya. Sampai pada apa yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Konflik sosial 

antara keluarga pun terjadi, demi mengangkat siapa yang akan memimpin Kabupaten 

Halmahera Timur ke depannya; berebut keuntungan paling besar dari adanya sebuah 

perusahaan. Itu sedikit dari pengalaman saya kampung sendiri.  

Pangan 

“Semenjak adanya Pertamina tanah mulai kurang subur. Sekarang tanah seperti 

ibu tiri berbeda dengan dulu. Dulu tanah sebagai ibu kandung kita. Dulu petani 

mengasah cangkulnya di lahan sawah. Sekarang petani hanya bisa mengasah 

otaknya untuk menyambung hidup”.  

Ungkapan di atas disampaikan seorang warga. Saya kemudian melirik waktu di 

handphone bertuliskan 10.12. Di teras rumah Mbak Titis saya duduk di samping bapak 
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Raut. Amai istri bapak raut, seperti biasa hanya duduk terkadang merebahkan badannya 

di atas lantai. Melatih cucunya sesekali mendekati Amai, kadang duduk di samping kami 

lalu pergi entah kemana. Bapak Raut hanya duduk menarik rokok dan pandang lepas ke 

depan.  

“Dulu itu (tanah pesisir) masih bisa ditanami apa saja. Seperti semangka, jagung 

dan kacang”. 

“Sekitar tahun berapa itu pak?”. 

Ia tidak mengingat betul tentang tahun namun saya perkirakan saja, entah benar atau 

salah sekitar tahun 1970-an.  

“Dulunya masyarakat bekerja sebagai pembuat garam. Garam dari air laut 

diambil dan dimasak kemudian dimasukkan ke dalam cepon (keranjang bambu) 

lalu dijual. Ada juga masyarakat yang bekerja sebagai petambak bandeng windu 

dan ada yang mencari ikan di laut menggunakan lampu petromak. Waktu itu 

belum ada listrik.” 

Saya tidak sempat menanyakan kepadanya tahun berapa listrik mulai masuk dan 

pekerjaan garam mulai hilang. Tiba-tiba saja kami terdiam. Bapak Raut beranjak dan 

pergi ke rumahnya. Tidak ada sawah atau tanah daratan yang digarap di desa ini. 

Terlihat hanya beberapa sawah yang berada di pesisir pantai dan beberapa sawah yang 

berada dekat sungai Tameng.  

Ketika saya ke rumah bapak Ruso, ia bercerita beberapa.  

“Waktu dulu di sepanjang jalan desa ini ladang sawah semua sampai ke pesisir 

pantai. Kemudian masuknya Pertamina, tanah-tanah yang di atasnya digunakan 

sebagai ladang sawah, dibayar. Sawah yang berada sekarang di depan Pertamina 

RU VI dengan jarak sekitar seratus lima puluh meter ke dalam, adalah sawah 

milik Pertamina. Ketika sawah itu tidak digarap oleh Pertamina, kemudian sawah 

itu digarap oleh masyarakat dari sepuluh desa. Desa Balongan 15 Ha, Desa 

Majakerta 16 Ha, Desa Sukaurip 16 Ha, Desa Sukareja 16 Ha, Desa Tegal Urung 5 

Ha, Desa  Rawadalam 5 Ha, Desa Sembadra 5 ha, Desa Gelarmendala 5 Ha, Desa 

Sudimampir dan Desa Sudimampir Lor 5 Ha. Katanya sih ada juga tanah carik 

(tanah bengkok desa) yang digarap oleh masyarakat. Per tahunnya dibayar lima 

juta rupiah. Uang lima juta itu kemudian dibagi tiga masing-masing mendapat 

satu juta sekian. Yang memenerima uang yaitu Raksa Bumi2, Lebe/Penghulu dan 

Polisi. Sekarang uang dari tanah carik sudah masuk dalam kekayaan desa. Dari 

                                                           
2
 Pak Ruso menuturkan pekerjaan yang dilakukan oleh Raksa Bumi adalah melihat apa yang kurang dan apa 

yang perlu dibangun. Seperti tidak ada irigasi yang masuk ke empang atau sawah. Namun di Blok Kesambi 
sendiri tidak ada sawah. Dan melihat selokan-selokan mana yang tersumbat dan belum ada. 
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ketiga ini sudah diberi upah bulanan satu juta lima ratus ribu rupiah, sejak masa 

Presiden Jokowi”. 

Seorang laki-laki yang ikut mendengarkan obrolan kami menambahkan.  

“Khususnya di desa Balongan pembagian sawah pada waktu itu agak berbeda. 

Ada permainan dari Kepala Kuwu/Desa. Per orang yang menggarap sawah itu 

diminta uang lima ratus ribu. Padahal dari pihak Pertamina tidak begitu. Pada 

saat pembagian sawah pak Kuwu memasukkan nama-nama keluarganya atau 

orang yang kenal dekat dengannya. Pada saat menggarap sawah keluarganya 

ada yang tidak bisa menggarap sawahnya kemudian dijual ke orang yang berduit 

untuk menggarap sawah tersebut”. 

Di hari yang berbeda siang sekitar pukul sebelas lewat saya pergi ke rumah Mbak Titis 

untuk mengisi batere laptop. Terlihat Om Yar sedang berdiri di atas pagar memegang 

batang mangga yang dibungkus dengan kulit bagian dalam kelapa lalu diikat dengan tali. 

Sekilas saya bisa bilang ia sedang mencangkok mangga.  

“Om Yar numpang ngecas ya” 

“Iya masuk saja”, jawabnya sambil turun dari pagar, masuk melewati pintu 

belakang dan membuka pintu depan. 

Pintu sudah terbuka tanpa salam saya masuk. Ketika casan dicolok terlihat lampu laptop 

tidak menyala.  

“Oh iya mati lampu Lan. Masih diperbaiki sama bapak Tio. Mungkin konslet”. 

Sambungnya sambil berjalan keluar dan duduk di teras.  

Setelah itu saya menaruh leptop di atas sound dan berjalan keluar.  

“Mau kemana lagi? Duduk dulu ngopi”. Kata Om Yar. 

Namun tak terlihat ada kopi. Datang Mbak Titis entah dari mana membawa kantong 

plastik berwarma hitam. Ia mengeluarkan rokok surya dan djarum coklat. Terlihat di 

dalam kantong ada beberapa bungkusan rinso dan beberapa bungkusan kopi kapal api, 

lalu berjalan masuk ke dalam dapur. Om Yar membuka rokok surya dan menawarkan 

kepada saya. Asap dan aromanya mengepul ke udara lalu hilang kemudian ada lagi 

ketika ditarik. 

“Tadi pagi disini rame. Anak-anak ngumpul. Rapat tentang acara mauludan yang  

jatuh pada malam tahun baru. Saya ditugaskan untuk membicarakan ini kepada 

bang Olan. Maaf ya, lagi-lagi ini tentang dana, sekiranya bang Olan mau 

membantu menyumbangkan se-ala kadarnya saja. Sumbangan sekaligus 

undangan dari kami untuk hadir pada hari “h” nya nanti.” Papar Om Yar. 
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Ini yang kedua kalinya Om Yar menceritakan tentang acara Mauludan ini. Sebelumnya, 

“Oh…iya Om” jawab saya. 

Tak lama kemudian Mbak Titis keluar membawa dua gelas kopi dan duduk di samping 

Om Yar.  

“Baru beberapa hari disini saja sudah hitam. Bagaimana betah nggak disini?” 

Tanya Mbak Titis. 

“Alhamdulilah betah Mbak”. 

“Ayo makan dulu”.  

Kata Om Yar sambil menyuruh Mbak Titis menyiapkan makanan. Bersamaan dengan 

ajakan makan oleh Om Yar terdengar adzan zuhur dari langgar. Mbak Titis memanggil 

kami dari dalam dapur. Pertanda  makanan sudah dihidangkan. Menu siang ini tumis 

sayur kangkung, ikan asin kecil-kecil yang digoreng, nasi tahu pepes dan sambal. 

“Maaf bang beras RASKIN”,  

Mbak Titis meminta maaf pada saya, sambil mengambil piring dan menaruh di depan 

saya.  

“Ngga apa-apa Mbak. Saya sudah bersyukur sudah diajak makan”.  

Kami makan duduk bersila seperti yang sering dilakukan oleh para pegiat pencak silat 

ketika latihan atau orang sedang bersemedi. Bedanya  tangan kami memegang makanan 

lalu dimasukkan ke dalam mulut. Setelah selesai makan saya menanyakan kepada Om 

Yar kalau mau mencuci piring tempatnya dimana.  

“Taruh disitu saja biar mama (Mbak Titis) yang cuci”.  

“Waduh saya jadi tidak enak sudah merepotkan Mbak dan Om”. 

“Ngga apa-apa sudah pekerjaan laki-laki. Selesai makan istri yang mencuci piring 

dan menyipkan makanan. Kalau Panka baru kebalik, malah pekerjaan 

perempuan dia yang lakukan”. Jawab Om Yar sambil berjalan keluar di teras. 

Saya dan Om Yar bercerita sebentar di teras menghabiskan satu dua batang rokok lalu 

pamit dan pergi ke rumah bapak Raut. Saya masih saja memikirkan perkataan Mbak Titis 

mengenai beras RASKIN. Bukannya Indramayu dikenal sebagai lumbung padi terbesar di 

Jawa Barat. Lalu kemana padi atau beras yang bagus itu? Tanya saya dalam hati. 

Sorenya saya pergi ke Lagon dan bertemu dengan bang Lol yang baru selesai mencari 

eceng dan ia mau mandi. Terlihat seorang bapak berumur sekitar tujuh puluhan 

memarkirkan sepedanya di samping pos.  
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“Dari mana pak?” Tanya saya.  

“Dari sawah. Waduh sekarang susah. Kerja susah. Ini saya baru selesai semprot 

padi, kalau tidak disemprot nanti orang tidak bisa makan beras”.  

Ia berucap sambil menurunkan alat semprot dari punggungnya dan berjalan masuk 

kedalam kamar mandi di pos ini. Kemudian hanya terdengar air dari dalam kamar mandi 

yang begitu cepat. 

Saya dan bang Lol masih saja berdiri menunggu giliran untuk mandi. Apa yang dimaksud 

oleh bapak itu. Katanya kalau padi tidak disemprot nanti orang tidak bisa makan. Apakah 

memang sawah yang digarapnya miliknya sendiri atau memang punya orang dan ia 

hanya sebagai pekerja di situ. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul seketika.  

“Siapa nama bapak itu? Sawahnya yang mana?” Tanya saya kepada bang Lol 

“Itu di sana”, jawab bang Lol sambil menunjuk beberapa sawah yang jaraknya sekitar 

tiga ratusan meter dari kami berdiri. Tidak terlihat jelas sawah yang mana. Tak lama 

kemudian bapak itu keluar dan mengangkat mesin semprot ke atas punggungnya. Kalau 

saya tidak salah lihat merk mesin semprotnya “Swan”.   

Saya berjalan pelan mendekatinya sebelum ia pergi, “Sawah Bapak di mana?”  

“Itu di sana, di bawah pohon. Di situ sawah bapak. Waduh mas sekarang mau 

makan saja susah” 

Wajahnya meringgis, kemudian naik ke atas sepeda lalu pergi meninggalkan kami. 

Setelah selesai mandi bang Lol menuju saung sedangkan saya sendiri menuju rumah 

bapak Raut. Pikiran ini rasanya semakin kalut.   

Malamnya saya pergi ke rumah Om Yar. Terlihat Om Yar memakai sarung mungkin baru 

selesai shalat. 

“Sudah makan?” Tanya Om Yar sambil duduk di sampingku. 

“Sudah” jawab saya singkat walapun sejujurnya saya belum makan. Bukan karena 

berbohong namun perasaan malu hati selalu lebih besar daripada harus makan dan 

merepotkan orang lagi-lagi. 

Lantas saya menanyakan kepadanya tentang apa yang pernah saya baca dari internet, 

katanya Indramayu adalah penghasil lumbung beras terbesar di Jawa Barat, selain 

mangganya yang terkenal.  

“Iya itu dulu sebelum masuknya Pertamina. Tanah-tanah di desa ini masih subur. 

Kalau bicara makan saat itu kami belum susah makan. Kerena dulu bagi siapa 

yang tidak punya sawah bisa ikut menggarap di sawah orang. Setelah ikut kerja 
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bisa bawa pulang beberapa ikat padi. Sekarang tanah untuk menanam harus 

bayar. Buah-buahan yang ada di kebun sudah tidak bebas diambil seperti dulu. 

Sekarang tanah dijadikan barang dagangan. Begitu juga tanah desa, siapa yang 

mau menggarapnya harus membayar dulu. Katanya lumbung beras, tapi pada 

kenyataannya sekarang kok masyarakat malah makan beras raskin. Beras yang 

tidak layak dijual di pasar. Bagi orang yang tak mampu tidak bisa menikmati 

beras yang bagus (super). Dulunya beras rasanya masih enak. Sekarang harga 

beras juga semakin naik. Waktu dulu walaupun orang yang tak punya sawah 

tetapi masih ada tiga sampai empat karung beras di rumah.” 

Air 

“Walaupun dulu air hujan dari atap rumah berdaun katu agak sedikit berwarma, 

tetap saja kami masak dan rasanya tetap segar dan tidak mengandung penyakit. 

Tetapi yang terjadi sekarang masyarakat sudah tidak berani lagi meminumnya. 

Karena sudah terkontaminasi dengan polusi udara dan limbah Pertamina”. 

Siang sekitar jam sebelas lewat di tempat duduk depan teras rumah ada Mama Kate, 

Mbak Sar dan Mbak Titis yang sedang menggendong anaknya bang Panka. Perut terasa 

perih sekali. Saya masuk ke dapur untuk memasak mie dan beras namun tidak ada air. 

Saya berjalan keluar menanyakan kepada Mama Kate. Ia adalah istri Om Salama. Ia juga 

sering terlihat mengambil air memakai gerobak. Menurut suaminya ia sering menjual air 

yang diambil di kompleks perumahan.  

“Mbak air jalan jam berapa?”, tanya saya.  

“Sekarang atau mungkin jam setengah dua belas”. Jawabnya sambil mencubit si kecil. 

 “Air buat apa?” Tanya Mbak Titis. “Buat masak mie dan beras Mbak” jawab saya.  

“Beras punya siapa?” Tanya Mbak Titis lagi. Pertanyaan Mbak Titis membuat saya terasa 

kaku untuk menjawab. “Beras buat kita di sini untuk makan”. Jawab saya sambil 

memikirkan pertanyaan Mbak Titis ini.  

“Sar masak apa hari ini. sudah masak apa belum?” Tanya Mbak Titis dengan nada datar 

kepada Mbak Sar yang duduk di samping mama Kate. Tak ada jawaban dari Mbak Sar. 

“Pan kemana Yun?” Tanya Mbak Titis kepada Mbak Sar. Kali ini muka Mbak Sar agak 

kesal. “Pergi mancing”, jawab Mbak Sar. 

Ketika bang Panka pulang dari laut tidak terlihat satu pun ikan yang dibawanya. Saya 

menanyakan kepadanya kalau mau ambil air di mana. “Di kompleks nanti sore Bung”, 

jawabnya sambil naik ke atas jondol. Menurutnya air di kompleks berasal dari 

Pertamina. Bukan mengalir selama dua puluh empat jam. Air mulai mengalir di pagi hari 

mulai dari jam lima sampai jam tujuh pagi saja. Kemudian di sore hari setelah shalat 
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ashar sampai jam enam. Ini juga kalau mau mendapat air harus datang terlebih dulu 

soalnya banyak orang yang ambil, biasa terjadi antrian panjang. 

Dari cerita Om Yar, sebelum masuknya perusahaan pada tahun 1970-an (saat itu 

beberapa perusahaan swasta), mereka masih menggunakan air sumur untuk mencuci 

dan mandi. Air untuk minum dari air hujan. Di setiap rumah warga hampir seluruhnya 

mempunyai penampungan air. Walaupun air hujan  dari atap rumah berdaun katu agak 

sedikit berwarna, rasanya tetap segar dan tidak mengandung penyakit. Tetapi yang 

terjadi sekarang masyarakat sudah tidak berani lagi meminumnya. Karena udara sudah 

terkontaminasi buangan asap dan polusi limbah Pertamina. 

Sekitar pada tahun 1980-an, pemerintah pernah menyediakan bak air dengan ukuran 12 

X 6 meter. Air diambil dari salah satu waduk yang berada di belakang lapangan. Waduk 

ini bekas penggalian atau pengerukan tanah saat itu sudah dilakukan oleh Pertamina 

juga (walau belum ada kilang saat itu, tapi sudah ada pengeboran minyak). Menurut 

bapak Ruso saat itu mereka masih mengambil air secara gratis di bak yang dulunya 

berada di depan Sekolah Dasar. Kalau ia tidak salah ingat air ini sumber dari salah satu 

waduk buatan oleh Pertamina yang berada di belakang lapangan bola. Waduk ini ada 

karena bekas penggalian untuk penimbunan pembangunan areal Pertamina. Dan ketika 

hujan waduk ini dipenuhi oleh air. Sebelumnya juga di sepanjang pinggir jalan ada pipa 

air yang disediakan oleh Pertamina  

Setelah masuknya Pertamina RU VI pada tahun 1990-an, bak air ini digusur begitu juga 

dengan pipa air karena untuk pelebaran jalan. Sebagian menduga karena Pertamina juga 

marah pada perilaku masyarakat yang rentan merusak sumber air. Bahkan ada yang 

mandi di dalam bak air umum itu. Pada tahun 2000-an mulai masuk PDAM dari 

Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan sumbernya dari waduk Salam Darma. Ketika 

masyarakat mulai memakai air dari PDAM, makin kesini timbul masalah juga. Salah 

satunya pipa yang hanya berukuran tiga inci, sehingga aliran air kecil dan mengalir tidak 

lancar, seringkali tidak sampai ke Blok Kesambi. Dengan alasan air yang tidak lancar dan 

terkadang tidak mengalir akhirnya banyak warga yang memutuskan untuk berhenti 

menggunakan air dari PDAM.  

Dan sekarang mungkin tinggal lima belas kepala keluarga yang menggunakan air dari 

PDAM ini. Dibayar per bulan sekitar empat puluh sampai enam puluh ribu, tergantung 

pemakaian. Menurut salah satu Ibu yang sampai sekarang masih menggunakan air dari 

PDAM, air tidak sering mengalir selama satu minggu. Ia sering memancing air dengan 

pompa mesin. Air juga kadang-kadang berwarna keruh. Kemudian mereka lebih memilih 

mengambil air di kompleks (perumahan) dan membeli ke tukang jual air. Saya sesekali 

memang melihat ada tukang air memakai becak membawa dua-tiga galon air berukuran 

dua puluh liter dan mengelilingi rumah-rumah. Biasanya harga per galon dua ribu. Ibu 

itu bersama keluarganya dalam sehari menghabiskan setidaknya tiga puluh galon, untuk 

mandi, minum dan memasak. Coba kalau pipanya agak besar mungkin pasti air mengalir 
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lancar dan masyarakat semuanya akan menggunakan air dari PDAM.  Untuk keperluan 

pipa ini, PDAM mensyaratkan bayaran yang ongkosnya 2 juta per setiap meteran (per 

tiap rumah). Seorang warga mengatakan:  

“Kalau mau jujur masyarakat semuanya ingin memakai air dari PDAM. Cuman 

dengan syarat pembayaran air yang terlalu mahal, makanya banyak yang tidak 

kuat”.   

Selain rumah tangga, air penting untuk mata pencarian. Ada beberapa empang yang 

belum digarap karena musim kemarau. Empang yang aktif di musim kemarau hanyalah 

yang menggunakan mesin untuk menarik air dari laut dan air dari sungai. Sekitar dari 

dua puluh orang pemilik tambak di satu hamparan di dekat kampung, hanya sepuluh 

orang saja yang memakai mesin pemompa air. Ada beberapa warga yang membuat 

irigasi secara manual, namun terkendala pada saat musim kemarau panjang. 

Ternyata, kesulitan untuk mendapatkan air bersih bukan cuman di Blok Kesambi. Namun 

terjadi sampai di Desa Pegagan Lor, Cirebon. Saya berpikir apa mungkin hilangnya air 

karena makin banyak perusahaan yang menyedot air di kawasan Pantura ini? Suatu kali 

saya mengikuti salah satu warga desa Pegagan Lor. Ia bekerja sebagai pencari eceng di 

Blok Kesambi. Sampai di rumahnya sekitar jam tiga sore. Beberapa anak muda dan salah 

satu ibu sedang memasukkan air galon ke dalam bak kamar mandi. 

Sekitar jam empat sore ia masuk ke dalam rumah dan berdiri di samping saya yang 

sedang menonton TV. “Disini air susah”, katanya sambil berjalan keluar. Ia datang yang 

kedua kalinya, saya menawarkan kepadanya untuk minum kopi. “Sebentar saya ambil air 

dulu”, sambungnya sambil berjalan keluar entah kemana. 

Saya penasaran, ia ambil air dimana? Malamnya setelah ia selesai mandi sambil nonton 

TV, saya pun ada kesempatan untuk menanyakan padanya  tentang air di desa ini.  

Menurutnya air ia beli langsung dari PAM, per galon lima ratus rupiah. Ada juga gerobak 

keliling yang menjual air dengan harga per galon dua ribu lima ratus rupiah. Air dipakai 

untuk mandi. Di desa ini kalau musim kemarau sumur pada kering. Di jembatan sebagai 

penanda kalau air sudah mulai banyak berarti air di sumur juga sudah mulai ada. Dan 

ketika di gali dengan kedalaman tiga sampai lima meter airnya sudah asin. 

Waktu itu juga saya ditanyai olehnya, apakah saya sudah mandi atau belum. Saya bilang 

sebentar lagi baru saya mandi. Sebenarnya saya tidak enak untuk mandi karena air yang 

mereka pakai adalah air dari membeli. Belum ditambah lagi harus memakai motor 

dengan jarak menurutnya sekitar lima ratus meter. Tentu motor itu juga harus diisi 

bensin dan tenaga yang ia keluarkan. Bagi orang miskin seperti mereka, tidak ada yang 

murah, walau mereka tulus ingin menyenangkan saya. 

Kembali saya ditanya olehnya dan juga bang Lol, akhirnya saya pun mandi. Ketika saya 

pergi ke sumur di rumah yang berada di belakang, Bang Ib mengambil satu galon air 



15 
 

yang tadi sudah dibeli dan meenuangkannya ke dalam ember. Saya juga penasaran 

dengan air sumur yang katanya asin, ternyata memang betul. 

Banyak warga menuturkan, masalah air terjadi semakin parah semenjak kedatangan 

Pertamina, juga banyak perusahaan lainnya di sekitar Balongan dan Kesambi. Air di 

sumur mulai asin, karena pasir pantai dikeruk oleh Pertamina sampai sekitar lima meter 

ke darat. Padahal dulunya daratan pantai masih sekitar lima ratus meter ke laut. Begitu 

juga dengan empang yang dulunya masih jauh ke laut sekarang sudah sampai di 

belakang rumah warga. Air di selokan-selokan yang sebelumnya masih tawar dan 

dipakai oleh warga untuk menyirami tanaman di kebun mereka. Namun dengan 

masuknya Pertamina RU VI air di selokan kini sudah asin juga. 

Di pesisir pantai sekitar tahun 1980an, ramai sekali orang mencari ikan untuk makan dan 

mencari benur serta udang rebon (udang kecil). Saking banyaknya ikan di laut pada 

waktu itu sekitar seperempat jam saja dengan satu dorongan bisa mendapat sampai 

ribuan benur ikan dan udang (menangkap ikan menggunakan jala ikan; biasa masyarakat 

menyebutnya paso).. Yang menangkap ikan bukan cuman dari warga desa Balongan 

tetapi ada warga yang datang dari Kecamatan Juntiyat. Waktu itu juga banyak warga 

yang tidak makan di rumah tetapi di pesisir pantai. Ada yang sampai membuat gubuk 

dan tinggal di pesisr pantai. Walaupun ikan diambil begitu banyak tetapi tidak pernah 

habis. Para pengusaha terasi dari udang rebon perharinya bisa menghasilkan satu 

sampai empat kwintal. 

Saya menanyakan kepada Om Yar bagaimana masa kecilnya.  

“Kalau diingat-ingat sebenarnya kangen dengan masa kecil, kerena lebih asik waktu 

dulu” jawab Om Yar sambil menarik rokok dengan wajah senyum dan bahagia.  

Waktu ia masih berumur sekitar sepuluh sampai sebelas tahun, ia dan teman-teman 

masih bermain dan mandi di dalam empang. Bisa bermain dan berbagi bersama. Cukup 

mematahkan ranting dan dijadikan glatik. Senda gurau pada masa kecil masih asik. 

“Dulu juga ketika bermain dan kami lapar, kami tinggal mengambil buah-buahan 

yang ada di kebun. Kami juga kalau sudah bermain jarang pulang ke rumah 

untuk makan, keasyikan menangkap ikan di laut karena pada waktu itu ikan kita 

tangkap dengan gampang. Waktu itu juga untuk mencari uang uang jajan juga 

tidak terlalu susah. Kami tinggal membawa buah kelapa dan daun kelapa untuk 

dijual. Pada waktu itu pohon kelapa masih banyak. Kami juga sering menjual 

daun ketapang yang dipakai untuk membungkus nasi. Walaupun dulu orang tua 

kami tidak mampu tetapi setidaknya orang tua kami masih mengembala 

kambing. Permainan pada masa kecil juga banyak, glatik, kelereng, wayang, 

jangkungan, perahu air dari mancung kelapa, kuda lumping”.  

Mata Om Yar berkaca-kaca, menghela nafas sebentar. Kemudian ia lanjutkan.  
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“Sekitar tahun 1985-an air di sungai Tameng masih terasa tawar (sungai Tameng 

sekarang sudah masuk dalam areal RU VI Balongan. pen), begitu juga irigasi 

yang berada di tambak-tambak, empang, dipenuhi oleh air asin karena terjadi 

abrasi. Empang yang dulu masih pakai air tawar, sekarang mulai dipakai air 

asin”. 

Situasi air yang sulit di masa kini, membuat hidup harian di dalam kampung juga 

semakin pelik. Suasana semakin tegang, dan menajam dengan sendirinya. Tiap orang 

seperti tertekan dan saling waspada satu sama lain. Hubungan antara satu dengan yang 

lainnya menjadi kering, dan bahkan mulai ada saling menghujat. Pada akhirnya 

menceritakan aib teman sendiri kepada orang-orang lainnya. Semua kekalutan ini bisa 

bermula dari tidak adanya air untuk minum, mandi dan mencuci. 

Suatu sore saya berjalan ke lagon untuk mandi. Di sawung terlihat bapak Atam sudah 

berpakian rapi. Seorang ibu dan kedua anaknya duduk di bangku menunggu bapak 

Atam. Terlihat juga bang Lol berjalan dari pantai menuju sawung. Langsung saja saya 

berjalan menghampirinya. Waktu itu kalau saya tidak salah, ia baru saja balik dari 

kampungnya.  

“Kapan datang?”, tanya saya.  

“Tadi pagi”, jawabnya sambil melangkah kaki, kami menuju sawung sama-sama.  

“Itu siapa” Tanya saya sambil menunjuk ke arah ibu dan kedua anaknya.  

“Istri dan anaknya Atam”, ia menjawab dengan suara datar dan terlihat wajahnya agak 

kesal.  

“Tadi saya sempat menanyakan kepada pak Atam apakah bang Lol sudah datang, tetapi 

ia tak menjawab” kata saya lagi.  

“Dia itu marah, hanya karena air saja, saya itu orangnya tidak pelit. Ia marah karena 

kalau ada orang yang main ke sawung saya selalu membuat teh dan kopi, katanya saya 

tidak ambil air”, sambungnya sambil mengangkat bajunya di jemuran. Terlihat bapak 

Atam dan istrinya pergi tanpa pamit kepada bang Lol. 

“Oh iya bang Lol saya mau mandi di lagon” 

“Iya sebentar ya, saya angkat baju dulu nanti kita sama-sama ke lagon”. 

Setelah selesai ia menaruh baju ke dalam sawung kami pergi mandi. Waktu kembali ke 

lagon saya langsung pamit kepadanya untuk ganti baju. Ia juga sempat mengatakan 

kalau nanti ia akan ke rumah Bapak Raut, main. Selesai.  
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Sekitar sehabis shalat isya bang Lol sudah ada di jondol bersama bang Panka. Ternyata 

bang Lol masih kesal kepada pak Atam. Ia menceritakan kepada bang Panka peristiwa 

tadi sore, saya hanya duduk di besi portal dan menyimak menahan miris.  

Katanya, waktu tadi pagi ia balik dari Pegagan ketika sampai di sawung ia mengucapkan 

salam tetapi bapak Atam tak menjawab salamnya.  

“Saya jadi tidak enak dengan Om Jak. Saya tawarin om Jak minum kopi. Kopi 

sudah saya taruh di dalam gelas ternyata tidak ada air panas. Termus berisi air 

panas sudah dibawa masuk oleh bapak Atam ke dalam kamarnya. Saya itu malu 

dengan Om Jak. Akhirnya saya harus masak air lagi untuk buat kopi buat Om Jak. 

Bagi saya tamu adalah raja. Bagi saya Atam itu orangnya stres. Emangnya 

termus dan sawung ini punya Atam. Bukan. Termus dan sawung itu milik pak 

Usol. Ia hanya menumpang saja. Ia marah karena hanya gara-gara air, dengan 

alasan kalau ada yang bertamu ke sawung saya selalu buat kopi atau teh. Atam 

itu tidak tahu diri. Katanya saya tidak pernah ambil air. Dasar tidak tau diri. Saya 

kalau mau masak, buat teh dan kopi. Setiap bangun pagi saya langsung ambil air 

sebelum pergi mencari eceng. Atam itu masih tidur, malah air yang saya ambil 

dipakai Atam untuk mandi. Dasar kobul, Atam itu kalau ngomong dengannya 

tidak nyambung. Kita ngomong apa…dia jawab apa. Maunya menang sendiri. 

Mungkin karena kamu Lan tidak ada film gituan (maksudnya karena di leptop 

saya tidak ada film biru. pen). Coba kalau ada film gituan, pasti Atam itu akan 

menyediakan apa saja, uratnya keluar semua. Waktu itu ada orang yang datang 

ke sawung, ia mempunyai barang yang seperti punya kamu Lan (maksudnya 

laptop. Penulis). Itu Atam hanya tertawa, ia duduk dan kerjanya hanya nonton. 

Dasar Gila! Masa Lan ia tidak malu dengan anak dan istrinya. Ia juga tidak malu 

dengan umurnya yang sudah tua. Masa ia nonton film gituan bersama anak dan 

istrinya”.  

“Pelan-pelan saja bang Lol ceritanya nanti didengar orang” kata saya.  

“Biarin! Biarin orang dengar kelakuannya Atam kaya gimana. Dia itu orang luar 

hanya numpang di sini, asal diia tau itu. Cangkul yang dia pakai itu punya orang, 

katanya dia sudah dikasih. Itu hanya numpang di sini untuk jaga empangnya 

bapak Usol”. 

Bang Lol meluruskan kedua kaki dan satu tangannya berpegang ke tiang jondol dengan 

badan agak lepas ke belakang. Ia menceritakan tentang bapak Atam berulang-ulang 

sampai kami mau tidur ia masih saja mengoceh. Memang terlihat kekesalan di raut 

wajahnya, seakan ia tidak habis pikir dengan kejadian hari ini. Hanya gara-gara beberapa 

gelas air untuk kopi dan teh kesemrawutan pergaulan berlangsung cepat.  
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Sumber Penghidupan 

Panka pernah bekerja ngebodem empang milik bapak Muhtar selama tiga hari. Dengan 

upah perharinya lima puluh ribu rupiah. Ia juga sempat dipanggil untuk bekerja di 

proyek Pertamina selama lima belas hari. Dengan upah per harinya delapan puluh ribu 

rupiah. Pekerjaan ini hanya bermodalkan KTP. Setelah selesai dari pekerjaan ini, katanya 

kalau mau menjadi karyawan tetap harus mempunyai ijazah. Namun kendalanya karena 

ijazahnya masih di Medan akhirnya ia kembali bekerja menjaga portal.  

“Saya jaga portal waktu itu pendapatan paling sedikit enam belas ribu. Uang ini 

nanti dibagikan dengan Bapak As. Sehari saya dan istri saya terkadang tidak 

makan. Yang diutamakan paling anak kami. Kalau penghasilan dari portal besar 

berarti kita bisa beli makan, kalau pendapatan sedikit berarti anak kita saja yang 

makan. Pak Presiden bantulah rakyat yang lebih miskin. Kalau bisa lowongan 

kerja harus dibannyakin supaya rakyat bisa ikut bekerja.”  

Semacam sebuah pesan untuk Presiden RI. Panka lalu memandang ke sebuah kandang 

ayam yang sudah rusak di samping rumah.  

“Itu kandang ayam. Namun ayamnya sudah habis dijual. Sekarang kalau saya 

ada modal, saya bisa membangun usaha modal usaha ayam. Ayam kampung di 

sini mahal, beda dengan ayam potong. Kalau ayam potong harga per ekornya 

empat puluh ribu rupiah. Kalau yang masih agak kecil bisa tiga puluh ribu rupiah. 

Saya kalau duduk di sini sendirian sering menghayal; kalau saya punya modal 

saya bikin usaha ayam, karena di sini ayam laku”. 

Beberapa hari sebelumnya, Panka mendapat pekerjaan menguras limbah Pertamina, 

dengan upah per harinya delapan puluh ribu rupiah. Saya sempat menyaksikan Panka 

dan beberapa warga pekerja masuk ke dalam kubangan limbah, setinggi dada mereka. 

Kemudian memegang pipa yang diarahkan ke sawah-sawah. Ada sekitar tiga orang lagi 

yang naik di atas mesin penyedot limbah. Ada juga beberapa orang yang duduk santai 

memegang buku sambil mencatat. Sepintas para pekerja limbah ini seperti pekerjaan 

yang paling buruk yang pernah saya lihat selama hidup.  

Biasanya Pertamina merekrut pekerja limbah itu dengan bantuan Kepala Kuwu. Atau, 

Kepala Kuwu yang punya jatah “proyek” tersebut. Limbah dialiri ke sawah-sawah yang 

memang milik Pertamina. Ketika bercerita dengan Bapak Raut, ternyata ia juga pernah 

bekerja menguras limbah selama satu minggu. Setelah itu, kulit badan terasa gatal-gatal, 

terasa panas kalau terkena cahaya matahari karena limbah yang mengandung minyak. Ia 

berhenti karena tidak sanggup dengan pekerjaan ini.  

“Bos saya bilang baru kerja satu minggu saja sudah berhenti. Saya bilang ya kita 

bukan seperti kebo. Kita manusia. Manusia juga punya perasaan.”  
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Setelah bekerja menguras limbah itu, pak Raut mengalami sakit batuk yang parah, 

batuknya berdahak berwarna hitam. Walapun para pekerja memakai masker pada saat 

bekerja. Tetapi polusi udara yang dihirup tak bisa diatasi oleh masker, apalagi pada saat 

di dalam limbah tersebut yang sangat padat dan kental, uapnya langsung menyusup ke 

pernafasan dan limbah itu juga merembes langsung ke dalam pori-pori tubuh. 

Suatu kali, saya dapati kembali Panka yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja 

menguras limbah. Di hari ini juga adalah hari yang ketiga ia bekerja. Ia terlihat sibuk 

mencari baju untuk kerja. Mengambi salah satu baju dari dalam kotak berwarna putih 

dan celana. Baju dan celana itu masih bersih, bukan baju yang kemarin ia pakai. Bapak 

Raut yang duduk di depan saat itu langsung angkat bicara ketika melihat pakaian yang 

akan digunakan Panka.  

“Itu baju bersih. Kamu itu kerja di limbah bukan kerja di kantor. Kamu ke sana 

ujung-ujungnya nyebur ke dalam limbah, masa pakai baju bersih. Belum tentu 

rezeki kamu kerja di limbah itu dapat satu milyar. Untuk bisa beli baju lagi.”  

Mendengar omongan bapak Raut, Panka kemudian mengganti baju yang kemarin ia 

pakai. 

Ketika Panka mengayun sepeda dan ia pamit kepada saya; kebetulan sedang ada bapak 

Raut, istrinya dan Mbak Titis yang saat itu entah dari mana dan mampir ke rumah. 

Terlihat dari mimik wajah Mbak Titis seakan membahasakan tidak perlu pamit, juga 

tidak apa-apa kalau bekerjanya di limbah. Tiba-tiba ada omongan dari bapak Raut dalam 

bahasa daerah, yang saya tangkap artinya kira-kira, “Kaya kerja di kantor saja.” Saat itu 

juga saya berpikir, apakah yang pantas untuk pamit di rumah adalah orang-orang yang 

bekerja di kantor saja dan harus memakai pakaian yang rapi?  

Sorenya setelah pulang dari bekerja limbah, Panka bercerita. 

“Bekerja menguras limbah itu kaki terasa panas dan badan gatal-gatal. Mandi 

harus bersih walaupun pakai rinso dan byclean belum tentu bersih. Di bagian 

kaki masih saja ada menempel sisa-sisa limbah.”  

Sepintas terlihat di betis Panka memang masih hitam dan bagian kuku kakinya berwarna 

agak kekuningan.  

“Para pekerja limbah direkrut dari empat blok di Desa Balongan dan ada yang 

dari Desa Majakerta. Sekitar lima belas orang turun ke dalam limbah. Air dari 

limbah dibuang ke sawah yang ditanami padi oleh warga. Tapi katanya sudah 

diganti rugi oleh Pertamina lima ratus ribu rupiah. Kami bekerja di kasih susu 

satu plastik, tetapi sama saja walaupun minum susu pada akhirnya kita nyebur 

lagi ke dalam limbah”. 
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Blok Kesambi Desa Balongan berada di dalam areal atau dikelilingi oleh beberapa 

bangunan kilang Pertamina. Pertamina Balongan ini adalah “obyek vital negara” 

Republik Indonesia. Pertamina yang katanya terbesar di Asia Tenggara, salah satu yang 

menyuplai kebutuhan bahan bakar terbesar.  Bahkan Blok Kesambi dikatakan sebagai 

ring satunya Pertamina. Seorang warga mengatakan, sudah bukan ring satu, tapi sudah 

menjadi satu keluarga dengan Pertamina. Mengapa, karena sangat berdekatan dengan 

Pertamina dan hampir dikelilingi sepenuhnya oleh Pertamina; ketika ada kebakaran atau 

pencemaran polusi dan limbah, warga Kesambi yang lebih dulu membantu dan 

merasakan akibat dari limbah maupun polusi ini. Warga sampai saat ini sering mual-

mual dan pusing saban hari karena menanggung akibat polusi terus-menerus. Pada 

kenyataanya, tidak ada kesejahteraan bagi sebagian besar warga yang hidup di atas 

lumbung minyak negara yang vital ini. 

Kebanyakan masyarakat sampai terlunta-lunta mencari pekerjaan keluar desa. Tidak ada 

lagi pilihan. Atau mati saja mungkin lebih baik. Memang di jaman sekarang semua mesti 

dibaluti (kemasan) oleh yang namanya pendidikan, pengetahuan, ijazah dan yang paling 

menentukan pada akhirnya adalah uang. Tiap usaha mencari uang, juga memerlukan 

uang itu sendiri, untuk melicinkan, menyogok dan sebagainya. Masyarakat mulai jenuh 

dengan keadaan kampung mereka sendiri, juga jenuh dengan Pertamina dan negara 

Indonesia. Namun apa pilihannya? Untuk makan dan minum pun sekarat rasanya.  

“Lapangan pekerjaan sekarang makin susah, karena lagi-lagi dilihat dari 

pendidikan. Kami orang kecil lagi-lagi tak berdaya dengan hal seperti ini. Apalagi 

kami hanya bermodalkan pengalaman. Masalah pendidikan saja kami tidak 

sampai lulus SD, maupun SMP. Jangankan yang lulus SD dan SMP, yang lulus 

kuliah pun susah untuk mencari pekerjaan. Kami yang tidak sekolah ya tidak bisa 

masuk kerja. Begitu juga dengan anak muda sekarang, kalau tidak bekerja ya 

hanya diam saja di rumah. Paling menunggu siapa lagi yang akan merekrut 

untuk bekerja. Memang akses untuk masuk bekerja di proyek juga susah. Karena 

sekarang harus diandalkan izasah bukan skill. Kalau dulu kan hanya 

mengandalkan skill juga sudah bisa masuk bekerja. Sekarang katanya pendidikan 

minimal D3 dan harus di belakangnya ada S-nya. Saya kan tidak punya S ini. tidak 

tahu juga apakah D3 ini benar. Jangan-jangan yang dimaksud D3 ini “Dekat-Duit-

Dukun”. Ya kalau untuk bekerja semua bisa bekerja. Kan di lapangan pekerjaan 

nanti ada petunjuk dan tulisan yang kita bisa baca. Tinggal tekan On dan Off-nya, 

(Buka dan tutup), Itu saja”. 

Akibat tak adanya lapangan pekerjaan ini, anak-anak muda yang sudah tak mampu 

bersekolah kehilangan arah, terlibat miinuman keras, narkoba dan hidup yang tak 

menentu. Orang-orang tua mengkhawatirkan perkembangan ke depan, walau 

bimbingan menurut mereka semakin dikuatkan. Kesempatan kerja jenis apapun, selalu 

sudah menjadi permainan para makelar dari berbagai jenis. Anak-anak muda itu, pada 
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awalnya berniat baik untuk membantu eknomi keluarga. Namun pada akhirnya banyak 

yang frustrasi karena permainan-permainan makelar kerja tersebut.  

“Lapangan pekerjaan disini banyak direkrut oleh pemborong. Pemborong 

mencari orang atau tenaga kerja. Banyak pemborong yang bermain juga. 

Misalnya perekrutan TKI, Kebanyakan yang terjadi para calon TKI ini minimal 

menyiapkan uang dua juta untuk diberikan kepada kepala pemborong ini. 

Walaupun ini teman, sahabat, tetangga bahkan saudara sendiri”.  

Biasanya hubungan antar sesama pemborong baik. Tetapi hubungan ke bagian ke 

bawahnya, dengan anggota pekerja yang direkrut tidak elamanya baik. Biasanya kalau si 

pekerja sudah punya skill dan pengalaman yang bagus, dan seharusnya bisa naik tingkat, 

maka oleh pemborong akan diinjak lagi atau kalau tidak dikeluarkan begitu saja. Karena 

si pemborong khawatir jika nanti justru menjadi saingan, merebut jatah tender 

pekerjaan. Selain itu, dalam tender lowongan kerja ini, ada juga oknum yang berperan 

dari para perangkat desa serta para oknum lainnya dari badan pemerintahan setempat.  

Begitu kalau ada TKI yang sukses di luar negeri, kemudian menjadi kaya raya, biasanya 

tidak akan ingat lagi dengan saudaranya di kampung. Bisa jadi karena tidak ingin ditimpa 

beban dari orang-orang kampung yang masih kesulitan hidup, atau juga tidak mau 

kembali dalam situasi ruwet, atau memang lupa sama sekali dengan nasibnya sebelum 

kaya raya. Seorang warga menjelaskan. 

“Masalah pekerjaan di sini susah. Karena orang-orangnya tidak kompak. Tidak 

sama dengan di Cilacap. Kalau di Cilacap ibaratnya seperti kita menanam padi. 

Kalau ada bibit pasti tuannya merawat sampai bibit itu tumbuh. Kalau di sini 

beda. Malah bibit yang mau tumbuh itu diinjak oleh atasan. Seharusnya kami 

yang masih awam tentang pekerjaan diajarin bagaimana caranya agar kami juga 

tahu. Di sini juga banyak pemborong tapi lagi-lagi berjalan sendiri-sendiri alias 

mau menang sendiri atau mau kaya sendiri”.  

Begitu juga jika ada uang bantuan/santunan dari pemerintah kabupaten atau dari 

Pertamina, uang itu biasanya tidak sampai ke masyarakat. Uang ini hanya tersangkut di 

saku-saku para pengurus tertentu, beserta semua pesuruhnya. Sekarang ini ada dari 

karyawan Pertamina yang menamakan diri mereka sebagai BAZMA (Bantuan 

Masyarakat) turun langsung ke masyarakat untuk membagi santunan, karena ada 

laporan dari masyarakat yang mengeluh soal pembagian yang tidak merata. Yakni hanya 

di beberapa keluarga saja yang dekat dengan pihak Pertamina dan pemerintah desa. 

Terlebih pemerintah desa, menurut warga masih suka memilih-milih mana yang bisa 

menerima uang, walau semestinya uang itu dibagikan untuk yatim piatu, janda dan 

orang-orang paling miskin.  
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Kecemburuan, prasangka dan sakit hati antar sesama warga tumbuh dalam berbagai 

cara dan kesempatan. Hanya untuk menjadi pekerja penguras limbah sekalipun, 

kecemburuan yang berlangsung sudah sedemikian tinggi, gambaran dari betapa warga 

sudah tidak punya pilihan lagi untuk bertahan hidup. Menurut sebagian warga Kesambi, 

kini Pertamina lebih suka merekrut orang-orang dari luar desa untuk menjadi penguras 

limbah. Padahal desa Keambi sebagai ring satu semestinya didahulukan. Menurut 

mereka, itu semua sudah jadi janji-janji palsu semata dari Pertamina. Orang dari luar 

Kesambi, dianggap lebih mudah masuk ke Pertamina. Sementara untuk orang Kesambi 

diterapkan seleksi. Misalnya ada tiga orang yang ditarik untuk bekerja, itu tidak langsung 

bekerja. Tapi harus melewati tapahan percobaan (tes keahlian) kerja. Apabila tidak lulus 

dalam tes keahlian itu maka langsung dipecat. Warga Kesambi meminta, supaya jangan 

langsung main pecat saja, minimal dia masih bisa bekerja di bagian bawah lagi. Saya 

tidak tahu, apa masih ada pekerjaan yang lebih bawah lagi di Pertamina ketimbang 

menguras limbah itu? 

Warga yang bekerja di Pertamina, hanyalah pekerjaan kasar dan bersifat harian semata. 

Paling-paling hanya sebagai kuli, pembabat rumput, tukang angkat, tukang gosok, 

tukang dorong, dan pekerjaan yang sangat berbahaya seperti menguras limbah. Ada 

yang bekerja di atas ketinggian 50 meter lebih. Ada yang menguras air limbah dari bak 

pengendapan, malah kadang memecah limbah di dalam air laut yang menumpuk. Semua 

jenis pekerjaan itu kebanyakan tidak sampai satu bulan. Terkadang hanya limabelas hari. 

Setelah itu tidak bekerja lagi. Terkecuali ada pemborong yang datang mencari tenaga 

kerja untuk satu hal tertentu (bisa di Pertamina atau tidak). Ketika ada pekerjaan oleh 

pemborong ini, biasanya sudah ada nama-nama yang tercatat untuk masuk bekerja, 

sehingga memancing kecemburuan kembali. Seorang bapak mengatakan demikian. 

“Sekarang untuk bekerja di proyek itu dengan cara diundi. Misalnya tenaga kerja 

ada enam puluh orang sedangkan yang dibutuhkan hanya tiga puluh orang. 

Nama-nama yang tercatat sebagai calon pekerja, kita masukkan ke dalam botol 

atau kotak, kemudian kita kocok. Setelah kocok nama-nama yang keluar berarti 

rejeki mereka. Kalau nama-nama yang tidak keluar, mereka nanti menunggu lagi 

yang selanjutnya. Di sini juga banyak tenaga kerja dari Cilacap, bahkan ada dari 

Riau. Sekarang untuk bekerja semua harus pakai uang”. 

Penutup 

Semua penjelasan dan kutipan di atas menggambarkan bagaimana buruknya kondisi 

perikehidupan warga di Balongan. Di sisi lain memperlihatkan kalau pemerintah dengan 

unit usahanya berupa Pertamina, tidak bertanggungjawab sepenuhnya. Bahkan 

perpecahan dalam masyarakat akibat mencari penghidupan, seperti sengaja diabaikan 

supaya masyarakat tidak punya kekuatan untuk melawan Pertamina, menjadi lemah, 

kalah dan kemudian menyerah. Pada akhirnya dengan sendirinya banyak masyarakat 

yang memilih pergi meninggalkan kampung halamannya demi mencari sesuap nasi. 
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Inilah saat yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh pemerintah dan Pertamina, 

kemenangan paripurna dalam merampas ruang hidup orang-orang Balongan. Jika anda 

datang ke desa Balongan seperti yang sering dikatakan, “Kilang Pertamina ada di 

kampung itu”. Namun anda akan melihat sebaliknya, “Kampung itu ada di dalam 

Pertamina”.[]  

  

 

 

 


