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Abstract  

Existng research has uncoverd a process of budgeting system governance in Bojonegoro district 

as effort and will be done to escaping a natural resource curse. Many phenomenom in natural 

resource curse for region or country has resulted in the paradox of plenty as economic, social 

and environmental disaster. It based on mistake planning and the budgeting that was abundant 

in policy that surplus at Bojonegoro district income in Profit Sharing Income oil and gas. As a 

district with a richest content Natural Resource Bojonegoro have a choice to avoid or fall into 

paradox of plenty. Based on data, Bojonegoro balance funds from Profit Sharing Income oil and 

gas. Bojonegoro government focus in utilization on focus to initiative a regular policy an 

endownment oil and gas carried out mitigation threat the natural resource curse. Iin this results, 

there face and found a volatility income that unbelievable who Bojonegoro district. Very terrible 

challenge that focus to made regular policy about oil and gas not be decision, face to most 

negatively effect and harder mechanism challenge.  
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Abstrak 

Penelitian ini menjelaskan proses tata kelola anggaran di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya 

yang akan dilakukan untuk menghindari kutukan sumberdaya alam. Adanya fenomena 

keberlimpahan sumberdaya alam bagi daerah atau negara, justru mengakibatkan terciptanya 

Paradox Of Plenty atau bencana ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini didasari oleh 

kesalahan alokasi anggaran. Sebagai Kabupaten dengan kandungan minyak melimpah, 

Bojonegoro memiliki pilihan untuk terhindar atau jutsru masuk pada Paradox Of Plenty atau 

Kutukan Sumberdaya Alam. Data yang diperoleh menunjukkan separuh dari pendapatan daerah 

Kabupaten Bojonegoro merupakan komponen dari Dana Perimbangan terkhusus Dana Bagi 

Hasil Minyak dan Gas. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memfokuskan pendayagunaan 

anggaran melalui pembentukan Perda Dana Abadi Minyak dan Gas juga telah dilakukan dengan 

harapan dapat memitigasi ancaman Kutukan Sumberdaya Alam. Hal itu didasari ditemukan 

volatilitas pendapatan yang tidak disadari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sunguh 

disayangkan apabila pembentukan Dana Abadi Migas tidak dapat diwujudkan, melihat 

banyaknya kekurangan yang terjadi dan sulitnya mekanisme birokrasi yang di tempuh. 
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PENDAHULUAN 

 

Kekayaan Sumberdaya alam melimpah sudah seharusnya membawa pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang cepat, rendahnya kemiskinan dan kesejahteraan yang cenderung 

tinggi. Fenomena yang terjadi di negara-negara kaya sumberdaya alam justru cenderung 

memiliki kebalikan dari keseluruhan itu. Hal yang terjadi adalah rendah dan lambatnya 

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan yang kian merata serta kesejahteraan yang kian 

surut.Fenomena tersebut menjadi menarik dalam studi ekonomi politik yang disebut Natural 

Research Curse atau kutukan sumberdaya alam. Dalam scope global banyak negara-negara 

eksportir barang hasil tanbang dan minyak justru mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. 

Sejalan dengan konsep keberlimpahan sumberdaya justru memicu adanya konflik dan perebutan 

sumberdaya tersebut. Negar-negara timur tengah seperti Iraq, Syria, Yaman dan Mesir 

merupakan negara yang sering berkonflik disinyalir perebutan sumber-sumber minyak. Hal ini 

sejalan dengan temuan bahwa negara-negara eksportir mineral hanya memiliki pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1,9 % bahkan ketika  price boom harga minyak pada tahun 2002 lalu (Wheller 

2017). 

Keberlimpahan Sumberdaya Alam tidak semata membawa dampak positif dan justru 

cenderung mengarah pada bencana ekonomi (Sachs. 2007). Volatilitas Anggaran, Konflik Sosial 

dan Konflik Lingkungan menjadi ancaman dari kesalahan perencanaan dari besarnya pendapatan 

yang di dapat dari industrialisasi sumberdaya alam (Aunty 2002). Kelimpahan sumber daya alam 

juga bisa berbanding terbalik dengan pembangunan manusia. (Paul 2007). Terdapat dampak 

negatif yang substansial dari keberlimpahan sumberdaya alam terhadap pembangunan manusia. 

Gejala semacam ini pun dinyatakan sebagai bentuk Resources Curse atau kutukan sumberdaya 

alam (Sachs. 2007). Namun, keberlimpahan sumberdaya bagaimanapun juga sebagai anugerah 

yang telah ditetapkan. Sehingga, perlu adanya upaya dalam menghindari kutukan sumberday 

alam tersebut. Kemungkinan adanya gejala resource curse dapat dideteksi melalui pengaruh 

sektor pertambangan terhadap industrialisasi, konflik dan pembangunan khususnya ekonomi 

yang terjadi (Hermawan 2009).  

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki cadangan sumber daya 

alam yang sangat besar. Pada level nasional, Indonesia dipandang mampu mengatasi dampak 

negatif dari kutukan sumber daya alam, bahkan telah keluar darinya. Namun demikian, masih 

ada pertanyaan apakah hal ini benar-benar terjadi pada level sub nasional seperti kabupaten kota 



di Indonesia.Indonesia sebagai negara berkembang tentu sangat bergantung terhadap potensi 

alam yang dimiliki agar mampu menopang kebutuhan dalam pembangunan Nasional. Seiring 

dengan kebutuhan manusia yang kian tidak terbendung dan ketersediaan sumberdaya alam yang 

senantiasa terbatas seringkali adanya kelangkaan dan eksplorasi besar-besar menjadi faktor yang 

tidak dapat dihindarkan dari proses negara berkembang ke arah industrialisasi.  

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten pendukung kebutuhan minyak 

Nasional. Sekitar 45 persen kebutuhan Migas menjadi tanggung jawab Bojonegoro. Hal ini 

sesuai dengan perhitungan produksi minyak Kabupaten Bojonegoro menyentuh 300 ribu barel 

perhari dengan asumsi kebutuhan nasional sebesar 800 ribu barel perhari. Kandungan Minyak 

dan Gas di Kabupaten Bojonegoro sendiri sebesar 600 juta barel dan 1,7 Trilyun Kaki-Kubik 

Gas Alam, hal ini sesuai dengan hasil eksplorasi oleh ExxonMobil dan PetroChina pada 2002 

silam. Besarannya jumlah kandungan minyak dan gas di Kabupaten Bojonegoro tentu memberi 

dampak, paling tidak adalah dampak ekonomi akibat dari penjualan atau ekspor minyak dan 

Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten Bojonegoro oleh Pemerintah Pusat. Menurut data 

Badan Anggaran Komisi III DPRD Kabupaten Bojonegoro rata-rata tiap tahunya Pendapatan 

Daerah sebesar 2,3 Trilyun Rupiah. Besarnya pendapatan tersebut tentu memberikan dampak, 

salah satunya yaitu ancaman Kutukan Sumberdaya Alam.  

Bojonegoro dipandang mampu keluar dari kutukan sumber daya alam pada level daerah. 

Temuan empiris menunjukkan bahwa Bojonegoro dan Kutai merupakan dua daerah yang 

memiliki pendapatan per kapita yang sama dan sama-sama bergantung pada penjualan minyak. 

Namun demikian, kini pendapatan per kapita Bojonegoro menjadi empat kali lebih tinggi 

dibandingkan Kutai (Khayri 2010). Adanya upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar 

terhindar dari Kutukan Sumberdaya Alam menjadi harapan tersendri bagi semua pihak guna 

menjadi acuan dalam menentukan program yang hampir dirasakan seluruh daerah di Indonesia 

 



 

Paradox of Plenty di Kabupaten Bojonegoro 

Produksi besar-besar pada aspek sumberdaya dengan tujuan peninggkatan pendapatan 

ekonomi justru berdampak pada fluktuasi harga yang dapat mengakibatkan terganggunya 

anggaran belanja dapat juga disebut sebagai volatilitas pendapatan. Sejalan dengan apa yang 

disampaikan Richard Aunty bahwa pemanfaatan pada sektor minyak dan gas yang dikelola 

habis-habisan justru membawa dampak negatif terhadap ekonomi, akibat spekulasi perencanaan 

di tengah harga minyak dunia yang kian tidak dapat terprediksi. (Aunty 2002).  Hal tersebut 

dijelaskan apabila produksi minyak dan gas dikerjakan secara terus menerus dengan harapan 

peningkatan ekonomi hal tersebut justru dapat menjadi senjata di kemudian hari, sebab hasil 

yang di dapatkan bersifat spekulasi ditengah harga minyak dunia yang dalam hal ini berdasar 

ICP (Indonesian Cruide Price) dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba. Eksplorasi yang 

semakin besar jumlahnya mengindikasikan ancaman apabila proses industrialisasi telah 

dimaksimalkan namun terjadi volatilitas pendapatan maka kekhawatira terbesar adalah defisit 

ketika kandungan sumberdaya alam telah menipis dan mencapai masa afkir.  

 

Grafik 1 

Proyeksi Produksi Minyak Bumi Bojonegoro (Pertahun) Tahun 2012-2030 

 

Sumber : Kajian “A Devil Excrement” Asosiasi Demokrasi Bojonegoro Sejahtera tahun 2018 



Proses industrialisasi minyak dan gas di Kabupaten Bojonegoro telah berlangsung sejak 

tahun 2012 lalu. Diperkirakan terdapat 600 Juta Barel Minyak dan 1,7 Trilyun Gas Alam di 

dalam tanah Kabupaten Bojonegoro. Banyak pihak memprediksi bahwa kelak bojonegoro akan 

menjadi daerah kaya dengan potensi Minyak dan Gas alamnya. Namun tidak sedikit yang 

menghawatirkan bagaimana kondisi Bojonegoro ketika kandungan Minyak telah di ambil secara 

besar-besaran namun tidak di imbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik Proyeksi 

mengenai jumlah industrialisasi dan pengeboran minyak diharapkan mampu menjadi acuan bagi 

pemerintah bahwa harus sesegera mungkin memikirkan langkah baru dan terobosan mengingat 

kandungan dan produksi minyak telah mencapai masa produksi terbesar. Selain itu, perlu adanya 

solusi bagaimana akibat yang ditimbulkan ketika minyak dan gas mencapai masa afkir. Proyeksi 

tersebut menggambarkan bahwa puncak produksi migas akan terjadi pada pertengahan tahun 

2016 hingga 2017 akhir. Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume produksi sebesar 

180.000 Barel perhari. Selain itu, pada tahun 2018 dimulailah penurunan produksi minyak yang 

ada akibat penyusutan volume Minyak yang disinyalir hampir di setiap proyek yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro.  

Tabel 1 

Perbandingan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017

(Realisasi) (Realisasi) (Realisasi) (Realisasi) (Realisasi)

Pendapatan 1.956.998.638,28 2.390.989.823.630,21 2.982.389.275.486,84 3.799.272.843.915,59 3.385.914.447.856,48

Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya

71.447.956.302,00 115.725.336.585,00 131.887.567.858,00 125.161.443.891,00 124.969.201.408,25

Dana Alokasi Umum 876.021.914.000,00 920.522.357.000,00 895.987.113.000,00 949.118.065.000,00 932.445.113.000,00

Dana Alokasi Khusus 46.545.623.000 44.549.378.000,00 67.346.180.000,00 114.947.020.000,00 150.255.881.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khususu

236.525.556.000 258.359.458.000,00 429.082.087.000,00 633.097.326.740,00 563.705.811.000,00

Uraian

 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Ketika di kaitkan dengan proyeksi jumlah produksi minyak di Kabupaten Bojonegoro 

dan prediksi masa afkir industrialisasi minyak dan gas. Pemerintah Bojonegoro juga harus 

memikirkan adanya penurunan dari pendapatan daerah kabupaten atau APBD. APBD 

Bojonegoro terdiri dari banyak komponen, salah satu yang utama dari pendapatan Kabupaten 



Bojonegoro adalah ketidakmampuan untuk lepas dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat yang 

terbagi atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Khusus Dana 

Bagi Hasil merupakan pembagian dari hasil industrialisasi minyak dan gas yang telah diatur 

dalam Pasal 11 ayat 3 mengenai Dana Bagi Hasil UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah. Apabila dilihat secara seksama bahwa terjadi penurunan pendapatan dana bagi hasil dari 

2015 hingga 2017. Tercatata terjadi selisih sebesar 1 Milyar tiap tahunnya dilihat dari presentase 

Dana Bagi Hasil. Hal tersebut wajar jika melihat adanya potensi kegagalan penjualan atau 

bahkan kerugian dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas akibat dari spekulasinya penjualan harga 

minyak dunia dilihat dari ICP (Indonesian Cruide Price) yang tengah berlaku.  

Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprediksi jumlah besaran Dana 

Bagi Hasil Minyak maka tentu akan berdampak pada penerimaan dan belanja Daerah di 

Kabupaten Bojonegoro. Ketidakmampuan tersebut di khawatirkan akan menganggu proses 

perencanaan anggaran untuk urusan pemerintahan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. 

Kegagalan tersebut tentu akan berdampak besar dalam proses pengelolaan anggaran. Jika hal ini 

terus di lakukan maka kedepan pemerintah bojonegoro akan terus kesulitan dalam mencapai apa 

yang disbut pemenuhan Basic Need. Kegagalan dalam merencanakan adalah sama dengan 

merencanakan kegagalan. Hal itulah yang sangat di takutkan dalam pemaksimalan sumberdaya 

ekonomi di Bojonegoro. 

 

Rumusan Dana Abadi Minyak dan Gas 

 

Melihat kondisi yang dialami Kabupaten Bojonegoro dalam kaitannya proyeksi yang kian 

mengalami kegagalan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki inisitaif pembentukan Dana 

Abadi Minyak Bumi dan Gas Alam. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan adanya suatu 

cadangan atau tabungan bagi masyarkat Bojonegoro ketika migas telah mengalami masa afkir. 

Gagasan tersebut dinilai signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten 

Bojonegoro yang mampu mengentaskan kemiskinan dilihat dari peringkat kabupaten termiskin 

kedua menjadi kabupaten berdaya saing di Jawa Timur dengan pendapatan pertahun 2,3 Trilyun 

di bawah Kota Surabaya dan Gresik sebesar 4,2 Trilyun pertahunnya. Pembentukan dana abadi 

migas juga didasari pertimbangan dalam menghindari kutukan sumberdaya alam. Berdasar pada 

pengalaman daerah-daerah kaya sumberdaya alam di Indonesia seperti Kutai Kertanegara 



dimana mengalami tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia yang cukup rendah maka 

perlu adanya terobosan dan skema pembangunan yang jauh lebih besar. (Hermawan 2009).  

Daerah-daerah penghasil migas sangat rentan mengalami volatilitas (naik-turun) 

penerimaan pendapatan, karena sangat dipengaruhi harga minyak dunia. Naik turunnya 

pendapatan yang tidak pasti ini menjadikan pemerintah daerah menemui kesulitan menetapkan 

anggaran dan perencanaan yang realistis. Pada saat penerimaan pendapatan migas ‘nyungsep’ 

daerah penghasil migas terancam gagal bayar, program pembangunan yang sudah direncanakan 

harus di-reschedule dan beberapa program pembangunan terancam tidak bisa terelaisasi. Adanya 

Dana Abadi Migas, diharapkan dapat dipinjam untuk stabilisasi fiskal saat penerimaan 

pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat ekstrim. Dana Abadi Migas memang 

sudah lama dikenal dan dipraktekkan beberapa negara penghasil migas di dunia. Contohnya 

Kuwait, telah membentuk Dana Abadi Migas sejak tahun 1953. Abu Dhabi (UEA) sejak tahun 

1974 dan Alaska (AS) sejak 1976. Di kawasan Asia Tenggara diprakarsai oleh Malaysia tahun 

1988 dan Timor Leste (2005). Dalam perkembangannya, Dana Abadi Migas memiliki banyak 

nama/istilah. Ada yang menyebutnya dengan nama Petroleum Fund, Trust Fund, Sovereign 

Wealth Fund, Endowment Fund, dan masih banyak lagi sebutan sejenis. 



 

Bagan 1 

Dasar Pembentukan Dana Abadi Minyak Dan GAS 

 

Dengan mempertimbangkan potensi penerimaan pendapatan (revenue) Kabupaten 

Bojonegoro dari sektor Migas, sumber Dana Abadi Migas akan dialokasikan dari APBD, yang 

diperoleh dari: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak dan Gas Bumi, Dana 

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor Pertambangan dan Participating 

Interest (PI). 

Ketiga sumber ini merupakan pendapatan APBD yang dapat digolongkan sebagai pendapatan 

yang bersumber dari kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Bojonegoro. 

Mekanisme penetapan alokasi Dana Abadi Migas menggunakan pola moving average resource 

revenue, dengan menggunakan proyeksi pendapatan SDA. Besaran nilai alokasi Dana Abadi 

Migas yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD adalah sebesar 40 % dari rata-rata 5 (lima) 

tahun seluruh pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas dan Dana 

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor Pertambangan. Rata-rata 5 (lima) 

tahun dihitung berdasarkan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya, anggaran tahun yang berjalan, 



dan proyeksi satu tahun mendatang. Selain dari DBH Migas dan PBB Sektor Migas, juga 

ditambah seluruh Participating Interest yang diterima Kabupaten Bojonegoro pada tahun 

berjalan.  

 

 

 

Lembaga Pengelola Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro berbentuk Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan alasan; Pertama, sesuai rekomendasi surat dari 

Kementrian Keuangan bahwa lembaga pengelola dana abadi yang paling tepat adalah berbentuk 

BLUD . Hal ini dikarenakan sudah adanya praktek dana abadi pendidikan yang dikelola oleh 

LPDP yang berbentuk BLU di level pemerintah pusat. Kedua, dengan bentuk pengola Dana 

Abadi Migas adalah BLUD maka rekening Dana Abadi Migas menjadi terpisah dari rekening 

kas daerah, sehingga Dana Abadi Migas tidak masuk kategori idle cash (dana nganggur). 

Berdasarkan rekomendasi Kemenkeu, untuk penataausahaan Dana Abadi Migas akan 

dimasukkan sebagai jenis pembiayaan investasi non-permanen dan akan ditempatkan dalam 

rekening tersendiri atas nama Dana Abadi. Berikut pasal yang mengatur tentang penatausahaan 

Dana Abadi Migas  

Penerimaan pendapatan dari hasil penempatan investasi Dana Abadi Migas hanya dapat 

digunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan, kesehatan, 

dan sosial budaya. Jadi, seandainya Dana Abadi Migas telah terkumpul, sebesar Rp 24 triliun. 

Dari penempatan protofolio mendapat keuntungan misalnya sebesar 6 % pertahun. Berarti 

penerimaan keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana abadi migas setiap tahun bisa 

mencapai Rp 1,4 Trilyun. Maka Inilah yang dapat digunakan untuk peningkatan SDM tersebut. 

Berikut ini ketentuan yang mengatur pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi Migas. Guna 

menjaga sifat keabadian Dana Abadi Migas, pada awalnya diusulkan menggunakan mekanisme 

referendum untuk setiap proses perubahan atau pembatalan Perda akan dilakukan. Mengingat 

semangat Perda Dana Abadi Migas dimaksudkan sebagai instrumen hukum jangka panjang, 

lintas generasi. Akan tetapi dengan mempertimbangkan istilah referendum terlalu sensitif, maka 

disepakati penggunaan istilah konsultasi publik. 



Partisipasi publik dan transparansi Dana Abadi Migas, merupakan salah satu isu utama 

dalam perumusan Dana Abadi Migas. Hal ini menyangkut dana publik yang cukup besar yang 

nantinya akan dikelola. Oleh karenanya berbagai pihak yang ikut terlibat merumuskan Dana 

Abadi Migas menyepakati Pertama, Tujuan pembentukan dan penggunaan Dana Abadi Migas 

harus jelas. Hal ini agar memudahkan pengawasan dan kontrol pengelolaan Dana Abadi Migas; 

Kedua, Menetapkan Aturan keuangan dan Investasi Dana Abadi Migas Ketiga, Membentuk 

lembaga independen yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, yang berfungsi terlibat dalam 

pegawasan, penetapaan penggunaan dana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Abadi 

Migas, dengan nama Wali Amanat. Keanggotaan Wali Amanah berjumlah ganjil antara 7 -11 

orang yang mewakili unsur-unsur keterwakilan masyarakat daerah. Antara lain perwakilan tokoh 

agama, perwakilan akademisi, perwakilan kelompok organisasi perempuan, perwakilan 

organisasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis, perwakilan tokoh budaya, perwakilan mantan 

pejabat daerah, dan perwakilan profesional keuangan. Keempat, untuk menjaga sifat keabadian 

Dana Abadi Migas dibuat mekanisme referendum untuk setiap proses perubahan Perda akan 

dilakukan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan istilah referendum terlalu sensitive, maka 

diusulkan istilah konsultasi publik. 

Supaya Dana Abadi Migas yang dihimpun memiliki nilai tambah atau keuntungan yang 

wajar, serta dengan mempertimbangkan segi keamanan dan resiko, maka Dana Abadi Migas 

akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian sertifikat Bank Indonesia (BI). 

Penerimaan pendapatan dari hasil penempatan portofolio Dana Abadi Migas hanya dapat 

dipergunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan, kesehatan, 

dan sosial budaya. Itung-itungan kasarnya, misalkan Kabupaten Bojonegoro punya Dana Abadi 

Migas sebesar Rp 24 triliun dan dari penempatan protofolio mendapat keuntungan (misalnya) 

sebesar 6 % pertahun, berarti keuntungan yang didapat dari penerimaan pengelolaan dana abadi 

migas setiap tahun bisa mencapai Rp 1,4 Trilyun dan akan digunakan untuk peningkatan SDM. 

Tujuan untuk peningkatan SDM di tiga bidang tersebut, diharapkan akan berpengaruh pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro. Juga termasuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan dan kontrol kebijakan. Sehingga kemajuan Kabupaten 

Bojonegoro sebagaimana yang dicita-citakan akan terwujud. 

Namun, pembentukan Perda Dana Abadi Migas ini menimbulkan residu secara hukum 

akibat harus terlebih dahulu dibahas melalui Dewan Perwakilan Rakyat Pusat bersama Presiden 



untuk kemudian dapat di tetapkan sehingga rentan tidak teralisasi. Hal yang harus dipahami 

bahwa Dana Abadi Migas memang sudah lama dikenal dan dipraktekkan beberapa negara 

penghasil migas di dunia. Contohnya Kuwait, telah membentuk Dana Abadi Migas sejak tahun 

1953. Abu Dhabi (UEA) sejak tahun 1974 dan Alaska (AS) sejak 1976. Di kawasan Asia 

Tenggara diprakarsai oleh Malaysia tahun 1988 dan Timor Leste (2005). Dalam 

perkembangannya, Dana Abadi Migas memiliki banyak nama/istilah. Ada yang menyebutnya 

dengan nama Petroleum Fund, Trust Fund, Sovereign Wealth Fund, Endowment Fund, dan 

masih banyak lagi sebutan sejenis. Hal tersebut yang membuat Dana Abadi Minyak dan Gas 

Kabupaten Bojonegoro rentan gagal karena scope yang dihasilkan hanya pada tingkat daerah 

sedangkan prototype serupa seharusnya diterapkan pada tingkat Pusat/Negara. 

Selain itu, semangat yang ada pada pembentukan Dana Abadi Minyak dan Gas adalah 

memfokuskan pada pengembangan SDM lewat beasiswa dan bentuk dana kesejahteraan lain. Hal 

ini tentu akan berbenturan dengan apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat lewat program-

program nya seperti Beasiswa Bidikmisi dan LPDP yang telah lebih dahulu sukses pada 

pelaksanaannya. Pemerintah Pusat tentu tidak akan secara khusus memberikan kewenangan 

tersebut akibat akan sangat overlapping dalam pelaksanaanya. Berbicara unsure politik bahwa 

saving dana yang begitu besar pasti akan menimbulkan banyak pro dan kontra mengingat 

penggunaan Dana Abadi tersebut menjadi keleluasaan eksekutif daerah. Hal ini yang tidak 

mungkin akan dibiarkan mengingat dengan besar dana tersebut hal apapun akan dapat terjadi 

tanpa pemimpin yang bijaksana. Harapannya apa yang telah dicita-citakan dapat terwujud 

sebagaimana visi dan sejarah Kabupaten Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi 

Negeri. 

 

 



 

Kesimpulan 

 

Pembentukan Dana Abadi Minyak dan Gas di Kabupaten Bojonegoro tentu mengalami 

jalan yang panjang dan banyak hambatan. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah kabupaten 

Bojonegoro tentu menjadi harapan bagi semua pihak yang merasakan dampak dari adanya 

industrialisasi  migas. Pertama, sumberdaya migas merupakan sumberdaya yang tak terbarukan 

(non-renewable). Oleh karenanya daerah harus punya strategi menjaga keberlangsungan 

penerimaan revenue (pendapatan) tersebut pada saat produksi migas nanti sudah menipis. 

Pembentukan Dana Abadi Migas dengan cara menyisihkan atau menghimpun sebagian dari 

sektor migas merupakan effort menjaga keberlanjutan pembangunan pasca migas selesai. 

Sehingga dikala produksi dan revenue dari sektor migas menurun, disisi yang lain Dana Abadi 

Migas meningkat, yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang 

ditetapkan. 

Kedua, dorongan moral untuk mendistribusikan sumberdaya migas yang adil bagi 

generasi saat ini dan generasi akan datang. Kebijakan saving (menabung) dalam bentuk Dana 

Abadi Migas ini, agar generasi akan datang ikut menikmati revenue dari migas serta memiliki 

modal pembangunan yang cukup untuk keberlanjutan pembangunan. Dengan begitu generasi 

akan datang tidak hanya kebagian cerita-cerita kejayaan migas, puing-puing sisa fasilitas industri 

migas dan kerusakan lingkungan. 

Ketiga, belajar dari pengalaman daerah-daerah penghasil migas, dimana justru tingkat 

kesejahteraan dan pembangunan manusia masih rendah dibanding daerah-daerah non-penghasil, 

tingkat konflik sosial tinggi dan kerusakan lingkungan cukup parah. Penyebabnya adanya 

peningkatan pendapatan daerah penghasil migas seringkali tidak diimbangi kapasitas 

perencanaan yang baik. Hal inilah yang dapat menimbulkan belanja-belanja berlebihan 

(overspending). Lebih buruk lagi jika para pemangku kebijakan sudah terjangkit mental pesta, 

sehingga pengeluaran yang dibuat hanya didasari semangat menghabiskan anggaran. Terlalu 

tingginya ekspektasi dan banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang saling berkompetisi 

untuk mendapatkan bagiannya tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan publik juga 

menyuburkan praktek korupsi-gratifikasi. Kondisi seperti ini lazim disebut dengan istilah 

kutukan sumberdaya alam. Dimana besarnya aliaran dana yang masuk dari migas kontradiktif, 

tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat. 



 

Dana Abadi Migas juga bisa berfungsi untuk menghemat dan memperhalus belanja daerah. 

Pemerintah pun perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja publik, menetapkan 

kebijakan fiskal secara matang dan berdasarkan prioritas kebutuhan publik. 

Keempat, pendapatan daerah penghasil migas rentan mengalami volatilitas (naik-turun), 

karena sangat dipengaruhi harga migas (global). Naik turunnya pendapatan yang tidak pasti ini 

menjadikan pemerintah daerah menemui kesulitan menetapkan anggaran dan perencanaan yang 

realistis. Pada saat penerimaan pendapatan migas ‘nyungsep’ daerah penghasil migas terancam 

gagal bayar, program pembangunan yang sudah direncanakan harus di-reschedule dan beberapa 

program pembangunan terancam tidak bisa terelaisasi. Seperti gagal bayar yang pernah dialami 

Kabupaten Bojonegoro di tahun 2009. Adanya Dana Abadi Migas, diharapkan dapat dipinjam 

untuk stabilisasi fiskal saat penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat 

ekstrim. 

Kelima, kecendrungan daerah penghasil migas mengalami ketergantungan terhadap 

penerimaan dari sektor migas. Sehingga menjadi abai pada potensi penerimaan dari sektor non-

migas. Pendapatan Asli daerah (PAD) kecil. Adapun potensi non-migas yang dapat 

meningkatkan PAD, misalnya BUMD dan lain sebagainya. Keenam, moment yang tepat untuk 

merumuskan tatakelola migas yang baik, karena eksploitasi dan produksi migas di Bojonegoro 

(Blok Cepu) baru dimulai. Dimana produksi puncak diperkirakan akan terjadi tahun ini sampai 

dengan 4-5 tahun ke depan. Sekian 
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