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S A R I 

Rochmaningrum, Fahmi 2012.Perkembangan Tambang Minyak Blok 

Cepu dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok 

Tahun 1960-2004 Skripsi. Prodi IlmuSejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang 

 

Kata kunci: Sosial, Ekonomi,   Tambang Minyak Desa Ledok 

 Blok Cepu adalah wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi 

wilayah Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur, Kabupaten Blora - Jawa Tengah, 

dan Kabupaten Tuban - Jawa Timur.Di Indonesia ada 4.000-an sumur minyak tua 

yang tidak dieksploitasi lagi oleh Pertamina karena tidak ekonomis. Sebagian 

sumur tua ini dieksploitasi dengan cara tradisional, salah satunya di Desa Ledok, 

Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kegiatan yang masih berada dalam 

lingkungan penambangan aktif Pertamina ini dimulai sejak 1998. Adanya 

penambangan minyak tradisional telah memberikan lapangan pekerjaan baru dan 

meningkatkan pendapatan sebagian penduduk, tetapi belum secara nyata 

memberikan peranan terhadap pembiayaan pembangunan desa.Pertambangan 

merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan 

tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan merupakan proses pengambilan 

material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi,penambangan minyak telah 

meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta telah 

menciptakan sistem jaring pengaman sosial dan asuransi terhadap anggota. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah(1) bagaimana sejarah 

ditemukannya tambang minyak Blok Cepu, (2) bagaimana perkembangan 

tambang minyak Blok Cepu tahun 1960-2004,  (3) bagaimana dampak tambang 

minyak Blok Cepu terhadap social ekonomi masyarakat Desa Ledok.  

Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian sejarah, yaitu 

Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian sejarah, yaitu (1) 

heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Pengumpulan 

data dilakukan baik berupa data tertulis, dokumen berupa foto, maupun sumber 

lisan dari hasil wawancara dengan Pertamina dan penambang di DesaLedok. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sector migas merupakan 

salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan 

pembangunan Negara Tambang Minyak di Cepu ditemukan oleh Andrian Stoop 

adalah seorang ilmuan dari Belanda tahun 1880 di tahun 1893 dilakukan 

pengeboran pertama kali di Desa Ledok. Blok Cepu merupakan wilayak kontra 

minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, 

Kabupaten Blora Jawa Tengah Dan Kabupaten Tuban Jawa Timur.  

Adapun pengaruh positif dari berkembangnya tambang minyak Blok Cepu 

yaitu: memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang nantinya dapat 

mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

tentunya akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat mengurangi arus 

urbanisasi, dalam hal pendidikan meningkatkan pendidikan para pekerja 

menginginkan anak mereka bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih 

tinggi dan merubah kehidupan mereka , mengurangi tingkat pencurian kayu jati di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bojonegoro
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Blora
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuban
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
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hutan dapat mengurangi tingkat kegundulan hutan. Selain pengaruh positif 

tersebut, ada juga pengaruh negatifnya yaitu: timbul kecemburuan social antara 

masyarakat yang berkerja sebagai penambang dan non penambang karena jika 

dilihat dari segi ekonomi penghasilan penambang dan non penambang terlihat 

sekali perbedaanya. Walaupun demikian, penambangan minyak Blok Cepu lebih 

berpengaruh positif dari pada negatifnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Kekayaan sumberdaya alam Indonesia yangmelimpah 

menyebabkan Indonesia dijajah selama berabad-abad oleh Belanda, Prancis 

dan Jepang. Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki adalah tambang 

minyak dan gas (MIGAS), yang termasuk dalam golongan sumberdaya non 

renewable (tidak dapat diperbaharui). Sektor migas merupakan salah satu 

andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan 

pembangunan negara. Di Kabupaten Blora tepatnya di Kecamatan Cepu 

pada tahun 1880 ditemukan sumber minyak oleh Andrian Stoop seorang 

ilmuan dari Belanda yang menemukan ladang minyak di Desa Ledok, Cepu 

pada tahun 1893 diadakan pengeboran pertama kali di Desa Ledok yang 

masih menggunakan alat-alat tradisional. Kilang minyak Cepu dibangun 

oleh De Dordtsche Potroleum Maatschappij pada tahun 1894. Pengelolaan 

crude lapangan sekitar Cepu dengan proses distilasi atmosfir (Chaeruddin, 

1994:20).   

  Cepu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa 

Tengah.Kecamatan ini terletak di perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, 

dan dilewati jalan yang menghubungkan Surabaya – Purwodadi – 

Semarang.Luas wilayah Cepu adalah 4897,425 km², terbagi menjadi 17 

kelurahan / desa dan berpenduduk 74.526 jiwa. Cepu merupakan salah satu 
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kota penting, karena kandungan minyak dan hutan jatinya. Di Cepu dapat 

dijumpai beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih awet hingga 

masa kini.Salah satu bangunan yang unik adalah, loji klunthung.Peninggalan 

lain yaitu Gedung Pertemuan SOS Sasono Suko dan Kuburan Belanda  yang 

terletak di desa Wonorejo Kelurahan Cepu (Chaeruddin, 1994:24).    

  Blok Cepu adalah wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang 

meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur, Kabupaten Blora - 

Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban - Jawa Timur. Sebelum penemuan 

terbaru cadangan minyak yang cukup besar di wilayah Cepu dan sekitarnya 

yaitu di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, ladang minyak Cepu hanya 

difungsikan sebagai wahana pendidikan bidang perminyakan yaitu dengan 

adanya Akademi Migas di Cepu. 

  Cepu merupakan pengelolaan sumberdaya termasuk tambang 

minyak,  harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang 

waktu Penemuan sumber minyak di Cepu, merupakan salah satu prestasi 

kerja yang menggembirakan bagi perekonomian masyarakat Blora dan 

sekitarnya.  Penemuan ladang minyak di Cepu itu merupakan sebuah angin 

segar bagi perekonomian di Indonesia karena ladang minyak di Cepu masuk 

dalam deretan minyak terbesar di Dunia (Kristantii, 2010:78).  

Kegiatan perekonomian Cepu juga tidak lepas dari pengaruh instansi 

atau perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan ciri dari kota Cepu 

sebagai kota minyak. Blok Cepu mempunyai instansi terkait seperti 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bojonegoro
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Blora
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuban
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bojonegoro
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tuban
http://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Minyak_Dan_Gas_Bumi
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Pusdiklat Migas, Pertamina UEP III Lap Cepu, Pertamina UPPDN IV Depot 

Cepu, Mobile Cepu Limited, Pertaina EP Cepu, dan masih banyak lagi 

termasuk industri kecil lainnya seperti kerajinan kayu jati dan sebagainya. 

(Kristanti,  2010:78).  

Pada tahun 1996 Blok Cepu dilanda krisis yang berkepanjangan 

karena tidak bisa mensejahterakan masyarakat sekitar pertambangan 

sehingga pada krisis moneter tahun 1998 yang pada saat itu Soeharto yang 

menjadi Presiden RI berencana untuk mengganti operator utama 

pertambangan oleh Exxon Mobil untuk mengatasi krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia. Semua belum terealisasikan karena Presiden Soeharto 

diminta turun paksa, lalu pada tahun 2006 Presiden Megawati Soekarno 

Putri menunjuk Exxon Mobil sebagai operator utama menggantikan 

operator utama Pertamina yang dulu dipegang oleh Blok Cepu. 

Kecamatan cepu saat ini maju pesat dibanding dengan kecamatan 

yang lainnya karena cepu memiliki pemasukan daerah yang lebih besar 

dibanding dengan daerah lain yang diperoleh dari pendapatan minyak dan 

gas bumi (Pusdiklat Cepu).  Cepu telah lama dikenal memiliki tambang 

minyak yang melimpah kekayaan alam lainnya adalah kerajinan rakyat dari 

kayu yang dibuat menjadi kerajinan ukir. Pada tahun 2005, Cepu mendapat 

perhatian nasional karena penemuan adanya deposit minyak dan wisata 

hutan jati dari tahun 1992 tentang struktur geografis Cepu (Pusdiklat Cepu).  

http://id.jazz.openfun.org/wiki/2005
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Perminyakan  adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang 

tidak larut atau bercampur dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. 

Minyak bumi merupakan campuran berbagai macam zat organik, minyak 

bumi disebut juga minyak mineral karena diperoleh dalam bentuk campuran 

dengan mineral lain. Minyak bumi tidak dihasilkan dan didapat secara 

langsung dari hewan atau tumbuhan, melainkan dari fosil (Chaerudin, 

1994:45). 

 Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan 

ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. 

Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat 

diekstraksi dari dalam bumi.  Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan 

penambangan. Pertambangan mempunyai rangkaian kegiatan dalam rangka 

upaya pencarian, penambangan,  pengolahan, pemanfaatan dan penjualan 

bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu pertambangan 

merupakan ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik pertambangan 

yang baik dan benar (Gas, 2004:37).  

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. 

Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. 

Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu 

masyarakat. Pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang 

ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan 

sosial. Kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan 



 

 

5 

masyarakat, sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut 

sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa 

adanya bantuan orang lain disekitarnya (Suryadi, 2002:56).  

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam 

usahanya memenuhi kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah studi yang 

menyebabkan disalurkannya alat-alat yang bersaing. Sedangkan menurut 

definisi yang bersifat deskriptif ekonomi adalah studi mengenai aktifitas 

manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya, dari tingkat manusia dalam 

hidupnya bermasyarakat khususnya yang berhubungan dengan usahanya 

memenuhi kebutuhan (Wahyu, 1995:307).    

 Secara umum ekonomi adalah bidang kajian tentang penguras 

sumber daya mineral individu masyarakat dan Negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia karena ekonomi merupakan ilmu tentang 

prilaku dan tindakan manusia untuk memiliki kebutuhan hidupnya yang 

berfariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-

pilihan ekonomi yang ada (Ahmadi, 2003:356).    

Berdasarkan paparan diatas penulis ingin mengungkapkan lebih jauh 

mengenai tambang minyak cepu dan pengaruh sosial ekonomi masyarakat. 

Oleh karena itu penulis mengambil judul “Perkembangan Tambang Minyak 

Blok Cepu dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 

1960-2004”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah 

yang akan dikaji, rumusan masalah tersebut antara lain yaitu :  

1. Bagaimana Sejarah ditemukannya Tambang Minyak Blok Cepu, 

2. Bagaimana perkembangan tambang minyak blok Cepu tahun 1960-2004, 

3. Bagaimana dampak Tambang Minyak Blok Cepu terhadap sosial ekonomi 

masyarakat Desa Ledok 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tersebut diatas 

maka akan dipaparkan juga beberapa tujuan yang akan dikaji dalam 

penelitian  sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejarah di temukannya Tambang Minyak Blok Cepu  

2. Untuk mengetahui perkembangan tambang minyak blok Cepu tahun 

1960-2004 

3. Untuk mengetahui dampak Tambang Minyak Blok Cepu terhadap sosial 

ekonomi masyarakat Desa Ledok 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoretis,  

adapun Manfaat penelitian dijabarkan  sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis  
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Manfaat TeoretisHasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sejarah 

pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

referensi terhadap penelitian lebih lanjut.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang 

pertambangan  

b. Memberikan pengetahuan tentang kehidupan soaial ekonomi 

masyarakat sekitar tambang minyak blok cepu  

E. Ruang Lingkup  

Agar tidak terjadi kekaburan dalam melakukan suatu interprestasi 

terhadap masalah, maka perlu ditemukannya ruang lingkup penelitian, 

Penulisan  skripsi perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan ruang 

lingkup temporal agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan masalah. 

Ruang lingkup spasial  adalah batasan  mengenai  tempat terjadinya suatu 

peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah 

kecamatan Cepu, karena merupakan wilayah yang berpotensi menghasilkan 

minyak bumi.  Ruang  lingkup temporal dalam penulisan ini adalah tahun 

1960-2004 Dimana pada tahun 1960 perminyakan di Desa Ledok mulai 

dikelola dengan menggunakan alat-alat sederhana dan tahun 2004 

perminyakan di Desa Ledok mengalami peningkatan sehingga Kecamatan 

Cepu mengalami peningkatan dari segi perekonomian.  
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F. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan telah pustaka yang berguna 

dalam penulisan ilmiah. Telaah pustaka ini akan sangat membantu dalam 

penulisan, yaitu: 1) untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang 

akan diteliti; 2) untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan disajikan 

landasan pemikiran; 3) untuk memepertajam konsep-konsep yang 

digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa; 4) untuk 

menghindari pengulangan-pengulangan dari suatu penelitian. Kajian 

terhadap,“Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya 

Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-

2004”digunakan sumber-sumber primer seperti dokumen-dokumen atau 

arsip dan sumber sekunder seperti buku-buku pustaka seperti tertulis 

dibawah ini. 

Salah satu penunjang dalam penelitian ini, digunakan beberapa buku 

yang dijadikan acuan sebagai dasar keilmiahan sebuah tulisan, diantaranya 

adalah Buku yang berjudul“100 Tahun Perminyakan di Cepu’’ karya 

Chaeruddin yang diterbitkan pada tahun 1993 menulis tentang tahun ke 100 

minyak bumi mengalir diperut bumi di Pulau Jawa atau tepatnya minyak 

bumi yang diproduksi dari lapangan Ledok. Sampai saat ini lapangan Ledok 

tersebut masih menghasilkan minyak bumi dengan hasil yang memadai 

selama kurun waktu 100 Tahun telah banyak terjadi perubahan organisasi 

pengolahan minyak Cepu di Cepu terdapat pertamina unit explonasi dan 

produsi lapangan Cepu Humpuss. Pengembangan tenaga kerja perminyakan 
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dan gas bumi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia mengenal Cepu 

sebagai kota minyak dari pelajaran ilmu bumi. Menjelang akhir kekuasaan 

Jepang kekuatan pembekalan minyak berangsur-angsur membaik kilang 

Cepu berproduksi maksimal buruh minyak Cepu pada masa itu berjumlah 

lebih dari 8.000 orang tenaga tetapi belum termasuk tenaga romusa, dari 

kekuatan buruh tetap separonya adalah pemuda-pemuda yang telah 

mendapat latihan kemiliteran secara baik. 

Keadaan yang demikian itu membuat Cepu pada masa kekuasaan 

jepang menjadi daerah minya yang besar yang diusahakan oleh jepang 

sebagai penduduk gerakan angkatan perang. Minyak Cepu diadakan tugas-

tugas operasional dan pertahanan, laskar minyak diserahi tugas keamanan. 

Sedangkan pihak operasianal bertanggung jawab mengenai suplai produk 

bahan bakar bagi perjuangan dan dilanjutkan pada penyerahan daerah 

kekuasaan minyak di Cepu kepada pemerintahan pusat. 

Kegiatan pertambangan Minyak dan Gas Bumi sejak direbut oleh 

Pemerintahan Indonesia dari keuasaan jepang selalu dilaporkan kepada 

jawatan Tambang dan Geologi di Bandung. Meskipun industri minyak Cepu 

sejak tahun 1960-1965 mengalami masa suram karena produksi minyaknya 

terus menurun, tetapi pada tahun 1966 mulai bangun kembali, dengan 

ditetapkannya Cepu menjadi pusat pendidikan dan pelatihan lapangan 

Perindustrian Minyak Bumi dan Gas Bumi (PUSDIK MIGAS).  
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Buku ini memiliki beberapa kelebiahan yaitu memberikan penjelasan 

mengenai berapa lama perminyakan ada di bumi nusantara ini dan 

pertambangan yang ada di Cepu, kelebihan yang kedua isinya memberikan 

penjelasan mengenai saat-saat keterpurukan perminyakan di Cepu dan 

kejayaan perminyakan di Cepu pada akhir kekuasaan Jepang kekuatan 

pembekalan minyak berangsur-angsur membaik. 

Buku ini memiliki beberapa manfaat bagi penulisan skripsi. Manfaat 

yang pertama buku ini menjelaskan tentang pasang surut perminyakan di 

Cepu. Terdapat juga pembahasan tentang penemu minyak bumi di Cepu  

pengeboran tambang pertama kali dan kekuasaan tambang minyak di Cepu. 

Sehingga dengan membaca buku ini dapat membantu dalam mempermudah 

pencarian data tentang pertambangan yang ada di Cepu. 

Buku yang kedua berjudul “Potensi Ekonomi Migas Indonesia’’  

karya Bachrawi Sanusi lebih dari 100 tahun yang lalu Indonesia telah 

menghasilkan minyak Bumi, berbagai penemuan sumur minyak di 

Indonesia kemudian dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan minyak 

Dunia pada jaman penjelajahan Belanda. Sejak awal orde baru sumbangan 

Migas selama orde baru sangat lah besar sebagai pembangunan Nasional 

meski saat menjelang orde baru berakhir terbuka rahasia bahwa 

pemerintahan orde baru telah banyak melakukan korupsi. 

Secara keseluruhan prospek perusahaan-perusahaan minyak di 

Indonesia dalam tahun 1964 lebih memberi harapan dibandingkan abad 



 

 

11 

sebelumnya suasana cerah perusahaan-perusahaan itu tidak berlangsung 

lama karena pada akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965 muncul tekanan-

tekanan politik yang dilancaran oleh unsur-unsur kiri baik didalam badan 

legislatif maupun oleh gerakan serikat buruh terhadap keadilan perusahaan 

minyak asing, pada akhir tahun 1964 usaha perminyakan merupakan 

benteng bagi perusahaan asing di Indonesia yang masih bertahan tahun 

1965-1979 merupakan perkembangan tambang yang sangat pesat. 

Buku ini juga memiliki beberapa kelebihan menjelasakan mengenai 

permigasan dan pertambangan secara jelas unsur-unsur penyebab 

kemerosotan permigasan di Indonesia, keadaan pertambangan jaman orde 

baru dan dampak perekonomian Indonesia terhadap perminyakan. Buku ini 

juga menjelaskan tentang kehidupan ekonomi masyarakat pada masa orde 

baru mengalami peningkatan.Peningkatan ekonomi ini ditandai dengan 

adanya bantuan dari perusahaan minyak tersebut berupa pembangunan 

jalan, dan bantuan ekonomi lainnya. 

 Buku ini juga memiliki  beberapa kekurangan yaitu banyak sekali 

tulisan-tulisan yang diketik berulang-ulang, gambar yang kurang jelas 

sehingga kurang menarik untuk dilihat oleh para pembaca, buku ini juga 

kurang dapat dimengerti penjelasanya karena penjelasan dalam buku ini 

kurang jelas. Buku ini memberikan beberapa kontribusi maupun manfaat 

untuk penulisan ini sehingga dapat membantu dalam penelitian ini dengan 

baik. Manfaatnya yaitu memberikan informasi mengenai Migas pada masa 
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orde baru, sebagai ilmu mempelajari permigasan pada masa orde baru, 

keadaan perekonomian Indonesia di sektor perminyakan. 

Buku yang ketiga berjudul “Fondasi Ekonomi Indonesia’’ karya J. 

Thomas Lindblad  Indonesia seperti negara-negara berkembang lain yang 

baru lepas dari kekuasaan kolonial kebijakan ekonomi di Indonesia pada 

awal tahun 1950 sebagian besar dibentuk oleh saling mempengaruhi 

masalah-masalah sosial ekonomi yang objektif, sektor gas dan minyak 

menjadi pendorong awal bagi pertumbuhan yang diawali oleh orde baru 

yang sekarang semakin digantikan dengan sektor manufaktur dalam hal 

pembentukan penghasilan ekspor pendapatan nasional dan kesempatan 

kerja. Berbagai hubungan ekonomi yang bersama-sama membentuk 

ekonomi nasional dipisah dan dihubungkan dengan dunia luar melalui 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang diikuti oleh pemerintah bangsa moderen. 

Ekonomi negara kebangsaan yang telah bangkit pada mulanya tetap 

memelihara unsur-unsur ekonomi kolonial tetapi semakin membentuk 

pemisahan diri dari masa lampau. 

Buku ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh buku lain, 

kelebihan buku ini dalam memberikan penjelasan dan penggunaan bahasa 

sangat mudah dipahami oleh pembaca, buku ini menjelaskan tentang 

keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sehingga mempermudah 

penjelasan tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat pada masa itu. Buku 

ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu buku ini  dalam sub 

pembahasannya hanya menyoroti pada sebuah kebijakan ekonomi Indonesia 
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dari sektor perminyakan, kekurangan yang kedua buku ini kurang dapat 

dimengerti penjelasannya karena penjelasan dalam buku ini kurang jelas dan 

terlalu banyak pembagian.  

Buku ini memiliki beberapa manfaat untuk penulisan skripsi.Manfaat 

yang pertama yaitu bercerita mengenai keadaan ekonomi Negara-Negara 

berkembang dan pengaruh sosial masyarakat pada masa orde baru sehingga 

dapat mengetahui keadaan sosial ekonomi Indonesia pada masa orde baru 

minyak menjadi pendorong ekonomi Indonesia pertama pada masa orde 

baru. Manfaat yang kedua yaitu mengetahui kebijakan ekonomi yang diikuti 

oleh pemerintahan Indonesia saat ini. 

Buku keempat yang berjudul “Minyak Bumi Eksplorasi, Eksploitasi, 

dan Produksi” karya M.TH.Kristianti sejarah industri minyak bumi dan 

industri perminyakan dimulai sejak zaman kolonial, Drake melakukan 

pengeboran minyak pertama di Dunia tepatnya 27 Agustus 1859 di 

Titusville Amerika Serikat. Pada saat itu minyak bumi diproduksi dari 

kedalaman 69 kaki, sejak itulah pengeboran dilakukan dengan satu-satunya 

cara untuk mengeksplorasi minyak bumi.  

Sejarah penemuan lapangan minyak raksasa dimulai dari sebelum 

perang Dunia ke II yaitu pada 1939 , antara lain di Saudi Arabia yang mulai 

tahun 1960 dilakukan pencarian minyak dilapas pantai. Industri minyak 

bumi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1871 pemarkarsanya 

adalah pengusaha Belanda bernama Jan Reerink.Jan Reerink melakukan 
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pengeboran di Desa Maja, Majalengka Jawa Barat tetapi usaha tersebut 

gagal. Penemuan minyak di Indonesia pertama kali di temukan Tahun 1883 

dengan ditemukannya lapangan minyak telaga tiga dan telaga said didekat 

pangkalan Bandar Sumatera Utara oleh A.G. Zeijelker seorang 

berkebangsaan Belanda, penemu ini merupakan awal perusahaan minyak 

shell di Indonesia. Pada saat bersamaan juga ditemukan di Ledok Cepu 

Jawa Tengah. 

Pasokan dan pemakaian minyak di negara-negara industri bersifat 

kompleks dan mencakup baik pemakaian sebagai energi maupun non energi. 

Tahun 1965 merupakan permulaan sejarah baru perminyakan di Indonesia 

dengan di belinya seluruh kekayaan BPM shell Indonesia oleh PN 

Pertamina. Pada tahun itu dimulai kontrak bagi hasil yang menyatakan 

bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah konsensi PN Permina 

dan PN Pertamin, semua perusahaan akhir hanya bergerak sebagai 

kontraktor di tambang minyak dengan hasil produksi dibagi dan bukan 

pembayaran dalam bentuk royalty. 

Buku ini memiliki beberapa kelebihan yaitu dalam buku ini 

menjelaskan secara singkat mengenai sejarah minyak bumi, awal mula 

perminyakan di Indonesia. Minyak merupakan komoditas perdagangan 

terbesar, baik miyak mentah maupun produk kilang. Sebagai 

konsekuensinya, sangat penting untuk mengumpulkan data selengkap, 

seteliti dan setepat mungkin mengenai aliran minyak dan produknya. 
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Meskipun pasokan minyak terus meningkat secara tetap, pangsanya 

terhadap total pasokan energi global telah menurun. 

Buku ini juga memiliki kekurangan yaitu  penjelasan dalam buku ini 

kurang banyak, buku ini juga lebih menjelaskan tentang komposisi saat 

minyak mentah menjadi minyak jadi sampai dipasarkan, proses pembuatan 

dan kandungan kimia yang ada di dalam minyak tersebut. Sehingga kurang 

membantu peneliti dalam mencari data tentang sosial ekonomi masyarakat. 

Buku ini memiliki beberapa manfaat bagi penulisan skripsi. 

Manfaatnya yaitu dengan membaca buku ini peneliti mengetahui sejarah 

singkat minyak bumi awal mula perminyakan di Indonesia dan perusahan 

minyak di Indonesia sehingga mempermudah peneliti dalam meneliti 

perkembangan perminyakan. 

G. Metode Penelitian 

Didalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode 

sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya 

penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun dan 

berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keingin tahuan atau 

permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaan landasan teoretis 

dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara (hipotesis), 

kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk menguji 

hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan. 



 

 

16 

Nugroho Notosusanto (1997:22) mempunyai pendapat lain baginya 

metode sejarah adalah prosedur dari pada kerja sejarawan untuk menuliskan 

masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau. 

Ada empat jejak atau prosedur dalam penelitian sejarah yaitu: Heuristik, 

kritik sumber, interprestasi, dan historiografi. Keempat langkah tersebut 

ditempuh secara berurutan sehingga antara satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan. 

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis 

dan objektif maka perlu diperhatiakn empat langkah utama dalam 

kegiataannya. Keempat langkah tersebut, pertama usaha mencari, 

mengumpulkan jejak atau sumber sejarah masa lampau, kedua usaha untuk 

meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga 

menginterprestasikan hubungan fakta satu dengan fakta yang lain yang 

mewujudkan peristiwa tertentu, langkah keempat menyampaikan hasil 

rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah (widya, 1989:18) 

Adapun langkah-langkah metode sejarah dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Heuristik (mencari sumber)  

Heuristik adalah kegiatan menghimpun data dan mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah dan bukti sejarah, berupa kejadian, benda 

peninggalan masa lampau tulisan (banguan, senjata, perkakas) untuk 

dijadikan sebagai smber sejarah sebagai kisah, berdasarkan klasifikasi. 
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Langkah-langkah yang kami pergunakan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah dengan mencari sumber pustaka diperpustakaan, 

selain itu dipergunakan buku atau literatur yang berhubungan dengan 

perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu.Penulis jika melakukan 

pengamatan langsung di daerah Tambang Minyak Cepu dan masyarakat 

sekitar Cepu dan Pusdiklat Migas Cepu yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan tambang minyak. 

Hal tersebut perlu dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Dokumen  

Menurut Louis Gottschalk (1978:59) dokumen-dokumen dapat 

dibagi atas teori-teori pokok seperti otobiografi, surat, laporan,surat 

kabar, laporan steno dari badan-badan legislatif dan yudikatif serta arsip-

arsip dari instansi niaga, pemerintahan, dan sosial. Sumber dokumen 

dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang ada di Perum 

Jasa Tirta. 

b. Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data 

dengan cara mencari dan membaca buku literatur. Buku-buku diperoleh 

diberbagai tempat, seperti di perpustakaan Universitas Negeri Semarang, 

perpustakaan wilayah propinsi Jawa Tengah, perpustakaan STAIM 

MIGAS.Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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c. Studi lapangan atau observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mengamati secara 

langsung pada objek penelitian guna mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai objek yang akan diteliti pada tahap observasi penulis 

melakukan surve langsung pada lokasi sebagai pusat informasi yaitu 

Desa Ledok. Observasi yang dilakukan penulis antara lain penulis 

mengamati daerah sumber minyak, keadaan sekitar tambang minyak, 

sumur-sumur pengeboran minyak, pipa-pipa penyalur minyak dari 

sumur menuju kekilang-kilang minyak, keadaan masyarakat sekitar 

tambang minyak, sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang minyak. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh bagi masyarakat 

sekitar tentang adanya tambang minyak di Cepu. 

d. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain: 

mengkonstruksi mengenai orang atau kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain, merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan seperti yang telah diharapkan untuk dialami pada 

masa yang akan datang, memverivikasi, mengubah dan memerlukan 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota (Moleong, 2009:135). 
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Pada tahap teknik wawancara, penulis melakukan beberapa tahapan 

antara lain: 

1) Membaca metode wawancara 

Proses membaca metode buku wawancara sangat penting, yaitu 

untuk mengetahui tata cara wawancara dan untuk mengetahui teknik 

apakah yang cocok dilakukan dalam penelitian. Buku-buku metode 

wawancara mampu memberikan gambaran proses wawancara 

dilapangan.  

2) Menentukan teknik wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik terbuka. 

Wawancara terbuka adalah teknik wawancara dimana para 

subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui apa maksud wawancara (Moleong, 2009:137)  

3) Mendatangi informan  

Untuk melakukan teknik wawancara, penulis mencari tokoh-

tokoh yang bertanggung jawab dengan tambang minyak Cepu, 

Pusdiklat MIGAS, untuk langkah awal penulis mencari keterangan 

berupa data dan informasi. Selain itu juga mendatangi tokoh 

masyarakat yang berada didaerah sekitar sumur pengeboran minyak. 

Dengan pemilihan informasi dari berbagai seni ini diharapkan dapa 

memberikan petunjuk baik berupa keterangan mengenai 

perkembangan tambang minyak dan keadaan sosial ekonomi 
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masyarakat sekitar, sehingga penulis tidak mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan wawancara. 

4) Membuat instrumen  

Menyusun guide interview sebagai pedoman penulis dalam 

melakukan wawancara dengan responden instrumen pertanyaan ini 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan responden. Contoh apabila 

responden yang dijumpai oleh penulis memiliki tingkat pendidikan 

relativ rendah pertanyaan yang diajukan menggunakan bahasa Jawa 

dengan tingkat pertanyaan yang mudah ditangkap dan dipahami oleh 

Informan. 

5) Pelaksanaan wawancara  

Pelaksanaan wawancara dengan mendatangi informan dari rumah 

ke rumah pelaksanaan wawancara bersifat sangat santai penulis lebih 

banyak menggunakan bahasa daerah setempat agar informan lebih 

mudah dalam memahami pertanyaan dan memberikan jawaban. 

2. Kritik sumber  

Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data 

yang tingkat kebenarannya atau kredibilitasnya paling tinggi dengan 

melalui seleksi data yang telah berkumpul. Kritik sumber ditumpuh 

dengan melakukan kritik eksteren dan intern. 

a) Kritik Ekstern  

Kritik ekstern dilakukan terhadap data  dengan menganalisis 

kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalan apakah sumber 
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itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak. Pada kritik eksteren 

penulis melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah 

diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti pemilihan informan 

untuk melakukan teknik wawancara, buku-buku refereansi, artikel 

majalah yang mengupas mengenai perminyakan secara umum 

maupun informasi, misalnya saat memperoleh dokumen dari 

narasumber atau mendapatkan hasil wawancara bagaimana cara 

penulis untuk mengkritisi suatu dokumen. 

Kritik eksteren bertugas menjawab tiga pertanyaan  yaitu sumber 

itu memeng benar-benar sumber yang kita hendaki? Adakah sumber-

sumber sejarah itu asli atau turunan? Apakah sumber sejarah itu 

masih utuh atau berubah? (Notosusanto, 1978,23 : 39). Dalam 

melakukan kritik eksteren terhadap bukti-bukti atau sumber sejarah 

yang ditemukan  yaitu membandingkan satu buku dengan buku yang 

lainnya misalnya dengan membandingkan buku Gas karya F. 

Kapitan dengan buku Minyak Bumi, Eksplorasi, dan Produksi karya 

Kristianti dengan meneliti bagian luar seperti jenis kertas, jenis tinta, 

jenis huruf, gaya bahasa, dan lain-lain agar dapat diketahui keaslian 

sumber tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai data dalam 

penyusunan penelitian ini.  

b) Kritik Interen 

Kritik interen bertujuan untuk mengungkapakn apakah isi sumber 

yang dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, misalnya dengan 
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membandingkan dengan sumber lain. Kritik interen dilakukan 

terhadap informasi atau sumber dengan menganalisa kebenarannya 

untuk memperoleh jawaban apakah relevan dengan penelitian yang 

dimaksud. Cara melakukan kritik intern disini adalah dengan 

membandingkan isi atau informasi sumber satu dengan sumber 

sekunder lainnya, setelah buku tersebut dibandingkan kemudian 

buku ini dianalisis kebenaran isi buku tersebut sehingga diperoleh 

data yang benar sesuai dengan penelitian ini misalnya buku 100 

Tahun Perminyakan di Indonesia karya Chaerudin yang berisi 

tentang proses pembukaan sumur didalam tanah dan proses 

pengelolaanya dengan buku Minyak Bumi, Eksplorasi dan Produksi 

karya Kristanti yang menulis tentang tahapan dalam proses 

pencarian minyak bumi di dalam tanah.   

3. Interprestasi  

Interprestasi adalah proses menyusun, merangkai, antara satu 

fakta sejarah dengan fakta sejarah lain sehingga menjadi satu kesatuan 

yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada 

dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh 

pemecahannya. Dalam proses interprestasi tidak semua fakta dapat 

dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran 

cerita yang hendak disusun didalam menginterprestasikan penelitian 

dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, sejarah kritis, perlu diperhatikan 
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susunan karangan yang logis menurut urutan yang kronologis dan tema 

yang jelas dan mudah dan mudah dimengerti (Gottschalk, 1978 : 131).  

4. Historiografi  

Historiografi merupakan bagian terakhir dari metode sejarah. 

Apabila sejarawan sudah membangun ide-ide tentang hubungan satu 

fakta dengan fakta lain melalui kegiatan interprestasi maka langkah 

akhir dari penelian adalah penulisan atau penyusunan cerita sejarah yaitu 

dengan prinsip realisasi (cara membuat urutan peristiwa), prinsip 

kronologi (urutan-urutan waktu), hubungan sebab akibat dan 

keterampilan imajinasi (kemampuan untuk menghubung-hubungkan 

peristiwa dari yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkain yang masuk 

akal dengan bantuan pengalaman (Widja, 1989 : 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

SEJARAH TAMBANG MINYAK BLOK CEPU 

A. Sejarah Penambangan Minyak Blok Cepu 

 Blok Cepu termasuk dalam cekungan laut Jawa Timur, Daerah ini 

termasuk salah satu penghasil migas tertua di dunia. Di daerah Cepu 

sendiri 3 ladang yang ditemukan menjelang tahun 1900 sedangkan ladang 

Kawengan diketemukan pada tahun 1927, dan telah menghasilkan lebih 

dari 120 juta barrels. Sebelum Perang Dunia ke II daerah ini dikuasai 

Shell. Explorasi dilakukan terutama dengan menggunakan pemetaan 

geologi permukaan, sumur-uji dan pemboran dangkal yang diikuti dengan 

pemboran explorasi dalam. Tanpa menyadari BPM nyaris menemukan 

ladang banyu urip waktu melakukan kampanye pemboran dangkal yang 

menghasilkan lapangan gas Balun-Tobo yang berada di atas ladang Banyu 

Urip dan Cendana. Salah satu pemborannya mencapai kedalaman lebih 

dari 2000 m (Pusdiklat cepu).  

  Pada tahun 1950, Shell kembali ke daerah Cepu dengan nama PT 

Shell Indonesia. Beberapa sumur explorasi dalam dibor (Kawengan-35, 

Tobo-8l), tanpa disadari Shell kembali nyaris menemukan ladang Banyu 

Urip, sewaktu melakukan pemboran sumur Tobo-8. Selanjutnya PT Shell 

Indonesia angkat kaki dari daerah Cepu sekitar tahun 1960 dan daerah ini 

diambil alih PN Permigasan. Pada tahun 1965 blok Cepu diambil alih oleh 

Lemigas dan digunakan untuk tujuan pendidikan dan sebagai daerah 

latihan untuk personel teknik perminyakan. Selanjutnya pada tahun 1973-
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1974 survey-survey seismic dilakuan. Tidak ada catPatan apakah hasilnya 

ditindak lanjuti dengan pemboran sumur explorasi.  

  Pertamina Unit III mengambil alih Blok Cepu pada tahun 1980. 

Menyusul suatu dekrit pemeri  ntah yang membolehkan perusahaan 

nasional untuk berpartisipasi dalam explorasi minyak dan gasbumi, maka 

PT Humpuss Patragas mengajukan permohonan pengelolaan Blok Cepu. 

Permohonan awalnya adalah untuk Enhanced Oil Recovery dari lapangan 

tua Kawengan, Ledok, Nglobo and Semanggi dan kemungkinan explorasi 

di daerah sekitarnya. Suatu perjanjian TAC ditanda-tangani pada tanggal 

23 januari 1990, dengan catatan bahwa semua lapangan minyak yang 

masih berproduksi dikeluarkan (carved-out) dari daerah kontrak, dengan 

demikian PT Humpuss Patragas yang baru terbentuk harus melaksanakan 

explorasi untuk bisa memproduksi migas. Karena Ampolex, yang sekarang 

telah diakuisisi oleh Mobil Oil, sangat bersemangat untuk melakukan 

pengeboran (Warga dalem, 1982:102).   

  Pengeboran explorasi Banyu Urip 01 dimulai pada bulan agustus 

1998, di tengah-tengah kemelut politik dengan jatuhnya Presiden Suharto. 

Operasi pemboran telah dikuasai sepenuhnya oleh para insinyur pemboran 

dari Mobil Oil. Tidak ada para ahli geologi atau ahli teknik Patragas yang 

diperkenankan masuk ke lokasi pemboran atau melihat data hasil 

pemboran. Pemboran dihentikan begitu masuk dan setelah penelitian 

runtunan klastik yang langsung berada di atas terumbu Kujung dilakukan. 

Selanjutnya muncul berita bahwa Mobil Oil (Exxon) sedang dalam proses 



 

 

26 

dalam pengambilalihan sisa 51% interest dari Humpuss Patragas serta 

menjadi operator. Setelah berhasil mengakuisisi saham Humpuss Patragas, 

Exxon - Mobil Oil berusaha memperpanjang kontrak pengelolaan Blok 

Cepu. Pada era Presiden Megawati Exxon Mobil Oil mengajukan 

pembaharuan kontrak. Baru pada era Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, kontrak Exxon Mobil Oil untuk blok cepu disetujui selama 25 

tahun (Pusdiklat cepu).  

  Blok Cepu adalah wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang 

meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur, Kabupaten Blora - 

Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban - Jawa Timur. Sebelum penemuan 

terbaru cadangan minyak yang cukup besar di wilayah Cepu dan 

sekitarnya yaitu di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, ladang minyak 

Cepu hanya difungsikan sebagai wahana pendidikan bidang perminyakan 

yaitu dengan adanya Akademi Migas di Cepu.  

  Sejarah penambangan minyak di Cepu diawali oleh Andrian Stoop 

pemilik perusahaan minyak Belanda De Dordtsche Petroleum 

Maatschappij (DPM) yang melakukan usaha pencarian minyak di 

Surabaya tahun 1887 dan mendirikan kilang Wonokromo (1890) dan di 

Cepu Jawa Tengah (1894), yang sekarang menjadi wilayah kerja EP 

Region Jawa Area Cepu. Kilang Cepu mengolah crude oil dari lapangan-

lapangan sekitar Cepu dengan proses distilasi atmosfir.  

 Pengeboran pertama di Cepu dilakukan di Desa Ledok tahun 1893 

dan dapat memberikan kesimpulan bahwa di panolan (Cepu) terdapat 
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ladang minyak yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang besar. 

Selanjutnya pengeboran yang intensif dilakukan pada tahun 1900-1941 

dengan pengeboran sampai ke-235, area lapangan Ledok adalah area Getur 

dan Ngelebur yang terdapat jebakan minyak pada kedalaman 94 m dan 

kedalaman antara 239-245 m. Pada tahun 1985 telah dilakukan 

pengeboran sebanyak 252 dengan kedalaman sumur antara 90-1.350 m.  

Sumur yang berhasil sebanyak 207 buah sumur, sedangkan 45 sumur yang 

tidak menghasilkan. Produksi minyak pada lapangan ini dihasilkan dari 

enam belas lapisan reservoir (www.pemkabblora.go.id) 

 Lapangan Cepu awalnya dikuasai oleh Bataafche Petrokum 

Mattshappij (BPM) dan dikembangkan dengan 24 lapangan. Sampai saat 

ini masih ada 4 lapangan yang masih berproduksi yaitu Kawengan, Ledok, 

Ngelobo dan Wonocolo. Dalam periode 1942-1945 dikuasai oleh Jepang, 

pada tanggal 5 Oktokber 1945 berdasarkan maklumat menteri 

kemakmuran nomor 5 daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi 

Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN).  

   PTMN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu 

Pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi 

Angkatan Perang. Manfaat PTMN ini diakui delegasi Pemerintah RI pada 

perundingan dengan Belanda. Di awal kemerdekaan, PTMRI di Sumatera 

Utara, Permiri di Sumsel dan Jambi, atau PTMN di Cepu sama-sama 

menjadi pemasok BBM untuk masyarakat dan Angkatan Bersenjata. 

Periode 1951 diserahkan kepada pihak Militer RI yang kemudian 
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melahirkan PTMRI, dan  pada tahun 1961 perusahaan tersebut berubah 

menjadi PN Permigasan yang mengelola lapangan Cepu. 

   Cepu dijadikan pusat pendidikan daan pelatihan (PUSDIKLAT) 

bagi tenaga-tenaga perminyakan tahun 1960 dan tahun 1984 pusdiklat 

diganti nama menjadi Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas 

Bumi atau PPT Migas. Saat ini Pusdilkat Migas telah berubah menjadi 

satu-satunya lembaga pendidikan tentang minyak di Indonesia, yaitu 

Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS). Perubahan drastis dari tambang 

migas yang pertama kali menghasilkan minyak di pulau Jawa menjadi 

AKAMIGAS dikarenakan menipisnya cadangan-cadangan minyak 

diladang minyak Cepu. Dengan menipisnya ladang minyak tersebut, 

mengakibatkan ongkos produksi lebih besar dibandingkan keuntungan 

yang diperoleh. Oleh karena itu, alat-alat berat yang dulu dipakai untuk 

eksploitasi minyak saat ini hanya digunakan sebagai alat peraga 

pendidikan di AKAMIGAS. 

 Pada tahun 1987, berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan 

Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa 

Pertambangan (WKP) seluas 973 km2 yang semula dikelola oleh PPT 

Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III lapangan Cepu. Wilayah 

tersebut terletak di 4 kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Bojonegoro dan 

Tuban. Dua kabupaten terakhir berada di Jawa Timur. Melalui penyerahan 

WKP ini, sejumlah lapangan minyak, yaitu Kawengan, Lapangan Ledok, 

Desa Wonocolo Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan 
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Nglobo/Semanggi yang terdiri dari 519 sumur minyak berpindah ke 

tangan Pertamina UEP III kebijakan pemerintah tersebut bersumber pada 

Undang – Undang No. 44 tahun 1960 jo UU No. 8 tahun 1971. Dalam UU 

tersebut ditetapkan bahwa kuasa pertambangan minyak dan gas di 

Indonesia diberikan kepada Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang 

mengelola Migas, Pertamina UEP III Cepu sendiri mengebor ladang 

minyak pertama kali pada tahun 1989 di Desa Jepon Kecamatan  

Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah. 

 Lapangan produksi minyak pertamina di Cepu terbagi dalam 2 

distrik 1 Kawengan yang dikembangkan sejak tahun 1926, yang saat ini 

ada 76 sumur aktif meliputi lapangan Kawengan dan Wonocolo yang 

terletak di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Distrik 2 meliputi lapangan 

Ledok dan Ngelobo dikembangkan sejak 1896 dengan jumlah sumur aktif 

51 buah, meliputi lapangan Banyu Asin, Semanggi, Ledok dan Banyu 

Abang (Pertamina,2006). 

  Lapangan Ledok terletak 11 km sebelah barat laut kota Cepu 

merupakan antriklin dengan panjang 2,5 km dan lebar 1,25 km dengan 

tinggi 180 km diatas permukaan laut. Lapangan ini dikembangkan sejak 

tahun 1896 lapangan ini terdiri dari 3 daerah produksi Ngelebur (12 

sumur), Ledok (235 sumur dengan kedalaman ,maksimal 1.343 m) dan 

Gelur 4 sumur. Sampai tahun 1995 masih ada sumur 252 satu diantaranya 

merupakan sumur baru yang dibor oleh pertamina. Dilapangan Ledok 

inilah dilakukan kerja sama pengelolaan penambangan terhadap sumur-
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sumur yang sudah tidak produktif.  Lapangan Ngelobo dikembangkan 

sejak 1903 terletak 28 km sebelah Barat Cepu dengan ketinggian 90 m 

dipermukaan laut yang merupakan antiklin dengan panjang 1,5 km dan 

lebar 0,5 km sumur yang dibor ada 47 buah dengan dalam 9 lapisan 

dengan keadaan rata-rata 400-1.200 m, tiga diantaranya merupakan 

pengeboran yang dilakukan oleh Pertamina. Sumur yang berproduksi 38 

buah dan sisanya tidak menghasilkan apapun. Pengeboran kearah Jepon 

dengan mengebor kearah Semanggi tahun 1986 dengan pengeboran 86 

sumur yang produktif 66 buah sumur dan yang tidak menghasilkan 20 

buah sumur antara 100-1.270 m, ada 6 lapisan yang menghasilkan minyak. 

Puncak pada tahun 1986 yang mncapai 2300m/hari, tahun 1987 produksi 

rata-ratanya  menurun hingga 100m/hari perkembangan produksi minyak 

lapangan Cepu dan masa pertamina mengalami puncaknya tahun 1991-

1992.  

B.  Pengelolaan Tambang Minyak Blok Cepu  

 Pengelolaan Tambang Minyak Blok Cepu tetap mengedepankan 

kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat, dalam 

pengelolaaan sumberdaya non renewable seperti minyak sangat tergantung 

pendekatan dan tujuan pemanfaatan yang digunakan. Pengelolaan tambang 

minyak yang diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan pertambangan 

terkadang perusahaan hanya memikirkan diri sendiri bagaimana meraup 

untung sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan keadaan masyarakat 
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sekitar tambang selama kontrak pekerjaan berada ditangan perusahan yang 

telah ditunjuk oleh Blok Cepu.  

 Penerapan sistem pendekatan pengelolaan yang salah terhadap 

pertambangan Blok Cepu merupakan pangkal terjadinya konflik yang 

memuncak dengan adanya kerusuhan atau amuk masa yang memaksa 

perusahaan pertambangan untuk merubah sistem kontak kerja yang sudah 

ditandatangani oleh perusahaan yang telah ditunjuk Blok Cepu dalam 

pengelolaan pertambangan diarea Cepu,  hasil pengelolaan minyak di 

Cepu tidak dibagi rata tetapi berdasarkan jumlah sumur yang dikelola dan 

jumlah anggota kelompok selain hasil setiap sumur juga berbeda, minyak 

adalah sumber daya yang tidak terbarukan maka keberlanjutan mata 

pencaharian yang menggantungkan pada pertambangan sangat rentan 

dilain pihak control harga berada dipihak perusahaan Pertamina sebagai 

pemilik sumur.  

 Pada tahun 1987 tambang minyak Blok Cepu dimasukkan dalam 

penguasaan pertambangan pertamina, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 

1990 ditandatangani Technical Assistence Contract (TAC) antara 

Pertamina dengan PT. Humpus Petra Gas (HPG). Pada tahun 1999 

ExxonMobil Corporation dan Mobil Corporation melakukan merger dan 

membentuk ExxonMobil Corporation, pada tahun 2000 Mobil Cepu Ltd 

anak perusahaan ExxonMobil memperoleh sisa 50% interes kontak milik 

HPG dan mengambil alih hak sebagai operator untuk TAC Cepu dan 

mendapat persetujuan dari Pertamina dan Pemerintah RI berdasarkan hal 
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tersebut Exxonmobil mengadakan perundingan yang berujung dengan 

ditanda tanganinya Head of Agrement (HOA) pada juni 2004.  

  Pemerintah sangat bertanggung jawab atas beroperasinya Blok 

Cepu mengingat kandungan gas dan minyak yang ada diarea tersebut serta 

permasalahan ekonomi nasional yang tengah dihadapi pemerintah, namun 

sejak ditandatanganinya HOA pada tahun 2004 direksi pertamina tidak 

menindak lanjuti perundingan sehingga masa depan pengelolaan Blok 

Cepu menjadi tidak jelas atas dasar kondisi tersebut pemerintah melalui 

menteri Negara BUMN membentuk tim negoisasi pembentukan 

permasalahan antara pertamina dan ExxonMobil. 

 Sistem usaha penambangan terbuka seperti pertambangan Blok 

Cepu selalu merubah bentang alam sehingga merubah ekosistem dan 

habitat aslinya dalam skala besar akan menggangu keseimbangan fungsi 

lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Pokok-

pokok pertambangan merupakan salah satu ruang yang digunakan oleh 

salah satu perusahaan pertambangan untuk melegalkan usaha 

penambangan terbuka tidak hanya pada kawasan budidaya tapi juga pada 

kawasan hutan lindung. Pengelolaan sumber daya alam harus tetap 

mengedepankan kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan rakyat. 

 Rencana pengoperasian tambang minyak Blok Cepu menjadi 

perhatian publik menyusul berkembangnya opini bahwa pihak Indonesia 

dianggap tidak memegang kendali terhadap pengoperasian Blok Cepu. 

Pandangan ini tidak sepenuhnya benar mengingat bahwa seluruh kegiatan 
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pengembangan lapangan tambang minyak di Blok Cepu dengan 

kandungan minyak cukup besar tersebut tetap harus dengan persetujuan 

Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas). Hal ini sebagai mana diatur 

dalam UU Migas No 22/2001, BP Migas merupakan lembaga yang 

memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ekplorasi dan eksploitasi 

kegiatan migas hulu.  

  Sistem pengelolaan tambang minyak untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendekatan teori ekonomi 

sumberdaya (kelautan) sekaligus sarana aplikasi dalam mencermati 

permasalahan pengelolaan sumberdaya alam tak pulih. Adanya 

pengelolaan pertambangan minyak di Cepu menjadikan masyarakat luar 

melihat bahwa adanya minyak banyak memberikan kemakmuran bagi 

kemakmuran desa hal ini menunjukkan betapa besarnya harapan bagi 

masyarakat bahwa minyak adalah sumber kemakmuran, anggapan tersebut 

tidak sepenuhnya salah karena ada kenyataan bahwa penambangan minyak 

akan menjadi peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar 

pertambangan, dari proses pengelolaan pertambngan tersebut.  

 Pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengedepankan 

kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat. Proses 

penyusunan undang-undang dan juga implementasi teknis (seperti kontrak 

karya) harus transparan. Kondisi ini diperlukan untuk menghormati nilai 

keabsahan kontrak itu sendiri, selain bias memberikan gambaran yang 

lebih jelas menyangkut wewenang lembaga administrasi pemerintahan 
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yang bertanggung jawab menjalankan hukum dan kebijakan pemerintah 

demi peningkatan kesejahteran masyarakat.  

C.  Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu  

 Penemuan sumber minyak di Blok Cepu, merupakan salah satu 

prestasi kerja yang menggembirakan. Fenomena bahwa pendugaan stok 

cadangan sumber daya tambang sangat sulit dilakukan, tingkat kegagalan 

pendugaan stok yang cukup tinggi serta memerlukan teknologi yang 

canggih, merupakan salah satu contoh bahwa penemuan cadangan sumber 

minyak baru disekitar lokasi yang sudah ditinggalkan bukan hal yang tidak 

mungkin. Dimasa mendatang, dengan kemajuan teknologi akan ditemukan 

lebih banyak lagi cadangan sumber minyak, baik di lokasi baru mapun 

disekitar lokasi lama yang sebelum sudah ditinggalkan. Pada produksi 

awal Rencana pengoperasian tambang minyak Blok Cepu menjadi 

perhatian publik menyusul berkembangnya opini bahwa pihak Indonesia 

dianggap tidak memegang kendali terhadap pengoperasian Blok Cepu. 

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk mengkaji sistem pengelolaan 

tambang minyak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

pendekatan teori ekonomi sumberdaya (kelautan) sekaligus sarana aplikasi 

dalam mencermati permasalahan pengelolaan sumberdaya alam tak 

pulih.minyak Blok Cepu masih terkendala masalah infrastruktur pipa 

pengangkut minyak dan kesiapan fasilitas kilang mini. 

 Pada tahun 1987 tambang minyak Blok Cepu dimasukkan dalam 

penguasaan pertambangan Pertamina. Selanjutnya pada 3 Agustus 1990, 
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ditandatangani Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan 

PT. Humpus Patra Gas (HPG) mencakup areal seluas 1.913 km untuk 

jangka waktu 20 tahun hingga tahun 2010. Pemerintah sangat 

berkepentingan atas beroperasinya Blok Cepu mengingat kandungan 

minyak dan gas yang ada di areal tersebut, serta permasalahan energy 

Nasional yang tengah di hadapai pemerintah. Namun sejak ditanda 

tanganinya HoA  2004 direksi Pertamina tidak menindak lanjuti 

perundingan, sehingga masa depan pengelolaan Blok Cepu menjadi tidak 

jelas. Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah melalui Menteri Negara 

BUMN, membentuk Tim Negoisasi Penyelesaian Permasalahan antara 

Pertamina dan ExxonMobil, dikelolanya kilang minyak di Blok Cepu 

memberikan sedikit harapan bagi perkembangan dua daerah yaitu 

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, dengan mulai dibukanya 

pertambangan minyak tersebut, paling tidak akan menambah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) empat pihak yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Timur 

dan Jawa Tengah serta Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.  

  Pertambangan diharapkan dapat memacu pertumbuhan 

kesejahteraan di lokalitas tersebut. Namun yang sangat memprihatinkan 

selama ini, dengan melihat kekayaan alam berupa minyak bumi yang ada 

di wilayah blok cepu ternyata tidak berimbas kesejahteraan bagi rakyat 

disekitar wilayah tersebut. Hal ini terbukti dari masih tetap miskinnya 

masyarakat daerah Blora. Secara rasional, jika suatu daerah kaya akan 

kekayaan alam maka masyarakatnya juga harus ikut menikmati hasil alam 
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tersebut, Sehingga jika penimbangan pembagian hasil eksplorasi tidak bisa 

dibagi dengan adil, maka laju urbanisasi kedua kabupaten tersebut ke kota 

besar yang lain tidak akan terselesaikan.  

  Rencana pengembangan di Kabupaten Blora dan Bojonegoro 

sangat potensial dengan memanfaatkan pengelolaan Blok Cepu, dua 

Kabupaten tersebut bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Jawa 

Timur bisa mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk mengelola sendiri 

Blok Cepu untuk itu, Pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk 

tidak selalu tergantung dengan pihak asing dalam pengelolaan sumber 

daya alam karena selama ini, ketika bekerjasama dengan pihak asing 

negara cenderung dirugikan dengan kurangnya transparansi pengelolaan. 

    Pengembangan daerah bisa semakin berjalan lancar dengan 

pendapatan daerah yang besar akan semakin meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya, dalam pertambangan selain memperhatikan masalah 

kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi korban aktivitas 

pengerukan sumber daya alam, perlu memperhatikan rencana 

pengembangan di Kabupaten Blora dan Bojonegoro sangat potensial 

dengan memanfaatkan pengelolaan Blok Cepu, dengan dikelolanya Blok 

Cepu oleh Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora diharapkan 

mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.   

 Pengelolaan Blok Cepu perlu menekankan sebuah tanggungjawab 

sosial dan lingkungan bagi masyarakat disekitarnya. Untuk itu, pemerintah 

pusat perlu menekan pengelola eksplorasi minyak di Cepu agar 
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melaksanakan tanggung jawab sosial ini (Kompas,3,27/6/2005). Tahun 

2002, pendapatan pemerintah Kabupaten Blora dari hasil pertambangan 

yang dikelola oleh Exxon Mobile sebesar Rp 3,9 milyar (Kompas,6, 7/2/ 

2003). Hal ini dirasa sangat kecil untuk participating interest daerah (PI) 

dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.  

   Pengelolaan Blok Cepu memang sangat rentan terhadap konflik 

pemerintah secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah daerah dengan 

dalih desentralisasi bisa melakukan protes terhadap pemerintah pusat jika 

pembagian hasil pengelolaan Blok Cepu dirasa tidak adil. Selain itu, 

konflik antar daerah yang saling berkepentingan akan sangat merugikan 

proses metabolisme di masing-masing daerah perkotaan di sekitar Blok 

Cepu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PROSES PENAMBANGAN MINYAK TRADISIONAL DI DESA LEDOK 

A. Sejarah Penambangan Minyak Tradisional di Desa Ledok 

 Sejarah penambangan minyak di Cepu diawali oleh Andrian Stoop 

pemilik perusahaan minyak Belanda De Dordtsche Petroleum 

Maatschappij (DPM) yang sekarang menjadi wilayah kerja Pertamina EP 

Region jawa. Lapangan penambangan minyak Ledok adalah area getur 

dan ngelebur yang terdapat jebakan minyak pada kedalaman 94m, 

produksi lapangan minyak di Desa Ledok Cepu saat ini masih terdapat 24 

lapangan yang masih dikembangkan namun yang dikelola secara 

tradisional hanya 4 sumur (Chaeruddin, 1994:5).  

  Penambangan sejak dulu telah menjadi perhatian penting bahkan 

sebelum kemerdekaan, penambangan minyak dan gas merupakan salah 

satu andalan pendapatan bagi Indonesia yang begitu penting pengaruhnya 

terhadap perekonomian Indonesia. Penambangan begitu memiliki peran 

yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia (Sanusi, 

2004:37). 

  Penambangan ialah sesuatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan 

penyelidikan bahan galian, pencarian tanah yang berpotensi mengandung 

minyak sampai proses pengolahan bahan galian. Dalam kegiatan 

penambangan diperlukan beberapa tahapan, yang pertama penyelidikan 

umum, penyelidikan umum merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian 

atau penemuan endapan minyak yang bertujuan untuk  menemukan 
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keberadaan atau keberadaan minyak didalam tanah, tahapan kedua 

eksplorasi, eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 

penyelidikan umum atau setelah endapan minyak ditemukan yang 

bertujuan untuk mendapatkan kepastian adanya endapan minyak serta 

karakteristik dari endapan minyak dalam tanah, tahap ketiga perencanaan, 

perencanaan tambang akan dilakukan apabila sudah ditemukan adanya 

cadangan bahan galian yang sudah layak untuk ditambang dengan tingkat 

cadangan terukur, tahap keempat persiapan, persiapan adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum 

operasi penambangan dilakukan, tahap kelima penambangan, 

penambangan bahan galian dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tambang 

terbuka, tambang bawah tanah, dan tambang bawah air, selanjutnya tahap 

pengolahan bahan galian yang sudah selesai ditambang pada umumnya 

harus diolah terlebih dahulu ditempat pengolahannya ( Wahap,2004:19).  

  Ledok adalah desa yang sangat kaya akan potensi sumber daya 

alamnya dari pertanian, hasil hutan, dan dari hasil bumi (minyak bumi), 

sebagian besar penduduk Desa Ledok bermata pencaharian sebagai 

penambang minyak tradisional. Pada tahun 1998 penambangan minyak di 

Desa Ledok diserahkan sepenuhnya kepada penambang dengan 

ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan para 

penambang tradisional, tujuannya adalah meningkatkan produksi dengan 

mengusahakan sumur yang tidak ekonomis bila diproduksi dan diganti 

dengan cara timba yang lebih murah.  
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  Prinsip penambangan minyak dengan menggunakan teknologi 

yang tinggi, maka tidak dalam pengeboran sumur-sumur tua di Ledok juga 

tidak membutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga resiko besar karena 

ada kemungkinan kegagalan dan kecelakaan kerja. Dalam proses 

pengeboran sumur tradisional tak jarang banyak terjadi resiko sumur yang 

tidak dapat berproduksi seperti apa yang diharapkan. Pola pengelolaan 

pada masa awal pengeboran minyak tradisional pemegang konsensi dan 

masyarakat Ledok yang terlibat didalam penambangan tersebut, dinamika 

ini telah menyebabkan sebuah proses perubahan dalam pola pengelolaan 

dan sistem masyarakat yang terlibat didalamnya (wawacara Kadiran, 

tanggal 14 September 2012).  

 Dampak adanya penambangan minyak tradisional ini memang 

sangat terasa bagi kelestarian hutan, karena ada alternative lain untuk 

mempertahankan hidup yang legal. Disisi lain penambangan minyak 

tradisional juga beresiko terhadap pencemaran lingkungan, terutama 

disebabkan oleh residu air yang telah dipisahkan dari minyak kadang-

kadang terjadi komplain dari desa-desa lain karena sisa rembasan air yang 

mengalir kesungai meskipun Pertamina telah memiliki penampungan air 

sisa penambangan yang di ijensikan kedalam tanah kembali, seperti yang 

telah diungkapkan oleh Rudi selaku field koordinator SDM, ia 

mengatakan:  

“penambangan minyak tradisional itu memang sangat  

berpengaruh mbak terhadap pencemaran lingkungan terutama 

disebabkan oleh residu air karena sisa rembesan air yang 

mengalir kesungai, meskipun Pertamina sudah memiliki saluran 



 

 

41 

khusus tetap saja air yang bercampur dengan minyak itu belum 

dapat ditampung menjadi satu (wawancara Rudi, tanggal 14 

September 2012)” 

 

  Air limbah yang telah dihasilkan oleh penambangan tradisional 

disatukan oleh pertamina karena ada bentuk lumpur yang bercampur 

minyak yang tidak memungkinkan ditangani penambang, pelaku dalam 

penambangan minyak tradisional di Desa Ledok dibatasi hanya warga 

Desa Ledok aktifitas penambangan yang berlangsung melibatkan 

penduduk dari setiap rukun warga (RW). Penambangan tradisional 

terhadap sumur digolongkan dalam dua golongan penambangan pasif 

(anggota kelompok penambang) dan operator. Penambangan pasif yaitu 

mereka yang namanya tercantum dalam asumsi PT. Jamsostek sebagai 

penambang tetapi tidak melakukan penambangan sumur oprasional sehari-

hari, timbulnya penambangan pasif ini juga disebabkan adanya sistem 

administrasi jaminan sosial (wawancara Rudi, tanggal 14 September 

2012).  

  Kelompok penambangan yang telah disetujui permohonan 

penambangannya untuk melakukan pertambangan tradisional maka akan 

dimasukkan kedalam jaminan asuransi, warga desa yang telah terdaftar 

sebagai penambang tradisional berhak mendapat hak polis asuransi 

meskipun tidak melakukan penambangan setiap harinya, kelompok 

penambangan aktif terdiri dari para penambang operator pertambangan 

yaitu mereka yang terlibat langsung dalam operasioanal pengeluaran 

minyak dari sumur minyak tradisional dan terdiri dari kelompok, sopir 
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bertugas mengangkat timba, timbel bertugas penumpahkan minyak kebak 

penampungan (wawancara Rudi, tanggal 14 September 2012).  

  Adanya Penambangan minyak tradisional di Desa Ledok 

menjadikan  masyarakat luar melihat bahwa dengan adanya minyak 

banyak memberikan kemakmuran bagi pembangunan desa hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya harapan masyarakat bahwa dengan adanya 

minyak dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, anggapan tersebut 

tidak sepenuhnya salah karena pada kenyataannya bahwa dengan adanya 

penambangan minyak tradisional maka terjadi perubahan taraf hidup 

sebagai masyarakat yang tergabung dalam kelompok penambangan 

tradisional akan tetapi jika dilihat dari kontribusi langsung dalam 

pembiayaan desa masih sangatlah kecil.  

  Hukum pembagian pekerjaan menjelaskan bahwa di dalam 

masyarakat orang selalu memilih pekerjaan yang cocok bagi dirinya maka 

keahlian dalam lapangan yang dipilihnya untuk tetap berkerja pada profesi 

yang dikuasai dan dipahami. Orang lebih memilih untuk melakukan 

pekerjaan yang membuat nyaman saat melakukan pekerjaan (Manulang, 

1996:5).   

 Proses penambangan tradisional tidak terkelola oleh teknologi 

modern layaknya tambang yang dikelola Pertamina atau pihak asing, 

melainkan ditarik manual oleh manusia. Pada masa dahulu hanya 

menggunakan tarikan tangan manusia dari dalam sumur sebelum 

ditemukannya peralatan yang memadai, namun sekarang memanfaatkan 
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peralatan peninggalan Belanda, saat ini mampu menghasilkan maksimal 

10 barel/wilayah dengan bantuan truk untuk menarik beban dari arah 

lubang sumur.  

  Mata pencaharian menjadi penambang minyak ini lebih diminati 

oleh penduduk lokal dari pada bercocok tanam padi seperti didaerah-

daerah lain. Seperti yang telah ditulis oleh Manulang dalam buku yang 

berjudul Pengantar Ekonomi Perusahaan, pekerjaan mengajarkan kita 

bahwa didalam masyarakat orang selalu memilih pekerjaan yang cocok 

bagi dirinya, maka pilihan dalam pekerjaan itu merupakan pilihan 

terbaiknya. Hasil pertambangan ini berupa crut oil atau minyak mentah 

tidak berhenti disini, untuk menjadikan produk siap pakai seperti bensin, 

solar, minyak tanah masih harus melalui proses destilasi minyak mentah 

diolah dengan menggunakan teknologi yang ada sehingga menghasilkan 

minyak tanah dan solar siap konsumsi untuk kendaraan, seperti yang 

diungkapkan oleh Sugiono selaku penambang tradisional di Desa Ledok, 

ia mengatakan: 

“wonten mriki niku ngagem proses piambak saking rembukan 

kalian warga sanesipun, penambangan tradisional niki benten 

kalian penambangan saking pertamina, penambangan wonten 

mriki niku ngagem proses manual mbak tiang mriki luwih milih 

dados penambang tradisional mbak ketimbang kerjo wonten sawah 

(wawancara Sugiono, tanggal 9 September 2012)” 

 

(“disini itu menggunkan proses sendiri yang didapat dari hasil 

pembicaraan dengan warga yang lain, penambangan tradisional 

disini tidak sama dengan penambangan yang dilakukan oleh 

pertamina, penambangan disini menggunakan proses manual, 

masyarakat sini lebih memilih menjadi penambang tradisional 
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daripada kerja disawah (wawancara Sugiono, tanggal 9 

September 2012)”) 

 

  Meskipun secara hasil dan prinsip tidak sebagus olahan PT. 

Pertamina, penambang mampu menghasilkan produksi minyak dan siap di 

distribusikan, bermodalkan alat tradisional seperti drum atau tong untuk 

mengolah minyak tersebut. Hasil produksi berupa minyak tanah dan solar 

yang siap di distrubusikan ke semua daerah sesuai permintaan,karena 

produk BM (Black Market) yang terjual relatif rendah, sehingga para 

nelayan dan industri yang tidak mampu membeli solar non subsidi 

bernafas lega dan menjadi konsumen utama (wawancara Agung Setiawan, 

tanggal 9 September 2012).  

B. Proses Pembukaan Sumur Tua 

 Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak terbarukan, pada 

saat minyak diambil dari perut bumi yang kemudian dimanfaatkan menjadi 

energi panas atau menjadi energi gerak maka minyak bumi tidak akan 

pernah kembali, jumlah minyak bumi akan semakin menurun kalau terus 

menerus diambil karena sifatnya tidak terbarukan. Pembentukan minyak 

bumi dimulai dari pengendapan zat-zat organik seperti ganggang dan zat-

zat renik lain yang ada didasar air (Kristanti, 2010:7).  

  Masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok penambangan 

merespon kondisi lingkungan alam, kondisi budaya dan kondisi sosial 

ekonomi yang dihadapi. Respons ini berbentuk reaksi yang tidak hanya 

statis mengikuti tradisi yang meningkat dan semakin berkembang dalam 

pemikiran dan tindakannya, bentuk respon tersebut adalah gotong royong 
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sesuai tradisi dan budaya lokal untuk mensiasati pembukaan sumur tua 

yang membutuhkan biaya cukup besar, bisnis perminyakan memiliki 

resiko yang sangat tinggi ancaman kegagalan produksi kerap menghantui 

penambang sebab tak ada satupun yang bisa memastikan didalam sumur 

tua masih terkandung minyak mentah atau tidak, biaya yang dibutuhkan 

dalam pembukaan sumur tua pun tidak sedikit, bentuk gotong royong tidak 

hanya berupa tenaga saja tetapi juga berupa makanan dan peralatan-

peralatan penambangan lainnya, seperti kawat sling, solar untuk mobil, 

maupun mobil untuk menguras air sebelum operasional dilakukan 

(wawancara Sugiono, tanggal 9 September).  

 Proses pembukaan sumur tua sangat memerlukan waktu yang  

sangat panjang dari satu bulan sampai satu tahun bahkan lebih, pada masa-

masa pembukaan inilah yang dirasakan sangat berat bagi penambang, 

selain menerima resiko kegagalan, mereka belum menikmati hasilnya 

sama sekali maka masyarakat Desa Ledok yang tergabung dalam 

kelompok penambang mengatur jadwal kerja pembukaan sumur tua 

disesuaikan dengan kesibukan yang pada umumnya adalah petani. Seperti 

yang telah diungkapkan oleh Heru Sugiarto selaku koordinator tambang, ia 

mengatakan : 

“mbuka ngeten niki dangu mbak mboten saget sedino utawi 

rongdino mpun kasil saget ngantos sesasi dangune, ingkang 

ngeduk nggeh gentian mbak tiang katah mpun dijadwal piambak-

piambak (wawancara Heru Sugiarto, tanggal 9 September 2012)” 
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(“membuka ini lama mbak tidak bisa sehari maupun dua hari 

sudah ada hasilnya bias sampai satu bulan lamanya, yang 

menambang pun bergantian mbak banyak yang menambang sudah 

ada jadwalnya sendiri-sendiri (wawancara Heru Sugiarto, tanggal 

9 September 2012)”) 

 

  Sumur tua yang sudah berhasil dibuka harus dikuras atau 

dibersihkan sebelum siap dioperasionalkan, pada saat pengurasan atau 

pembersihan ini tenaga kerja yang dibutuhkan mulai berkurang, peran 

bentuk tenaga kerja gotong royong beralih ke mesin, peralatan dan bahan 

bakar. Shering mulai dilakukan bergantung kesepakatan kelompok. 

Kebutuhan solar dan mobil penarik timba diperlukan terpisah dari tahap 

operasional. Tahap operasional dilakukan setelah sumur siap produksi 

artinya dalam pengurasan yang siap dilakukan adalah crude oil (minyak 

mentah), dalam operasional ini tidak semua penambang ikut semua 

bekerja orang yang bekerja mengoprasikan tambang ini disebut operator 

yang terdiri dari sopir dan tukang timbel, sopir bertugas menarik timba 

dengan mobil dan timbel bertugas menumpahkan minyak ke bak 

penampungan (wawancara Sugiono,tanggal 9 September 2012).  

  Sumur tua yang ada di Desa Ledok cukup banyak yang sudah dibor 

sebelum tahun 1970 tidak diketahui dengan pasti berapa sebenarnya 

jumlah sumur tua yang ada di Desa Ledok, penambang berpendapat bahwa 

jumlah sumur tua di Desa Ledok mencapai ratusan ketidakpastian itu 

disebabkan sebagian besar sumur peninggalan Belanda itu berada ditengah 

hutan jati warga bisa menemukan sumur itu setelah dilakukan pencarian, 

sebagian besar diantaranya dengan cara melakukan penggalian tanah 
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dengan kedalaman beberapa meter sebagian lainnya ditemukan karena 

adanya tanda khusus di sekitar sumur biasanya ada bekas cor-coran semen, 

cesing penutup sumur ada juga yang mengepul dipermukaan tanah meski 

menyengsarakan rakyat Indonesia namun penjajah Belanda ada baiknya 

juga sumur minyak yang penah dibor tidak langsung ditutup hanya dengan 

cara ditimba begitu saja sehingga masih dapat dikenali sumur bekas 

pengeboran pada zaman Belanda. 

  Sumur-sumur tersebut merupakan tinggalan Belanda yang mana 

dulu digunakan dan dioperasikan oleh Belanda pada zaman penjajahan 

kemudian setelah Belanda kalah perang dan sebelum meninggalkan 

Indonesia mereka menimbun sumur-sumur minyak itu dengan tanah 

karena Belanda tidak ingin bangsa Indonesia menggunakan dan menikmati 

hasil minyak bumi dari sumur-sumur yang ada di Desa Ledok (wawancara 

Sugiono, tanggal 9 September 2012).  

  Pemisahan minyak mentah dengan material lain juga dilakukan 

secara sederhana. Minyak mentah mengambang ke permukaan, sementara 

air di bagian bawah. Air dikeluarkan dari bak, atau minyak mentah 

dialirkan ke penampungan lain secara terpisah. Dibanding air, pemisahan 

minyak mentah dengan lumpur relatif sulit. Terkadang butuh waktu 

beberapa lama untuk mengendapkan lumpur. Setelah proses itu selesai, 

minyak mentah pun siap diangkut ke pengolahan minyak Pertamina. Rata-

rata dua hari sekali, truk-truk tangki kapasitas 5.000 liter mendatangi 

lokasi penambangan guna mengangkut minyak mentah. 
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   Pengelolaan sumur minyak tua memiliki prospek cerah. Satu 

sumur minyak tua itu diperkirakan mampu menghasilkan minyak mentah 

15.000 liter dalam waktu 12 jam jika proses penambangan tidak menemui 

kendala. Berdasarkan data yang dihimpun, penambang minyak di sumur 

tua di Blora selama ini mengikuti peraturan yang berlaku. Minyak mentah 

yang diambil dari sumur selanjutnya diserahkan ke Pertamina. Para 

penambang ataupun pihak yang mengelola sumur tua, mendapat imbalan 

berupa: tarif “angkat & angkut” minyak mentah (wawancara Rudi, tanggal 

14 September 2012). 

Tabel. 1 Hasil dan Upah Pekerja Penambangan Desa Ledok 

Tahun Hasil Pekerja Upah 

1960-1970 5.000/ Liter 90 orang Rp. 17,5,-/Hari 

1970-1980 8.000/ Liter 160 orang Rp. 350-/Hari 

1980-1990 15.000/ Liter 260 orang Rp.700,-/Hari 

1990-1998 30.000/ Liter 310 orang Rp. 1500-/Hari 

1998-

2004 

60.000/Liter 500 orang  Rp. 24.000-/Hari 

Sumber : Kokapraya  

Pada awal pembukaan sumur tua di Desa Ledok  banyak diambil 

tenaga kerja dari luar Desa Ledok yakni dari Wonocolo, dalam proses 

terjadi alih teknologi berupa pembelajaran bagi masyarakat Ledok yang 
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terlibat dalam penambangan yang menyerap ilmu penambangan minyak 

dengan cara timba dari tenaga kerja dari Desa Wonocolo Kecamatan 

Kadewan Kabupaten Bojonegoro yang telah menjalani penambangan 

minyak secara turun temurun. Proses penyerapan ilmu penambangan ini 

berlangsung selama 2 tahun, dengan terjadinya perubahan pola 

pengelolaan yang tadinya menggunakan pihak ketiga, sudah tidak 

mengambil tenaga tambang dari desa lain semua pekerja tambang berasal 

dari desa Ledok sendiri (wawancara Agung Setiawan, tanggal 9 September 

2012).  

  Perubahan peran masyarakat Desa Ledok khususnya penambangan 

yang semula hanya menjadi pekerja lepas yang dibayar mingguan atau 

harian untuk membuka sumur tua, para pekerja sadar jika mereka dibayar 

setiap minggu atau harian maka mereka hanya mempunyai pekerjaan 

membuka sumur tua saja. Sumber air yang biasanya banyak ditemui di 

permukaan sumur-sumur tua, Belanda ini dikuras habis sehingga muncul 

minyak yang bisa ditambang batasan pengeboran sumur rakyat sedalam 

500 m, 500-1500 m hak pertamina untuk melakukan pengeboran, 

sedangkan untuk 1500 m ke atas diperuntukkan exxon mobile atau industri 

penambang asing yang berada disana ibarat gelombang yang sudah tertata 

untuk masing-masing volume. Minyak mentah yang diperoleh selanjutnya 

ditampung di bak tak jauh dari sumur bak berbentuk empat persegi 

panjang dari material semen itu tertanam dalam tanah dan bisa 

menampung sekitar 15.000 liter cairan itu bukan murni minyak mentah, 
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karena masih bercampur dengan air dan lumpur (wawancara Agung 

Setiawan, tanggal 9 September 2012).  

  Proses pencarian sumur tua dari perut bumi dilakukan dengan dua 

cara secara modern dan secara tradisional, secara modern pencarian sumur 

tua dilakukan oleh PT. Pertamina EP dan oleh penambang tradisional yang 

sebagian besar berasal dari daerah setempat, selain mesin-mesin 

pengeboran minyak yang dimiliki oleh pertamina didaerah perbukitan ini 

juga banyak ditemukan kilang-kilang tradisional yang digarap oleh 

penduduk sekitar cara pencarian sumur tua antara penambang tradisional 

dan PT. Pertamina EP hanya dibedakan dengan peralatan-peralatan yang 

digunakan, dari PT. Pertamina EP proses pencarian sumur tua dari perut 

bumi dilakukan oleh ahli geologis secara modern yang digunakan oleh 

geologis dalam pencarian minyak bumi, mencari sifat-sifat fisik dari 

lapisan tanah berbagai metode digunakan dalam tahap ini, cara ini diambil 

dari titik adanya sumur tua hanya dengan menggali tanah kedalam 

beberapa meter (wawancara Rudi, tanggal 14 September).    

 Sumber air yang biasanya banyak ditemui di permukaan sumur-

sumur tua Belanda ini di kuras habis sehingga muncul minyak yang bisa 

ditambang. Batasan pengeboran sumur rakyat sedalam 500m, 500-1500m 

hak pertamina untuk melakukan pengeboran, sedangkan untuk 1500 m ke 

atas diperuntukkan exxon mobile atau industri penambang asing yang 

berada disana, ibarat gelombang yang sudah tertata untuk masing-masing 

volume. Penduduk sekitar diprioritaskan untuk menambang di daerah 
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tersebut selain karena memiliki kemampuan terlatih, secara manual 

mereka sudah tahu semenjak penjajahan Belanda.  

  Lokasi penambang ini merupakan kantong tenaga kerja PT. 

Pertamina yang mengadakan proyek seismik, proyek untuk percobaan 

pengukuran pencarian titik- titik yang mengandung minyak, pembuktian 

sumur tua ditandai dengan casing Belanda yang sudah berkarat, yang 

nantinya akan di lakukan proses penambangan minyak (wawancara Rudi, 

tanggal 14 September 2012).  

  Peraturan Menteri Migas berbenturan dengan peraturan Menteri 

Kehutanan di kawasan penambangan ini, karena titik sumber sumur tua 

terletak di daerah pepohonan jati milik kehutanan. Berbekal pendekatan 

secara persuasif dan kekeluargaan para penambang mampu mengatasinya 

meskipun teknis di lapangan masih saja bersinggungan dengan aparat 

kehutanan (Kompas online, edisi Sabtu 5 Agustus 2012).    

  Beberapa kendala dalam penambangan di sini, diantaranya kurang 

adanya teknologi tepat guna sehingga proses penambangan masih 

menggunakan tenaga manusia, tidak adanya pelatihan dan pendidikan dari 

PT. Pertamina sehingga kemampuan penambang masih dibawah rata- rata, 

serta tidak dibantunya PT. Pertamina dalam proses logging untuk 

mengetahui kandungan volume minyak di dalam sumur sehingga tidak 

menyebabkan asal bor sumur. Semua hasil minyak mentah harus 

didistribusikan kepada PT. Pertamina setempat seharga Rp. 250,00/liter 

pada tahun 2004. PT. Pertamina harus mampu mewadahi penambang lokal 
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agar mampu mengatasi kebutuhan bahan bakar minyak penduduk Jawa 

Timur.  (wawancara Agung Setiawan, tanggal 9 September 2012).  

C. Cara  Penambangan Minyak Tradisional  

 Di Indonesia ada 4.000-an sumur minyak tua yang tidak 

dieksploitasi lagi oleh Pertamina karena tidak ekonomis, sebagian sumur 

tua ini dieksploitasi dengan cara tradisional, salah satunya di Desa Ledok, 

Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kegiatan yang masih berada 

dalam lingkungan penambangan aktif Pertamina ini dimulai sejak 1998, 

adanya sistem penambangan minyak tradisional telah memberikan 

lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan sebagian 

penduduk, tetapi belum secara nyata memberikan peranan terhadap 

pembiayaan pembangunan desa (Chaeruddin, 1994:60).  

  Cepu sejak lama dikenal sebagai daerah tambang minyak bumi, 

yang dieksploitasi sejak era Hindia Belanda. Blora mendapat sorotan 

Internasional ketika di kawasan Blok Cepu ditemukan cadangan minyak 

bumi sebanyak 250 juta barel. Cepu merupakan bagian Kabupaten Blora 

Ibukota Kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur 

Utara, lebih dari 25 sumur minyak telah ditemukan di daerah Cepu sampai 

Surabaya. Tapi sekarang hanya 5 lapangan minyak (Kawengan, Ledok, 

Nglobo, Semanggi, Wonocolo) dan lapangan gas (Balun) yang telah 

dihasilkan oleh Pertamina (Perusahaan Minyak Pemerintah Indonesia). 

Sumur minyak Kawengan merupakan lapangan minyak terbesar di 

Cekungan Jawa Timur Utara.Formasi Tawon bagian atas, batupasir 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
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Formasi Ngrayong, dan Formasi Wonocolo bagian bawah adalah lapisan 

yang menghasilkan hidrokarbon (Chaerudin, 1994:6).  

  Bentuk penambangan tradisional itu sangat khas adanya tonggak-

tonggak kayu yang kokoh warna merah dari nyala api pada tungku 

pembakaran dengan asap hitam yang membumbung tinggi, proses 

pengolahan dan peralatan penambangan minyak itu juga dilakukan dengan 

sangat sederhana dengan melakukan tenaga mesin dari kendaraan truk 

yang sudah tua minyak mentah yang disebut lantung atau lentung dan 

berwarna coklat pekat ditimba dengan menggunakan sling baja dan timbel 

besi yang disebut dengan timbel.  

  Timbel yang digunakan berbentuk seperti peluru dengan panjang 

sekitar tiga meter yang dilengkapi dengan katup ketika timbek terangkat 

kepermukaan tanah, petugas yang bekerja disekitar sumur kemudian 

menggulingkan timbel itu untuk mengalirkan lantung ke bak 

penampungan dibak penampung itu lantung yang masih bercampur dengan 

air pun mulai memisah antara air dan minyak mentah, minyak mentah itu 

tampak berwarna hitam dengan mengumpal dan mengapung dipermukaan 

air lantung murni itu kemudian diserok dan ditampung dijerigen-jerigen 

yang selanjutnya dibawa ketungku oleh para pekerja, pemanasan ditungku 

pemanasan itu lah dimulai proses penyulingan dengan tingkat panas 

tertentu, hasil dari pengolahan ini rata-rata satu hari 210 liter atau satu 

drum (wawancara Heru Sugiarto, tanggal 9 September 2012).  
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  Proses pengolahan minyak dapat dilakukan dengan cara setelah 

minyak ditimba, kemudian diolah dan dipisahkan antara air dan minyak 

dengan menggunakan cara tradisional pula yaitu dengan cara dimasak 

menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu seperti merebus air, 

setelah dimasak dipisahkan melalui pipa dengan cara yang sederhana pula, 

minyak mentah yang sudah diolah menjadi solar dipisahkan dengan air 

dan dialirkan melalui pipa sesuai dengan hasil pemisahannya, air ke pipa 

air dan pipa minyak mentah atau solar dialirkan ke pipa solar, yang 

kemudian ditampung di drum-drum bekas semuanya dikerjakan oleh 

tenaga manusia yang dilakukan secara bergantian (wawancara Heru 

Sugiarto,tanggal 9 September 2012). 

  Hasil minyak dari penambangan dan pengolah minyak secara 

tradisional disalurkan dari pengecer ke pengepul dan dari pengepul ke 

pangkalan-pangkalan yang diambil secara langsung oleh orang perorang 

dengan menggunakan jerigen-jerigen. Biasanya perorang membawa 5 – 6 

jerigen. Pengguna atau konsumen dari hasil penambangan adalah kalangan 

atau rekan-rekan sendiri para penambang, termasuk para sopir bus dan truk 

yang sudah mereka kenal (wawancara Heru Sugiarto, tanggal 9 September 

2012).   

   Penduduk Desa Ledok menggunakan sistem penambangan 

tradisional dengan merebus air lumpur mereka memanfaatkan alam 

sekitarnya untuk menyuling air lumpur jadi minyak. Tanah di sekitarnya 

dijadikan alat penyulingan minyak bumi secara sederhana. Tungku api 
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dibuat di terowongan bawah tanah, api itu memanaskan tong berisi 

air lumpur sampai mendidih. Air berlumpur yang mendidih, lalu 

menghasilkan uap minyak. Sedikit demi sedikit, uap minyak akhirnya 

terkumpul hingga satu drum besar. Satu drum minyak yang sangat 

berharga (wawancara Agung Setiawan tanggal 9 September 2012). 

  Pertambangan minyak tradisional di Desa Ledok yang terik 

matahari terasa menyengat, panasnya terik matahari tak menyurutkan 

semangat para pekerja yang sedang memasak Crude Oil (minyak mentah) 

menjadi solar, diantara pepohonan jati terdengar suara deru mesin diesel 

yang di modifikasi sebagai katrol yang digunakan menarik dan 

menurunkan pipa besi untuk menimba Crude Oil (minyak mentah) dari 

dalam perut bumi, dengan kedalaman hingga 300 meter lebih. Pipa besi itu 

naik turun tanpa henti seolah menguras cairan yang ada di dasar sumur tua 

peninggalan Belanda. Di atas bukit lima orang penambang sedang menarik 

pipa besi yang di ikat dengan Wire rope (tali kawat), mereka berlari 

menuruni bukit sambil menarik wire rope, hingga pipa besi berisi minyak 

mentah yang di dalam sumur terangkat  keatas, sedikit demi 

sedikit minyak mentah pun memenuhi drum penampungan. Sumur minyak 

tua ditambang dengan cara menimba dengan menggunakan timba yang 

terbuat dari pipa besi dan tali sling dengan kedalaman sumur kurang lebih 

500 meter, untuk menimba naik turunnya  minyak.   

 Ilmu menambang minyak tradisional ini dimiliki penduduk Desa 

Ledok secara turun temurun, pada masa sebelum penambangan minyak 
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moderen datang ke Desa Ledok, kini banyak perusahaan asing 

menambang minyak di Desa Ledok namun, penduduk Wonocolo tetap 

bertahan dengan tambang minyak tradisionalnya yang unik (wawancara 

Kamiran, tanggal 9 September 2012).    

  Pengeboran minyak secara Modern sudah atau industri minyak 

bumi modern di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1871, yang 

melakukan pertama kali adalah seorang pengusaha Belanda bernama Jan 

Reerink, yang  melakukan pengeboran di Desa Majalengka, Jawa Barat 

(Kristanti, 2010:4).  

  Kemajuan industri minyak dan gas bumi tidak terlepas dari 

pemakaian hasil teknologi yang perkembangannya naik dengan pesat. 

Teknologi perminyakan di Indonesia masih banyak yang mengunakan 

teknologi modern dan tradisional. Minyak yang berada didalam perut bumi 

juga memerlukan mesin-mesin yang berteknologi modern untuk 

mendeteksi adanya kandungan minyak didalam tanah diharapkan dapat 

mempercepat waktu. Penngunaan teknologi ini dipergunakan sangat baik 

oleh pihak pertamina yang bekerjasama dengan kontraktor-kontraktor 

asing mulai dari perangkat keras maupun perangkat lunak (warga dalem, 

1982:40).  

  Sejak tahun 1972 kegiatan pencarian dimana ditemukannya minyak 

dalam perut bumi sudah dilakukan lewat jalur udara dengan pemakaian 

penginderaan jarak jauh dengan bantuan satelit, ditahun 1972 juga 

ditemukan penemuan teknologi baru yang dapat mendeteksi bertambahnya 
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endapan-endapan minyak didalam tempat yang lebih dalam. 

Pengembangan lapangan produksi minyak dan gas bumi baik yang ada 

didarat maupun dilaut dirancang dan dilakukan dengan menggunakan 

teknologi modern, dalam pembangunan dan pengembangan jaringan 

produksi perminyakan tidak terdapat dalam teknologi modern (Humas 

Pertamina, 1995:25).   

  Penambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

kegiatan penyelidikan bahan galian, pencarian tanah yang berpotensi 

mengandung minyak. Pencarian minyak secara modern dapat dilakukan 

dengan mengunakan beberapa tahapan, tahapan yang pertama 

penyelidikan umum, penyelidikan umum merupakan kegiatan 

penyelidikan, pencarian atau penemuan endapan minyak yang bertujuan 

untuk menemukan keberadaan minyak didalam tanah, tahapan kedua 

eksplorasi, eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 

penyelidikan umum atau setelah endapan minyak ditemukan yang 

bertujuan untuk mendapatkan kepastian adanya endapan minyak serta 

karakteristik dari endapan minyak dalam tanah, tahap ketiga perencanaan, 

perencanaan tambang akan dilakukan apabila sudah ditemukan adanya 

cadangan bahan galian yang sudah layak untuk ditambang dengan tingkat 

cadangan terukur, tahap keempat persiapan, persiapan adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum 

operasi penambangan dilakukan, tahap kelima penambangan, 

penambangan bahan galian dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tambang 
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terbuka, tambang bawah tanah, dan tambang bawah air, selanjutnya tahap 

pengolahan bahan galian yang sudah selesai ditambang pada umumnya 

harus diolah terlebih dahulu ditempat pengolahannya ( Wahap,2004:19). 

  Tahap eksplorasi merupakan usaha terpenting dalam pencarian 

minyak bumi, pencarian minyak bumi termasuk usaha yang beresiko 

tinggi seperti halnya minyak bumi, potensi gas bumi yang dimiliki 

Indonesia juga cukup menjanjikan. Eksploitasi minyak dan gas bumi 

adalah semua kegiatan dari permulaan sampai akhir dalam usaha 

penemuan dan penambahan cadangan minyak dan gas bumi yang baru. 

Eksploitasi merupakan kegiatan yang terintegrasi, termasuk kegiatan 

pengeboran, suatu eksploitasi minyak dan gas bumi harus direncanakan 

secara baik dengan memperhatikan untung dan ruginya (Kristianti, 

2010:20).    

  Pipa-pipa besar dengan tangki raksasa yang kerap dijumpai di areal 

penambangan minyak modern tak akan bisa ditemui di kawasan 

penambangan rakyat, untuk mengeluarkan minyak mentah dari perut 

bumi, sejumlah penambang memakai semacam timba terbuat dari pipa 

besi sepanjang lima meter dengan diameter 20 centimeter. Timba pipa besi 

itu dimasukan dalam sumur kemudian diulur dan ditarik dengan tali baja 

sepanjang puluhan meter,  tali baja digulung memakai generator bekas 

mesin truk yang telah dimodifikasi. Kondisi itu bisa dijumpai di sejumlah 

lapangan, seperti di Semanggi, Bangowan, Ledok. Sementara di tempat 

lainnya, para penambang mengambil minyak mentah dengan cara 
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menyedotnya memakai mesin generator atau diesel tanpa lagi memakai 

timba pipa besi. Minyak mentah yang diperoleh selanjutnya ditampung di 

bak yang tak jauh dari sumur. Bak standar berbentuk empat persegi 

panjang dari material semen tertanam dalam tanah mampu menampung 

sekitar 15.000 liter cairan yang disedot dari sumur tua. Cairan itu bukan 

murni minyak mentah. Tapi masih bercampur dengan air maupun lumpur,  

untuk di sini minyak mentahnya hanya sekitar 10 persen, 90 persennya 

berupa air (Dalem, 1982:45).  

  Pemisahan minyak mentah dengan material lainnya itu pun secara 

sederhana. Minyak mentah mengambang ke permukaan, sementara air di 

bagian bawahnya. Air dikeluarkan dari bak atau minyak mentah dialirkan 

ke penampungan lainnya secara terpisah. Dibanding air, pemisahan 

minyak mentah dengan lumpur relatif sulit. Terkadang butuh waktu 

beberapa lama untuk mengendapkan lumpur. Setelah proses itu selesai, 

minyak mentah pun siap diangkut ke pengolahan minyak Pertamina. Rata-

rata dua hari sekali, truk-truk tangki kapasitas 5.000 liter mendatangi 

lokasi penambangan guna mengangkut minyak mentah (Dalem, 1982:45).   

  Pengelola pertama adalah Lemigas tahun 1965-1978, dengan 

melanjutkan eksploitasi sumur-sumur yang sudah ada sejak zaman 

Belanda dan Jepang, Pertamina mengelola ladang minyak Cepu. Sekitar 

setengah abad ladang minyak di Cepu dieksploitasi tanpa ada penambahan 

sumur baru dari sumur-sumur tua itu minyak yang menjadi kekuatan 
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ekonomi Negara ini disedot lambat laun sumur-sumur itu pun akan kering, 

tanpa eksplorasi kembali untuk menemukan ladang minyak baru.  

 Tambang minyak merupakan bagian dari sumber daya alam 

fungsinya tidak lepas dari siapa yang memanfaatkan atau yang menguasai 

pertambangan tersebut sehingga peranan tidak terlepas dari sumber daya 

manusia pengelolanya, tujuan sistem pengelolaan sistem pertambangan 

tradisional antara lain sebagai  sumber pendapatan masyarakat sekitar 

pertambangan yang biasanya hanya menggantungkan diri bekerja 

dipersawahan sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

member lapangan kerja bagi para kepala rumah tangga untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari pelestarian lingkungan dengan 

menggunakan sistem penambangan tradisional dapat sedikit mengurangi 

kebisingan yang biasanya diciptakan dari mesin-mesin bor minyak 

meskipun hasil penambangan yang menggunakan sistem penambangan 

tradisional tidak seperti penambangan menggunakan mesin bor hasil yang 

diperoleh tetap tidak mengurangi rasa syukur masyarakat yang bekerja 

sebagai buruh penambangan tradisional (wawancara Rudi, tanggal 14 

September 2012).  

  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 
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merata antara anggota dengan operator karena tingkat pendapatan 

dipengaruhi faktor produktivitas sumur, jumlah sumur, dan jumlah 

anggota kelompok (wawancara  Rudi, tanggal 14 September 2012).  

  Dampak penambangan minyak tradisional mampu menurunkan 

tingkat pencurian kayu jati. Karena sebagian besar pelakunya terserap 

dalam sektor penambangan minyak tradisional yang mampu menghasilkan 

upah sebesar Rp. 200 juta setiap bulan yang berpotensi membantu 

pembiayaan pembangunan desa yang selama ini masih bertumpu pada 

anggaran pemerintah kabupaten. Untuk meningkatkan peranan 

penambangan minyak tradisional dalam pembangunan masyarakat desa 

khususnya dalam pembiayaan pembangunan maka perlu penyadaran 

masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam pembangunan dan 

memancing swadaya masyarakat dengan pemberian dana stimulan baik 

dari pemerintah, Pertamina maupun Kokaptraya. Selain itu harus didukung 

dengan regulasi pembagian pajak penghasilan minyak hingga ke tingkat 

desa dan penetapan harga upah minimal penambangan minyak secara 

tradisional, Sangat ironis dimana sebuah desa yang sudah menjadi ladang 

minyak berpuluh tahun, taraf kehidupan perekonomiannya tidak 

meningkat (wawancara Rudi tanggal 14 September 2012).  

  Bagi para penambang kenaikan harga minyak mentah dunia tak ada 

yang dapat dibanggakan, kenyataannya mereka tidak merasakan kenaikan 

harga dari hasil tambangannya. Biasanya, kita mencium aroma udara segar 

di hutan. Namun, di hutan Desa Ledok, Cepu yang tercium adalah aroma 
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minyak, selain itu, terdengar suara besi berdentam-dentam memecah 

kesunyian hutan jati yang terpencil. Suaranya menggema di antara bukit-

bukit kapur yang mengitari hutan, itulah suara pipa besi yang sangat berat 

menggali tanah hutan Desa Ledok pipa besi itu membuat sumur yang 

sangat dalam, suara dentaman pipa besi kadang diiringi teriakan 

sekumpulan orang yang beramai-ramai menarik timba dari sumur. Timba 

itu sangat berat sehingga harus ditarik sepuluh orang laki-laki. Dalam 

timba itu terdapat air bercampur lumpur. Air lumpur itu sangat berharga. 

Karena air lumpur itu mengandung minyak bumi. air lumpur itu jika 

direbus akan menghasilkan minyak tanah, bensin, dan solar (wawancara 

Rudi, tanggal 14 September 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

DAMPAK TAMBANG MINYAK BLOK CEPU TERHADAP 

MASYARAKAT SEKITAR 

A. Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat  

 Tanah air Indonesia dipenuhi oleh sumber daya alam yang sangat 

melimpah sehingga disebut Negara yang memiliki kekayaan sumber daya 

alam yang melimpah, dalam terminologi Jawa disebut gemah ripah roh 

jinawe, tata tentrem kerta raharja, wah tanpa tinandur, murah tanpa 

tinuku, dengan demikian hidup di Indonesia sungguh sangat 

membanggakan namun sekaligus juga prihatin sebab masyarakat Indonesia 

juga termasuk dalam kategori masih miskin atau boleh disebut Negara 

Indonesia “Mismanagement” dalam mengelola sehingga meskipun 

negaranya kaya akan sumber daya alam rakyatnya sangat miskin 

(Pertamina, 1985:20). 

 Desa Ledok memliki sumber daya alam berupa tambang minyak 

bumi dan gas alam atau energi yang melimpah, namun demikian tidak 

secara otomatis meningkatkan kekayaan atau kemakmuran warganya, 

karena yang mampu menambang bukanlah orang pribumi melainkan 

warga Negara asing.Orang pribumi hanya diberi tugas sebagai pekerja 

kasar atau buruh pertambangan semua hasil dari pertambangan yang 

ditambang oleh masyarakat sekitar diserahkan kepada 

Pertamina.Meskipun Negara Indonesia memiliki Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang berkompeten melakukan eksplorasi atau 
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penambangan yaitu Pertamina namun tidak dapat secara penuh melakukan 

semua kegiataanya karena semuanya harus mendapatkan persetujuan dari 

pihak operator utama Pertamina, ini suatu bukti bahwa kekayaan alam 

yang terkandung dibumi Indonesia tidak serta merta meningkatkan 

kemakmuran warganya meskipun mereka hidup diatas tanah yang kaya 

minyak tetapi berada digaris kemiskinan (wawancara Rudi, 14 September 

2012).  

 Sebuah solusi untuk meningkatkan taraf kehidupan adalah dengan 

membudidayakan atau memanfaatkan keberadaan sumur tua, pengelolaan 

sumur tua secara tradisional dapat meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakat sekitar karena keberadaan sumur tua cukup eksis 

keberadaanya (warga dalem, 1982: 56). 

 Dilihat dari  segi ekonomi di Desa Ledok sekarang terdapat 

aktifitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di 

Desa Ledok terdapat warung dan toko-toko  setidaknya ada sepuluh toko 

yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok keperluan masyarakat dan tujuh 

warung kedai makanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia 

diwarung atau toko desa. Masyarakat Desa Ledok pergi ke Kota Cepu 

untuk membeli kebutuhan yang tidak ada di Desa Ledok (wawancara, 

Kamiran 11 Oktober 2012).  

 Dampak minyak merupakan komoditas utama didalam 

perekonomian modern, seluruh aktifitas perekonomian serta industri 

tergantung dari stabilitas harga minyak hal ini dikarenakan peranan vital 
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minyak sebagai sumber energi utama bagi sebagian besar proses produksi 

dan kegiatan perekonomian diseluruh belahan bumi ( Kapitan, 2004:3).  

 Kegiatan pertambangan dan pengolahanya memang membawa 

dampak positif yang cukup besar untuk pembangunan negara, namun perlu 

kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan dan  pengolahan minyak bumi 

serta berbagai macam logam dapat mengakibatkan percemaran lingkungan 

yang besar dan sulit dihindari. Kita sering mendengar berbagai kasus 

pencemaran air dan tanah akibat pertambangan dan pengolahan logam. 

Pencemaran akibat pertambangan bukan hanya mencemari tanah dan air 

namun juga bisa mencemari udara di lingkungan sekitar pertambangan,  

selain memiliki dampak positif dalam kegiatan pertambangan juga 

memiliki dampak negatif.   

 Kenaikan harga minyak memiliki pengaruh besar terhadap seluruh 

rangkain proses produksi maupun aktifitas modern sehingga kenaikan atau 

penurunan harga minyak memiliki pengaruh siknifikan terhadap seluruh 

kegiatan perekonomian disektor minyak dan gas bumi mempunyai peran 

sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara 

global. Tetapi kondisi minyak dan gas bumi Indonesia mengalami 

penurunan terutama dalam hal minyak mentah semenjak Indonesia 

mengalami krisis moneter pada tahun 1998 (wawancara Didik, 11 Oktober 

2012). 

 Dampak perekonomi masyarakat dapat diukur dari tingkat 

pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pertambangan 
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minyak didaerah tersebut, lapangan pekerjaan yang ada mengacu pada 

presentasi lapangan tenaga kerja yang ada dari dalam desa tersebut 

maupun dari luar desa dengan adanya penambangan minyak akan 

menambah pendapatan dalam suatu keluarga (wawancara Rudi, 11 

Oktober 2012).  

 Aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha 

untuk mencapai kemakmuran.Kemakmuran dalam ilmu ekonomi adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan suatu keseimbangan antara kebutuhan 

hidup dengan alat pemuas kebutuhan (Tahir, 1992:14).  

 Manusia dikatakan makmur jika segala macam kebutuhan hidup 

dapat dipenuhi secara pantas.Hidup makmur merupakan keinginan setiap 

manusia, sementara itu untuk mencapai kemakmuran manusia senantiasa 

harus berkerjakeras baik dari sektor formal maupun non formal (Tahir, 

1992:16). 

 Penambangan minyak tradisional di Desa Ledok yang dikelola oleh 

masyarakat Desa Ledok sudah terjadi sejak empat belas tahun lalu, telah 

membuka lapangan kerja baru yang tidak perlu memiliki keterampilan 

kerja tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh penduduk desa yang awalnya 

bekerja sebagai petani maupun buruh, dengan adanya penambangan 

minyak di Desa Ledok maka mempunyai dampak terhadap perekonomian 

masyarakat disekitar Desa Ledok hal ini diperkuat dengan berkurangnya 

kemiskinan di masyarakat sekitar pertambangan. Adanya pertambangan 

tradisional juga berpengaruh terhadap dampak pendapatan masyarakat, 
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pendapatan yang diperoleh dari penambangan  (wawancara Didik, 11 

Oktober 2012).  

 Peningkatan produksi penambangan berarti bertambanh pula taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat peningkatan pendapatan 

pertambangan salah satunya diinvestasikan untuk pendidikan keluarga 

mereka, sebagai upah peningkatan kualitas hidup dan peningkatan 

kemampuan sumberdaya manusia, kesadaran akan pentingnya kemampuan 

manusia ditunjukkan oleh kelompok penambangan yang merasa mampu 

membiayai anaknya untuk membiayai pendidikan SMA bahkan sampai 

kuliah, dengan dikelolanya penambangan minyak  Blok Cepu, diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wawancara Rudi, 14 

September 2012).   

 Pendidikan merupakan bagian dari suatu kebudayaan, pendidikan 

dapat menanamkan kemampuan bersikap, bertingkah laku disamping 

mengajarkan keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk bisa memainkan 

peranan sosial secara menyeluruh yang sesuai dengan tempat dan 

kedudukan individu didalam dunia pendidikan merupakan suatu interaksi 

sosial yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan secara luas (Swarsi, 1991:62).    

 Memanfaatkan hasil keuntungan pembagian hasil penambangan 

secara tradisional yang dilakukan oleh Blok Cepu perlu menekankan 

sebuah tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat 

disekitarnya.Meskipun hasil dari penambangan tidak begitu berpengaruh 
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terhadap perekonomian masyarakat Desa Ledok para penambang tetap 

mensyukuri karunia yang telah diberikan kepada mereka dengan hasil 

sekecil apapun para penambang tetap bersyukur atas rejeki yang 

didapatkannya (wawancara Rudi, 14 September 2012). 

 Aktivitas ekonomi di Desa Ledok tersebut setidaknya dapat 

menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha, penyerapan tenaga kerja 

dan peningkatan pendapatan masyarakat terutama penambang memang 

terjadi, tetapi dalam hal meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, 

pengelolaan sumur minyak tua secara semi tradisional tersebut belum 

memberikan kontribusinya. Keterkaitan yang kuat antara Desa Ledok 

dengan Kota Cepu menyebabkan arus uang justru banyak beredar di Cepu, 

hal ini ditunjukkan dengan pola konsumsi masyarakat terutama 

penambang yang menggunakan pendapatannya untuk membeli berbagai 

barang di Cepu. 

  Desa Ledok belum dapat dikatakan sebagai desa yang 

penduduknya berada diatas garis kemiskinan, karena sebelum dibukanya 

penambangan tradisional didesa tersebut mayoritas penduduk sekitar 

hanya menggantungkan hidupnya dengan menjadi seorang petani, buruh 

tani, kuli tak jarang juga yang merantau keluar kota untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik lagi. Saat ini meskipun belum dapat dikatakan 

sebagai desa yang majupenambangan tradisional cukup berperan dalam 

peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ledok meskipun 
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peninggkatannya belum begitu jelas terlihat (wawancara Rudi, 11 Oktober 

2012). 

 Salah satu masalah yang dipunyai oleh manusia yang sama tuanya 

dengan usia kemanusiaan itu sendiri dapat diimplikasikan 

permasalahannya keseluruh aspek kehidupan manusia, tetapi tidak didasari 

kehadirannya sebagai masalah yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah 

sebagai suatu standart tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu 

tingkatan kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dimasyarakat umum 

(Ahmadi, 2003: 322). 

 Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri yang terlepas 

dari aspek-aspek lainnya tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil 

interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia 

(Ahmadi, 2003:326). 
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Tabel.2 Tingkat Pendidikan di Desa Ledok Tahun 1960-2004  

Tahun TK SD/MI SLTP/MTS SMK/SMK 

Perguruan 

Tinggi 

1960-1970 - 438 18 - - 

1970-1980 - 671 281 56 - 

1980-1990 - 492 466 173 76 

1990-2004 38 537 512 190 89 

Sumber : BPS Kabupaten Blora 

B. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat 

 Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat digolongkan 

menjadi perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak 

disengaja.Perubahan sosial yang disengaja adalah perubahan yang telah 

diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh para anggota masyarakat 

yang berperan sebagai pelopor perubahan, perubahan yang tidak disengaja 

malah sebaliknya perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau 

direncanakan sebelumnya oleh seorang anggota masyarakat (Soemardjan 

1986:304).  

 Pengertian dari ilmu sosial adalah ilmu tentang kehidupan manusia 

dalam kelompok atau dalam kelompok yang berformat sangat kecil 

(group), atau dalam kelompok besar (community), dan kelompok yang 
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berformat besar (society) kelompok sosial menyangkup 3 hal sebagai suatu 

himpunan yaitu, kelompok, komunitas, masyarakat (Wahyu, 2004:3).  

 Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, 

perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yaitu kesenian, 

ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, bahkan perubahan-perubahan dalam 

bentuk aturan serta organisasi sosial (Soekanto, 2006:266). 

 Di sisi konsumsi terhadap potensi minyak bumi di Desa Ledok 

yang semakin terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan 

penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Desa Ledok. Sejak tahun 2004 

perminyakan di Desa Ledok mengalami peningkatan, peningkatan minyak 

bumi juga berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar Desa 

Ledok, kegiatan penambangan di Desa Ledok tidak hanya memberikan 

keuntungan bagi masyarakat sekitar dan Pertamina dari segi 

perekonomian, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan-

permasalahan yang umumnya dialami oleh masyarakat, adanya konflik 

pemanfaatan ruang, konflik sosial dalam masyarakat, permasalahan limbah 

dan aktifitas kesehatan masyarakat. Peningkatan pendapatan juga 

berpengaruh terhadap konsumsi dan pemenuhan kebutuhan, selain 

kebutuhan dasar juga dampak sosial adanya bertambahnya peninfkatan 

pendapatan (wawancara Kamiran, 11 Oktober 2012). 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002) sosial memiliki arti 

segala sesuatu mengenai masyarakat, membicarakan pengaruh sosial 

adalah membicarakan tentang masyarakat sebagai objeknya, masyarakat 
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ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenangdan 

kerjasama antara berbagai kelompok dan pengolongan, pengawasan 

tingkah laku serta kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan 

hubungan dan selalu berubah (Soekanto, 2002:24). 

 Ekonomi sosial berobjekkan masyarakat dengan tiap-tiap ilmu itu 

meninjau objeknya dari sudut tertentu, ilmu ekonomi meninjau objek yaitu 

masyarakat dari sudut usaha untuk mencapai kemakmuran.Ekonomi sosial 

adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk 

mencaai kemakmuran, sedangkan kemakmuran itu sendiri dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya 

baik baik dari barang maupun jasa (Manullang, 1996:2). 

 Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan, 

pengertian ekonomi dan pengertian sosial sering sekali dibahas 

terpisah.Pengertian sosial pada ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu 

masyarakat sedangkan pada departemen sosial menunjuk pada kegiatan 

yang ditunjukkkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan 

kesejahteraan sosial (Ibrahim, 2003:6). 

 Konsep  sosiologi manusia sering disebut sebagai mahluk sosial 

yang tidak dapat hidup wajar tanpa bantuan orang disekitarnya sehingga 

kata sosial sering dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan 

masyarakat, sementara secara garis besar ekonomi dapat diartiakan sebagai 

aturan rumah tangga atau manajement rumah tangga, ekonomi berarti ilmu 
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yang mengenai asas-asas produksi. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain 

sandang, pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, pemenuhan 

kebutuhan tersebut berhubungan dengan penghasilan dan pendapatan 

(Ibrahim, 2003:7).  

 Desa Ledok merupakan desa yang mempunyai potensi sumber 

daya alam terutama minyak bumi ketika zaman Belanda, produksi minyak 

dari desa Ledok merupakan yang terbesar di kilang minyak Cepu kejayaan 

di zaman Belanda ternyata mulai dirintis lagi oleh masyarakat Desa Ledok. 

Masyarakat mulai berani mengambil resiko dengan mengeluarkan modal 

sendiri untuk mengelola sumur-sumur tradisional, ketika pertambangan 

minyak bumi dalam skala besar cenderung menggunakan investasi yang 

besar dengan disertai teknologi tinggi, maka pengelolaan sumur minyak 

tua secara semi tradisional justru bersifat padat karya dan menggunakan 

teknologi sederhana.  

 Suatu peluang ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan dengan terlibat di pengelolaan sumur-sumur minyak 

tua.Peluang untuk mengembangkan pengelolaan sumur minyak tua secara 

semi tradisional masih terbuka lebar keberlanjutan pengelolaan sumur 

minyak tua secara semi tradisional diindikasikan dengan masih 

terdapatnya sumur-sumur minyak tua yang tersisa, percepatan kandungan 

minyak yang tidak cepat karena teknologi yang digunakan masih 

sederhana, dan kemungkinan masuknya investor sangat kecil karena 
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investasi dalam eksploitasi minyak bumi walapun di sumur-sumur tua 

sangat tinggi (wawancara didik, 11 Oktokber 2012).  

 Peningkatan pendapatanmasyarakat menyebabkan peningkatan 

pendapatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, peranan sosial 

masyarakat lainnya dari adanya penambangan minyak tradisional ini 

adanya mekanisme santunan terhadap anggota penambang dan asuransi 

dari PT. JAMSOSTEK meskipun tidak bekerja dipertambangan.Sistem 

gotong royong didesa Ledok masih dilakukan sampai saat ini terutama 

bergotong royong dalam pembukaan sumur tua, mekanisme ini sangat 

bermanfaat bagi para penambang yang tidak bekerja dipenambangan 

karena tetap mendapatkan hasil dari penambangan setiap bulannya 

(wawancara Rudi, 11 Oktokber 2012). 

 Perkembangan sosial juga tidak terlihat dari perkembangan ilmu 

lain dan bidang telaah, sosial juga bersinggungan dengan bidang lain 

sehingga lahir cabang-cabang lain. Sosial ekonomi lebih banyak menyoroti 

masyarakat yang dihubungkan dengan sistem-sistem ekonomi yang dianut 

terutama dianut oleh suatu Negara, sistem-sistem ekonomi yang berlaku 

disuatu Negara berimbas pada nilai-nilai yang dianut masyarakat, 

kelembagaan, prilaku masyarakat dan organisasi ekonomi yang 

berkembang (Jabal, 2003:5).   

 Seiring bertambahnya perekonomian di Cepu bertambah pula taraf 

peningkatan ekonomi, dari tahun 2004 perekonomian berkembang pesat 

itu dapat dilihat dari mulai dibukanya tempat-tempat perbelanjaan di Cepu, 
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hotel-hotel berbintang yang semakin banyak didirikan, terdapat juga 

tempat-tempat karaoke dan café, karena yang tinggal di Cepu bukan hanya 

penduduk asli Cepu tapi juga dari luar daerah dan luar kota, meskipun saat 

pembangunan café sempat mengalami pro kontra pembangunan café tetap 

dilakukan pertumbuhan sosial ekonomi dianggap sebagai faktor penting 

dalam kehidupan manusia tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi 

peningkatan martabat dan harkat manusia (wawancara Puji, 11 Oktober 

2012).  

 Peranan penambangan minyak di Desa Ledok dalam pembangunan 

masyarakat desa dilihat dari perubahan masyarakat dapat dilihat dari 

analisis yang menunjukkan bahwa peranan penambangan minyak di Desa 

Ledok dapat dibedakan dari peran ekonomi dan peran sosial dan sebagai 

dampaknya adalah pembangunan inflastruktur yang ada di Desa Ledok, 

sosial ekonomi mayarakat sangat berperan dalam pembanguan masyarakat 

agar lebih baik lagi dari sebelumnya (wawancara Rudi, 11 Oktober 2012).  

 Dampak penambangan di Desa Ledok dapat mengurangi tingkat 

pencurian kayu jati sebagai akibat dari pencari kayu jati ke penambang 

dari segi sosial ekonominya juga mengalami perkembangan selain dari 

segi ekonomi yang bertambahnya pendapatan juga mengurangi rasa 

kehawatiran jika adanya operasi dari polisi hutan, peningkatan 

pertumbuhan sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap konsumsi dan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari.   
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 Salah satu masalah yang dipunyai masyarakat Desa Ledok sama 

dengan masalah yang dialami desa lainnya, manusia yang sama tuanya 

dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan dampak permasalahnya dapat 

melibatkan keseluruh aspek kehidupan masyarakat, tetapi tidak didasari 

kehadirannya adalah kemiskinan, dalam kehidupan sehari-hari dimana 

masyarakat kemiskinan adalah sesuatu yang nyata dan mereka yang 

tergolong dalam golongan miskin, kemiskinan juga dapat menyebabkan 

kecemburuan sosial antara satu dengan yang lainnya. Kemiskinan 

merupakan salah satu standar hidup yang rendah adanya tingkat suatu 

kekurangan materi pada sejumlah kekurangan materi pada sejumlah atau 

segolongan oaring dibandingkan dengan standar kehidupan yang lebih 

layak yang berlaku dimasyarakat umum, kemiskinan bukanlah sesuatu 

yang terwujut sendiri yang terlepas dari aspek-aspek yang ada dalam 

kehidupan bermasyarakat, mayoritas masyarakat di Desa Ledok beragama 

islam (wawancara, Rudi 11 Oktober 2012).  
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Tabel.3 Banyaknya Bangunan Rumah Menurut Jenis Bangunannya 

di Desa Ledok Tahun 1960-2004 

Tahun 

Jenis Bangunan 

Non Permanen Permanen 

1960-1970 535 - 

1970-1980 620 - 

1980-1990 260 460 

1990-2004 273 481 

Sumber : BPS Kabupaten Blora 

C. Perkembangan Pembangunan Fisik Desa Ledok 

 Pembangunan desa adalah usaha yang bertujuan untuk 

meningkatkan swadaya dan swakarsa masyarakat dan gotong royong 

dalam berpartisipasi sebagai suatu kewajiban yang dalam gerakannya 

ditunjukkan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat (Sastramiharja, 1987:71). 

 Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kesegala bidang 

kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana 

tertentu, dalam hal ini disektor pembangunan fasilitas-fasilitas desa yang 

dibiayai oleh pihak pemerintah daerah yang berkerjasama dengan pihak 

pertamina. Industripertambangan merupakan industri yang diandalkan 
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pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa dan pendapatan asli 

daerah yang bersangkutan.  

 Kehadiran suatu industri diwilayah tertentu membawa perubahan 

pada masyarakat sekitar.Pertemuan yang terjadi antara masyarakat agraris 

dengan teknologi industriakan melahirkan perubahan-perubahan dari yang 

relatif homogeny menuju kerelatif komleks baik dalam pola tingkah laku 

pranata sosial maupun sistem budaya. Akibat yang positif akan 

mendukung proses perubahan yang terjadi sehingga mempercepat 

terciptanya masyarakat industri dengan kemajemukan masyarakatnya dan 

tetap berada dalam kehidupan yang serasi sedangkan akibat negatif akan 

menyebabkan terlambatnya proses pembentukan masyarakat. Perubahan 

kondisi fisik dalam suatu desa dapat dilihat dari inflastruktur yang di 

sediakan didalam suatu desa itu sendiri, mengalami peningkatan dari yang 

belum adanya perubahan sampai mulai adanya perubahan kondisi desa 

(wawancara Rudi,  11 Oktober 2012).  

 Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi 

untuk menciptakan alternatif yang lebih baik, baik secara sah kepada 

setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang paling 

manusiawi (Nugroho, 2004:24). 

 Perubahan fisik desa terutama dalam infrastruktur jalan lebih 

disebabkan dari faktor diluar penambangan tradisional karena secara 

formal tidak ada mekanisme legal yang mengatur pembagian pendapatan 

dari pajak penambangan minyak dari tingkat desa. Swadaya masyarakat 
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juga tidak memperhatikan adanya perbedaan lama berpartisipasi kelompok 

penambangan tetap menjadi warga biasa yang memiliki hak-hak dan 

kewajiban yang sama dengan warga lain, menyumbang untuk kegiatan 

desa besar maupun kecil bentuk partisipasi kelompok penambang tidak 

ada perbedaan dengan kelompok non penambang.  

 Perubahan fisik desa lebih diperhatiakan oleh perubahan fisik 

perumahan oleh kelompok penambang, kelompok penambang menyimpan 

sebagian hasil pendapatannya dari menambang untuk memperbaiki 

perumahan yang telah ditempati agar lebih layak dan dapat merubah 

pembangunan fisik desa para penambang selain untuk memperbaiki 

bangunan fisik rumah agar terlihat adanya perubahan penghasilan para 

penambang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 Perbedaan dalam segi ekonomi juga dapat menimbulkan 

kecemburuan sosial antar masyarakat desa Ledok karena biasanya para 

penambang yang mampu memanfaatkan hasil upah penambangnya untuk 

membangun atau memperbaiki rumah adalah mereka yang menjadi 

operator bukan hanya menjadi penambang saja karena pendapatan antara 

seorang penambang  dengan penambang yang merangkap pekerjaanya 

dengan operator terdapat perbedaan upah yang sangat menonjol, biasanya 

para penambang tidak mempunyai keterampilan khusus yang mulanya 

hanya bekerja sebagai petani maupun buruh pabrik.  

 Pembangunan aspek fisik meliputi perangkat keras mencakup 

pemukiman dan perumahan, pembangunan fasilitas-fasilitas yang 
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digunakan bersama, untuk mengetahui dampak positif atau dampak negatif 

maka diperlikan pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dengan 

dampak (Soekartawi, 1995:140).  

 Dampak adalah akibat dari suatu kegiatan misalnya kegiatan 

pembangunan. Dampak kegiatan pembangunan ini muncul karena ada 

pihak-pihak yang dirugikan maka dampak sosial ekonomi juga perlu 

mengacu kepada mereka yang diuntungkan dan dirugikan karena dampak 

dari suatu pembangunan adalah sebagai suatu akibat faktor penting, faktor 

yang mempengaruhi proses suatu kegiatan dan faktor ini sangat 

berpengaruh terhadap hasil kegiatan (Sastramiharja, 1987:34).  

 Pembangunan desa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan suatu 

masyarakat, Desa Ledok melakukan program-program pembangunan 

seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, rumah tangga, koperasi, 

pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat 

desa.Peningkatan kemampuan desa atau kelurahan, kemampuan untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar juga mulai ditanamkan di Desa 

Ledok, gotong royong untuk membangun pemukiman warga masih 

dilestarikan sampai saat ini (wawancara Kadiran, 9 Oktober 2012). 

 Pengembangan desa sebagai proses dimaksudkan sebagai proses 

perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju 

dalam aspek-aspek kehidupan yang menyangkut segi-segi sosial dan 

psikologis. Pembangunan desa dilihat sebagai metode agar masyarakat 

desa berkembang dengan kemampuannya sendiri sesuai kemampuan 
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sendiri kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah pedesaan yang pada 

hakekatnya mengikuti pasa pembangunan masyarakat desa yang memiliki 

unsur-unsur pokok yaitu pembinaan prakasa penduduk untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dan bantuan dari pemerintah 

untuk menyongsong pemerkasa perubahan kondisi fisik desa ketaraf yang 

lebih baik (Jayadinata, 1999:86-88).  

 Perubahan fisik desa lebih diperhatikan oleh perubahan fisik 

perumahan anggota kelompok penambang, hal ini berkaitan dengan 

peningkatan pendapatan kelompok penambang yang dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhannya.Salah satunya adalah membangun dan 

memperbaiki rumah mereka sehingga merubah penampilan fisik 

desa.Penambang yang mampu memanfaatkan hasil upah penambangannya 

untuk membangun maupun memperbaiki rumah adalah mereka yang 

menjadi operator penambangan bukan hanya menjadi penambang saja. 

Indicator pembangunan desa melihat dari keadaan yang memberikan 

petunjuk yang dapat diukur sejauh mana hasil proses suatu kegiatan dalam 

program pembangunan desa telah tercapai dalam kurun waktu tertentu, 

perkembangan desa juga dipengaruhi beberapa faktor perubahan kondisi 

fisik dalam pembangunan desa masyarakat juga harus ikut berperan aktif 

dalam perubahan desa.    

 Pembangunan desa dilatarbelakangi adanya pemenuhan kebutuhan 

yang terdiri dari kebutuhan individu yang selanjutnya meningkat menjadi 
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kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, hingga kebutuhan Negara 

pemenuhan kebutuhan juga dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan (Bintarto, 1989:22).  

 Pembanguan masyarakat desa lebih dilihat sebagai sebuah proses 

dan metode perubahan masyarakat yang dapat dilihat dari segi fisik sisi 

ekonomi, sisi sosial, dari segi fisik dapat dilihat dari perubahan 

pemukiman penduduk dan infrastruktur lainnya sebelum dan sesudah 

adanya penambangan, dilihat dari dulu sampai saat ini dari segi 

pemukiman sudah banyak mengalami perubahan meskipun tidak banyak 

dan hanya orang-orang tertentu yang dapat membangun atau memperbaiki 

rumah menjadi lebih layak lagi, dari segi ekonomi dapat dilihat dari 

perubahan tingkat pendapatan dari segi sosial dapat dilihat dari masyarakat 

yang mampu untuk berpartisipasi masyarakat dalam hal pembangunan 

(wawancara Santi, 11 Oktober 2012).  

 Pembanguna inflastruktur jalan masih sangat tergantung dari 

pembiayaan formal dari anggaran desa yang didanai oleh pemerintah 

kabupaten melalui anggarannya. Swadaya masyarakat juga tidak 

memperlihatkan adanya perbedaan secara khusus dari kelompok 

penambang mereka tetap berpartisipasi, kelompok penambang tetap 

menjadi warga biasa yang memiliki hak-hak dan kewajiban sama dengan 

yang lainnya, dalam hal menyumbang untuk kegiatan desa tidak ada 

perbedaan antara penambang dan non penambang meskipun tidak 

dipungkiri penambang lebih memiliki ekonomi yang lebih tinggi dari pada 
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masyarakat yang berprofesi selain penambang (wawancara Kamiran, 14 

September 2012).  

 Perubahan kondisi fisik yang dimiliki oleh masing-masing RW 

dapat dilihat berdasarkan kondisi desa perubahan kondisi jalan dari semula 

rata-rata jalan masih tanah dan belum diaspal saat ini kondisi jalan sudah 

hanpir semua diaspal, akan tetapi hampir semua perubahan fisik dari dana 

angaran pembangunan desa diperoleh dari anggaran desa yang didapat dari 

Pemerintah Kabupaten, jadi meskipun dengan adanya pengeboran di Desa 

Ledok. Desa Ledok bisa dikatakan desa yang lebih maju dari pada desa-

desa lainkarena anggaran dari daerah dikelola dengan sangat baik, bantuan 

dari Pertamina hanya beberapa saja seperti sumbangan untuk merenofasi 

jembatan yang roboh, penambalan jalan-jalan yang berlubang, 

pembanguan untuk renofasi masjid. (wawancara, Kamiran 11 Oktober 

2012).     

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN  

   Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan Pengeboran 

pertama di Cepu dilakukan di Desa Ledok tahun 1893 oleh Andrian Stoop 

seorang ilmuan dari Belanda didaerah Panolan (Cepu) terdapat lading 

minyak yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang besar. Pengeboran yang 

lebih intensif di Desa Ledok dilakukan sejak tahun 1900-1941 dengan 

pengeboran sebanyak 235 sumur.Area lapangan Desa Ledok adalah area 

Getur dan Ngelebur karena tanah di Desa Ledok mengandung minyak yang 

cukup tinggi .Pada tahun 1985 telah dilakukan pengeboran sebanyak 252 

sumur dengan kedalaman sumur antara 90-1.350 m. Pengelolaan Tambang 

Minyak Blok Cepu tetap mengedepankan kelestarian sumber daya alam dan 

kesejahteraan masyarakat, dalam pengelolaaan sumberdaya non renewable 

seperti minyak sangat tergantung pendekatan dan tujuan pemanfaatan. 

Pengelolaan tambang minyak yang diserahkan sepenuhnya kepada 

perusahaan pertambangan, perusahaan harus peduli dan memikirkan 

kesejahteraan masyarakat sekitarnya hal ini tetap dilakukan dalam kerangka 

pengeluaran biaya yang seminimal mungkin. Pengelolaan Blok Cepu perlu 

menekankan sebuah tanggung jawab social dan lingkungan bagi masyarakat 

disekitar. 

Penambangan minyak tradisional di Desa Ledok sejak tahun 1998, 

sudah banyak membantu perekonomian masyarakat sekitar Desa Ledok 
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dengan adanya penambangan minyak tradisional di Desa Ledok menjadikan 

masyarakat Desa Sambong, Kendilan, dan Pojok watu beranggapan bahwa 

dengan adanya minyak dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, 

seperti berkembangnya sarana dan prasarana desa. Proses pertambangan 

tradisional tidak dikelola dengan teknologi modern layaknya tambang yang 

dikelola pertamina atau pihak asing, melainkan ditarik secara manual oleh 

manusia dengan menggunakan timba besi yang ditarik dengan sling (tali 

yang berbahan kawat besi) yang dikaitkan dengan mesin yang masih 

melekat dengan truk. Dampak adanya penambangan minyak tradisional 

memang sangat terasa bagi kelestarian hutan, karena dengan adanya 

penambangan minyak tradisional mengurangi tingkat pencurian kayu 

dihutan. 

Penambangan minyak di Desa Ledok dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Desa Ledok meskipun para pekerjan 

yang tidak memerlukan skill yang tinggi untuk melakukan pekerjaan 

penambangan. Dalam waktu empat belas tahun terakhir penambangan 

minyak tradisional dapat menyerap tenaga kerja dari tahun 1960 memiliki 

90 pekerja, tahun 1970 memiliki 160 pekerja, tahun 1980 memiliki 260 

pekerja dan tahun 1990 memiliki 310 pekerja dan tahun 1998-2004 

memiliki 500 pekerja meskipun peningkatan pendapatan masyarakat tidak 

merata kepada seluruh anggota penambang karena pendapatan tergantung 

dari produktifitas sumur yang dikelola dan keahlian yang dimiliki oleh para 

pekerja. Jumlah sumur yang dikelola kelompok dan jumlah anggota 
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kelompok menentukan pendapatan bagi para anggota penambang. Adanya 

penambangan minyak di Desa Ledok telah menciptakan sistem jaringan 

social dan santunan setiap bulannya terhadap anggota kelompok 

penambang, hal itu terbukti dengan adanya pemberian asuransi kesehatan 

dari PT. JAMSOSTEK untuk seluruh masyarakat Desa Ledok. 

Produksi minyak di Desa Ledok setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, tahun 1960 sehari dapat menghasilkan minyak 5.000 liter/hari 

tahun 1970 menghasilkan 8.000 liter/hari, tahun 1980 menghasilkan 15.000 

liter/hari dengan jumlah 125 sumur, dantahun 1990 menghasilkan 30.000 

liter/hari dan tahun 1998-2004 menghasilkan 60.000 liter/hari dengan 

hargaRp. 240,00/liter dengan jumlah 196 sumur produktif. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari tingkat taraf hidup yang lebih baik dari segi 

ekonomi maupun infrastruktur desa. Peranan penambangan minyak 

tradisional dalam pembangunan masyarakat desa dalam hal ini terwujud 

dengan adanya peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat desa. 

Dalam hal pendidikan masyarakat yang semula rata-rata berpendidikan 

maksimal Sekolah Menengah Atas (SMA) sekarang sudah banyak yang 

melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Minyak merupakan komoditas 

utama didalam perekonomian modern, dampak ekonomi dapat dilihat dari 

tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pertambangan 

minyak di Desa Ledok .Desa Ledok belum dapat dikatakan sebagai desa 

yang penduduknya berada diatas garis kemiskinan, dilihat dari segi ekonomi 

masyarakat desa. Perbedaan pendapatan antara penambang dan non 
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penambang dapat terlihat jelas dari kehidupan sehari-hari, tempat tinggal 

yang ditinggali non penambang lebih bagus dari pada tempat tinggal orang 

yang bekerja sebagai penambang. Keadaan yang tidak seimbang juga 

menimbulkan kecemburuan social tak dapat dipungkiri bahwa social 

ekonomi masyarakat dapat menimbulkan konflik antara idividu satu dengan 

yang lainnya, selain dari sisi negative akibat perbedaan pendapatan dari para 

penambang dan non penambang yang menimbulkan kecemburuan sosial, 

dengan adanya penambangan minyak di Desa Ledok juga memiliki sisi 

positif  yang semula masyarakat Desa Ledok lebih bersikap individual sejak 

dikembangkannya penambangan minyak masyarakat Desa Ledok lebih 

menunjukkan sikap bergotong royong antara masyarakat.   

Peranan penambangan minyak di Desa Ledok dalam pembangunan 

masyarakat desa dapat dilihat dari perubahan masyarakat, analisis yang 

menunjukkan bahwa peranan penambangan minyak di Desa Ledok dapat 

dibedakan dari peran ekonomi dan peran sosial, sebagai dampaknya adalah 

pembangunan inflastruktur yang ada di Desa Ledok, social ekonomi 

masyarakat sangat berperan dalam pembanguan masyarakat ketaraf yang 

lebih baik. Perubahan kondisi fisik yang dimiliki oleh Desa Ledok dapat 

dilihat berdasarkan kondisi desa, perubahan kondisi jalan yang semula rata-

rata jalan di Desa Ledok masih tanah dan belum diaspal saat ini kondisi 

jalan sudah hamper semua diaspal. Perubahan fisik Desa Ledok tidak lepas 

dari peranan pertambangan yang diwakili oleh PERTAMINA dan Anggaran 

Pendapatan Daerah Blora. Bantuan dari PERTAMINA meliputi renofasi 



 

 

88 

jembatan yang roboh, penambalan jalan-jalan yang berlubang, pembanguan 

untuk renofasi masjid. 
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LAMPIRAN I  

GAMBAR-GAMBAR 

 

 

Gambar 1. Logo Pertamina   

Sumber : http//Pertamina.com 

 

 

Gambar 2. Jembatan Desa Ledok sebelum adanya Pertamina Cepu  

Sumber : Dokumen Rudi 2002 
 



 

 

92 

 

Gambar 3. Sumur minyak tradisional Desa Ledok 

Sumber : Dokumen Utomo 2002 
 

  

Gambar 4.Tempat penampungan minyak tradisional   

Sumber : Dokumen Utomo 2002 
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Gambar 5.Truk untuk menarik sling  

Sumber : Dokumen Utomo 2002 
 

 

Gambar 6. Gubuk operator timba   

Sumber : Dokumen Utomo 2002 
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Gambar 7. Pengangkutan Minyak  1960 

Sumber : 100 Tahun Perminyakan di Cepu 
 

 

Gambar 8. Kilang Minyak 1968 

Sumber : 100 Tahun Perminyakan di Cepu  
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Gambar 9. PUSDIKLAT  1968 

Sumber : 100 Tahun Perminyakan di Cepu  
 

 

 

Gambar 10. Kilang Cepu  1966 

Sumber : 100 Tahun Perminyakan di Cepu 
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Lampiran II 

 DATA INFORMAN  

 

1. Nama  : Agung Setiawan  

Umur  : 50 tahun 

Jabatan  : Field Koordinator Lapangan  

 

2. Nama  : Rudi 

Umur  : 31 tahun 

Jabatan  : Field Koordinator SDM  

 

3. Nama  : Heru Sugianto  

Umur  : 49 tahun 

Jabatan : Koordinator Tambang   

 

4. Nama  : Sugiono  

Umur  : 45 tahun 

Jabatan  : Penambang  

 

5. Nama              : Didik  

Umur              : 35 tahun 

Jabatan           : Koordinator Pengelolaan  

 

6. Nama             : Kamiran  

Umur             : 42 tahun  

Jabatan          : Ketua RW  

 

7. Nama             : Cuk 

Umur              : 82 tahun 

Jabatan            : Masyarakat 
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8. Nama             : Suripan  

Umur             : 87 tahun  

Jabatan          : Masyarakat  
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Lampiran  III  

PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Pertanyaan  

1. Sejak kapan menjadi penambang? 

2. Bagaimana mula-mula terjadinya penambangan tradisional? 

3. Berapa banyak sumur yang sudah ditambang? 

4. Apakah harapan saudara terhadap penambangan tradisional? 

5. Bagaimanakah pola ideal yang diharapkan Pertamina sehubungan dengan 

penambangan minyak tradisional? 

6. Bagaimana cara pembangian hasil penambangan? 

7. Adakah sumbangan yang diberikan pihak Pertamina untuk Desa Ledok? 

8. Adakah perkembangan di Desa Ledok dari segi ekonomi sebelum dan 

sesudah adanya penambangan? 

9. Adakah perubahan sosial ekonomi di Desa Ledok? 

10. Pembangunan apa saja yang berkembang di Desa Ledok? 

11. Perubahan fisik apa saja yang terjadi di Desa Ledok? 

12. Sejauh ini berapa bagian yang saudara dapatkan dari hasil penambangan 

tersebut? 

13. Berapa banyak hasil penambangan dalam sehari? 

14. Apakah anda memiliki usaha lain selain sebagai penambang? 

15. Apakah ada iuran untuk kepentingan desa? 
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16. Apa harapan saudara terhadap penambangan minyak tradisional di Desa 

Ledok? 
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