
xii 
 

ABSTRAK 
 

 Tulisan ini mengkaji bagaimana kemunculan industri minyak di 
Balikpapan serta perkembangannya sebelum Perang Dunia II. Industri minyak 
Balikapan memiliki peranan yang cukup penting selama masa kolonial Belanda, 
penjajahan Jepang, hingga Proklamasi Kemerdekaan sebagai sumber pemenuhan 
energi dan sumber pendapatan negara.   
 Metode serta sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
metode sejarah, yaitu melalui tahap pencarian topik, tahap pengumpulan sumber 
data, verifikasi atau kritik sumber: yaitu tahap untuk memperoleh keabsahan 
sumber, tahap interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah disusun 
secara obyektif. Sumber yang penulis pergunakan berupa sumber dari Economisch 
Weekblad, laporan arsip kolonial, koran, serta sumber pendukung yakni berupa 
buku.  
 Industri minyak di Balikpapan muncul ketika terdapat penemuan sumber 
minyak dan pemberian konsesi oleh Kesultanan Kutai di teluk Balikpapan. 
Industri minyak ini berkembang dengan mengelola minyak mentah dari sumur 
minyak yang ada di daerah-daerah di sekitar Balikpapan. Pada tahun 1910 sampai 
1930 industri minyak Balikpapan merupakan salah satu penghasil minyak olahan 
terbesar di Hindia Belanda. Peranan penting itulah yang menyebabkan Jepang 
pada saat Perang Dunia II meletus segera menguasai kilang minyak di Balikpapan 
untuk mengamankan kebutuhan bagi mesin-mesin perangnya. Setelah Proklamasi 
Kemerdekaan, Indonesia segera melakukan proses nasionalisasi terhadap industri 
minyak di Balikpapan untuk mengamankan ketahanan energi nasional dan sumber 
devisa negara.   

Penelitian ini menemukan bahwa industri minyak Balikpapan pada masa 
kolonial memiliki produksi minyak yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri serta diekspor ke luar negeri, kegiatan tersebut menghasilkan devisa 
yang besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Kemampuan industri minyak 
Balikpapan untuk memproduksi minyak dalam jumlah yang besar membuat 
Jepang, dan Indonesia berusaha untuk menguasainya guna mengamankan 
kepentingannya masing-masing. Pergerakan buruh minyak di Balikpapan setelah 
proklamasi kemerdekaan terutama antara tahun 1960 – 1965 sangat progresif, dan 
berpengaruh terhadap berlangsungnya proses produksi industri minyak di 
Balikpapan. 
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