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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu peneliti terkait adanya 

perubahan tata kelola sumur tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

Bojonegoro.Peneliti merasa bahwa fenomena perubahan tata kelola sumur tua yang 

terjadi berkali-kali pada lokasi sumur tua di wilayah tersebut secara langsung maupun 

tidak langsung telah membawa dampak baik bagi kegiatan pertambangan maupun 

dalam pemenuhan hidup para penambang. Penelitian ini akan menjawab 

permasalahan tentang apa saja dampak sosial dan ekonomi akibat adanya perubahan 

tata kelola sumur tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

Bojonegoro. Lebih dari itu, melalui penelitian ini, peneliti juga ingin menjawab 

permasalahan tentang bagaimana strategi adaptasi penambang tradisional akibat 

adanya perubahan sumur tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

Bojonegoro. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan Teori 

Fungsionalisme Struktural Talcott Parson, Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi 

Petani, dan Petani dalam Perspektif Teori Rasional.Penelitian ini menggunakan 

paradigma pragmatisme, dengan menggunakan metode penelitian campuran (mixed 

methods) dimana peneliti mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif 

dan bentuk kuantitatif.Dalam paradigma pragmatis, para peneliti metode campuran 

dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data 

ketimbang hanya menggunakan satu pendekatan saja.Penelitian ini dilakukan di Desa 

Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro dengan menjadikan pihak-

pihak terkait sebagai informan dan menjadikan penambang anggota aktif paguyuban 

sebagai responden. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

perubahan tata kelola berdampak pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dampak 

sosial akibat adanya perubahan tata kelola pada aspek sosial antara lain adalah 

aksesibilitas penambang terhadap sumur-sumur tua menjadi terbatas, munculnya rasa 

ketidaknyamanan akibat adanya pengawasan dari TNI, sedangkan dampak ekonomi 

dari adanya perubahan tata kelola adalah adanya perbedaan keuntungan yang 

diperoleh yaitu menjadi lebih sedikit. Adapun strategi adaptasi yang dilakukan oleh 

para penambang dalam menghadapi perubahan tata kelola yaitu memiliki pekerjaan 

sampingan, memasak minyak menjadi solar dan menjualnya selain pada Pertamina, 

memperdalam sumur secara sembunyi-sembunyi dan pembentukan organisasi 

penambang. 
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ABSTRACT 

 

This research based on the change in the old  well manage system. Researcher 

believe that the phenomena of old well manage system change happened many time 

have an impact on mining activities and fulfillment of the life miners. This study will 

answer the problem of social and economic impacts due to change in old well manage 

system. The researcher also wanted to answer the question of how traditional miners 

adaptation due to old well manage system change. 

The answer these problems, researcher used Structural Fungsionalism Theory 

by Talcott Parson, Farmers in Economic Moral Perspective by James C. Scott, and 

Farmers in Rational Perspective Theory by Popkin. This research uses pragmatism 

paradigm by using mixed methods research, where researcher combine qualitative 

research and quantitative research. This research is located in Wonocolo, Kedewan, 

Bojonegoro. By involving related parties as informants and involving miners who 

active in the miners community as respondents. 

Based on this research and analysis, it can be concluded that old well manage 

system changes have an impact on social and economic aspect. Social impact by it is 

limited access miners of old wells, discomfort due to overshigt by military. Economic 

impact of old well manage system changes is decline profits. There are various 

adaptation strategy by traditional miners, such as has a side job, process crude oil into 

diesel fuel, deepen the well by stealth and forming an organization miners. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Dampak Sosial Perubahan Tata Kelola 

Sumur Tua Dan Strategi Adaptasi Penambang Tradisional Di Desa Wonocolo, 

Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro”.Penulisan skripsi ini secara akademik 

disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Airlangga.Secara praktis, penelitian ini membahas tentang dampak sosial ekonomi 

perubahan tata kelola sumur tua dan strategi adaptasi penamabangan tradisional.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam 

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penambang tradisional. 

 Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Doddy Sumbodo Singgih, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi kepada penyelesaian 

skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Moch. Tarom selaku Camat Kedewan dan Bapak Jasmin selaku 

Kepala Desa Wonocolo yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 

penelitian di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, dan memberikan bantuan 

bagi penulis untuk mencari informasi guna kelengkapan data skripsi. 
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3. Para penambang, pihak KUD, dan pengurus paguyuban yang telah bersedia 

menjadi informan dan responden dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam penulisan 

skripsi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, skripsi ini 

masih kurang dari kesempurnaan, baik sistem penulisan maupun materi dan 

penyajiannya.Untuk itu kami mengharap kritik dan saran yang membangun agar 

skripsi ini lebih sempurna. 

Semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan pada masa yang akan 

datang. 

 

Surabaya,7 Desember 2015 
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