
Politik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  ” Interaksi Mobil Cepu Limited, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Kab. 
Bojonegoro”  
 
 
Andrianto , Moch. Denny Puja  
Pembimbing  :  Drs. Wisnu Pramutanto M. Si.  
ECONOMIC CONFLICT 
KKB   KK-2   FIS   P   30 / 10    And    p 
Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya 
 
 
ABTRAK  
 
Merujuk pada teori pluralis, bahwa masyarakat tersusun dari sebuah kelompok-kelompok. 
Mereka dapat dikenali, tetapi bukan sebagai kumpulan fisik individu. Mereka dikenali 
melalui aktifitas kelompoknya, dimana tiap individu berpartisipasi dan mengambil bagian 
dalam aktifitas tersebut.  
Dari pendekatan tersebut fenomena yang muncul di kawasan eksplorasi minyak Blok Banyu 
Urip adalah munculnya berbagai kelompok untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Dimana 
lingkungan masyarakat yang pada awalnya sangat teridentifikasi sebagai sebuah desa, 
sekarang telah berubah menjadi kawasan industri. Di lingkungan tersebut terdapat Mobil 
Cepu Ltd sebagai operator eksplorasi, Lembaga Swadaya masyarakat, pemerintah lokal serta 
masyarakat sekitar yang berinteraksi untuk mencapai kepentingannya.  
Pertayaan yang muncul kemudian adalah: pertama, apakah kepentingan Mobil Cepu Ltd 
dapat terealisasikan dengan program pemberdayaan melalui Community Development. 
Kedua, bagaimana respon dan kepentingan masyarakat dengan hadirnya Mobil Cepu Ltd. 
Ketiga, apakah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerjasama dengan Mobil Cepu Ltd 
berorientasi untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan Mobil Cepu Ltd.  
Pertama, Mobil Cepu Ltd begitu serius menerapkan community development sebagai sarana 
memberdayakan masyarakat, tetapi hal ini juga terbesit niat untuk menggunakan community 
development sebagai alat untuk meredam gejolak pada masyarakat. Karena masyarakat lebih 
memprioritaskan masalah kesejahteraan hidup daripada program-program community 
development. Untuk itu berbagai program Mobil Cepu Ltd banyak yang tidak tepat guna, 
sehingga berdampak pada performance korporasi itu sendiri dimata masyarakat. Kedua, 
terlalu banyaknya kepentingan di lingkaran Blok Banyu Urip telah menjadikan masyarakat 
sebagai korban dari pertarungan kepentingan tersebut. Munculnya Lembaga pada masyarakat 
ternyata sebagai penghimpun kekuatan untuk mencapai tujuannya, dengan demikian 
kepentingan masyarakat tidak menjadi prioritas. Hal ini diperparah dengan munculnya 
fragmentasi wilayah berdasarkan ring-ring yang diberlakukan oleh pemerintah dan Mobil 
Cepu Ltd. Ini sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat, tetapi beresiko untuk memecah 
kesolidan suatu wilayah. Ketiga, Lembaga Pembangunan Sosial Masyarakat Indonesia 
mampu mengakomodir empat kepentingan sekaligus dalam satu program pelatihan yang 
dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Empat kepentingan itu adalah, 
Kepentingan Mobil Cepu Ltd, Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga itu sendiri. Program ini 
merupakan program yang didanai oleh Mobil Cepu Ltd, tetapi masyarakatlah yang menjadi 
proritas utama.   
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