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Untuk informasi lebih lanjut:

Pengembangan Desa Gayam
Program Pengembangan Ekonomi 

Winto, Kepala Desa Gayam, kini merasa lega 
dan bersyukur setelah desa yang ia pimpin 
mengalami perubahan yang luar biasa. Senyum 
lebarnya terpancar saat melihat betapa senang 
dan gembiranya warga memanfaatkan fasilitas 
desa yang didukung ExxonMobil Cepu Limited 
(EMCL).

EMCL bersama SKK Migas berupaya 
mendukung perkembangan ekonomi desa yang 
berada di wilayah operasi Lapangan Minyak 
Banyu Urip ini. Salah satunya dengan melakukan 
revitalisasi Pasar Gayam, pasar tradisional yang 
telah lama ada di desa ini.

Sebanyak 75 kios dan 130 lapak permanen serta 
fasilitas penunjang lainnya dibangun agar dapat 
menampung lebih banyak aktivitas 
perdagangan. Tujuannya agar perekonomian 
masyarakat meningkat. “Sekarang masyarakat 
jadi lebih nyaman belanja di sini. Pendapatan 
para pedagang juga bertambah karena 
semenjak revitalisasi, pembeli kian banyak,” 
terang Winto.

Tidak hanya Pasar Gayam, EMCL juga 
memfasilitasi sarana olahraga untuk desa. 
Sebuah lapangan sepak bola berstandar 
nasional dibangun di atas lahan seluas 1,3 
hektare yang mampu menampung hingga 500 
penonton.

“Gayam menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki 
lapangan sepak bola berstandar nasional! Warga sangat senang dan nyaman 
berolahraga di sini. Semoga dengan fasilitas ini, warga makin semangat 
berolahraga,” pungkas Winto bangga.

Lebih jauh lagi, pembangunan desa juga mencakup pembangunan infrastruktur 
berupa sarana irigasi yaitu Embung Gayam. 

Awalnya, Embung Gayam ini dibangun untuk mengatasi kesulitan petani dalam 
memenuhi kebutuhan air dan bercocok tanam. Namun, setelah pembangunan 
selesai, ternyata embung ini berpotensi sebagai tempat wisata yang bermanfaat 
untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat sekitar. 

Dengan beragam program pengembangan, EMCL telah membantu mewujudkan 
Desa Gayam menjadi desa mandiri. 

Tersedianya sarana prasarana dan memadainya pelayanan publik menjadikan 
Desa Gayam sebagai Desa Mandiri di Kabupaten Bojonegoro.

“Gayam saat ini sangat luar 
biasa. Semua warga merasakan 
manfaat dari pengembangan 
yang telah EMCL lakukan. 
Terima kasih EMCL telah 
mendukung Desa Gayam 
menjadi desa mandiri.”
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