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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Kekayaan alam Indonesia telah menjadi daya tarik bagi seluruh manusia di 

bumi ini, baik kalangan pribumi maupun kalangan mancanegara. Endapan mineral 

seperti minyak bumi dan gas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Migas Blok Cepu, Kabupaten 

Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro. Sektor migas sebagai salah satu sumber 

peruntungan besar bagi bangsa ini justru harus jatuh di tangan pihak mancanegara. 

Pasalnya, sektor migas menjadi salah satu sasaran para kolonialisme Belanda untuk 

dikuasai dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya pada kala itu. Terlepas dari 

itu, kegiatan penambangan minyak dan gas secara tradisional di daerah tambang 

migas di Blok Cepu, utamanya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

Bojonegoro sudah ada sejak zaman Belanda.Pertama kali ditemukan pada akhir abad 

ke 18 yang pengelolaanya pertama kali dilakukan oleh Bataafsche Petroleum Mij 

(BPM) tahun 1890-1940. (Pertamina, tt: 15) 

Berdasarkan data Direktur Jenderal Minyak dan Gas dan Departemen ESDM, 

persebaran lokasi sumur-sumur tua (sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi 

yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan, serta terletak pada 

lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja 

sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor). Aktifitas pertambangan yang 

dilakukan oleh masyarakat Wonocolo, dalam perjalanannya dirasakan bertentangan 
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dengan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 44 tahun 1960 dan UU No. 

08 tahun 1971, dalam UU tersebut menetapkan Pertamina sebagai pemegang 

kekuasaan atas pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi. 

Pada tahun 1987 Desa Wonocolo masuk ke dalam Wilayah Kuasa 

Pertambangan Pertamina Unit Ekonomi Produksi III lapangan Cepu. Pola 

penanganan tambang minyak di daerah Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian diatur dalam SK Menteri Pertambangan dan 

Energi No.0714.K/M.PE/88. Dampak dari pengaturan melalui SK Mentamben 

No.0714.K/M.PE/88 yang sangat membebani masyarakat penambang ialah terkait 

dengan rendahnya imbal jasa yang diberikan oleh Pertamina (Yudhanto, 2011: 75). 

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 Pusdiklat Migas, Pertamina 

UEP III Lap Cepu, Pertamina UPPDN IV Depot Cepu, Mobile Cepu Limited, 

Pertamina EP Cepu, dan masih banyak lagi termasuk industri kecil lainnya seperti 

kerajinan kayu jati dan sebagainya (Kristanti, 2010: 78). 

Perubahan tata kelola sumur minyak tradisional diawali pada tahun 1987, 

yakni ditandai dengan penyerahan lapangan minyak yang semula dikelola oleh PPT 

Migas, menjadi wilayah kuasa pertambangan Pertamina UEP III Cepu, lapangan 

minyak tersebut diantaranya meliputi: Kawengan, Lapangan Ledok, dan Desa 

Wonocolo. Setelah adanya pelimpahan lapangan minyak tersebut, maka pengelolaan 

lapangan minyak/ sumur-sumur tua tinggalan kolonial diatur dalam SK Menteri 

Pertambangan dan Energi No.0714 K/30/M.PE/88, bersamaan dengan keluarnya SK 
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Mentamben tersebut maka tata kelola sumur-sumur tua di desa Wonocolo, tidak lagi 

dapat dikuasai secara tradisional oleh kepala desa. Perubahan tata kelola sumur-

sumur tua tersebut meliputi: penentuan kebijakan terkait dengan proses produksi dan 

pemasaran lantung, (Lantung merupakan istilah lokal/ penambang dalam menyebut 

minyah mentah), upah, distribusi hasil penambangan, dan akses terhadap sumur 

(Yudhanto, 2011: 85). 

Tabel I.1.1. 

Perubahan Tata Kelola Sumur-sumur Tua 

Isu 
Sistem Pengelolaan 

Kepala Desa Sistem Upah 

Penentuan kebijakan, 

terkait dengan proses 

produksi dan pemasaran 

hasil 

Kepala Desa Pertamina bekerjasama 

dengan KUD Bogosasono 

Distribusi hasil 

penambangan 

Tertutup Terbuka, upah penambang, 

dana kesusutan, biaya 

transportasi, Fee KUD, 

biaya penampungan, 

tunjangan perangkat desa 

dan lain-lain 

Akses terhadap sumur Terbatas, hanya memiliki 

kedekatan dengan Kepala 

Desa 

Terbuka, seluruh 

masyarakat memiliki hak 

dan kesempatan yang 

sama 

Kedudukan penambang Lemah Kuat 

Sumber: diadaptasi dari Laporan Penelitian, “Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonocolo 

Pasca Penambangan Minyak Secara Tradisional Terhadap Sumur-sumur Tua”. UGM, 2006. 

 

Wonocolo selama ini menjadi daerah istimewa pertambangan tradisional. 

Setelah Koperasi Unit Desa (KUD) Bogosasono bergejolak akhir tahun 2006, 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti lupa, jika Wonocolo dan sekitarnya masih 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERUBAHAN TATA KELOLA SUMUR TUA 
DAN STRATEGI ADAPTASI PENAMBANG TRADISIONAL 
DI DESA WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN, KABUPATEN BOJONEGORO

INDAH DUROJATUN



4 
 

termasuk di peta Kabupaten Bojonegoro.Sehingga, pembangunan seperti tanpa 

tersentuh dan masyarakatnya „dibiarkan‟ swadaya dalam menyelesaikan 

persoalannya.Termasuk dalam permasalahan atas pengelolaan minyak di sumur tua 

Wonocolo oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dan masyarakat ingin menjadi pemilik sumur tua seutuhnya. Pejabat yang 

sebelumnya tidak mengetahui kondisi riil sumur tua, seperti memahami benar akan 

hal itu. Tidak hanya itu, area tambang sudah tidak steril lagi karena telah dicampur 

dengan politik.Padahal, penambang yang setiap sumurnya membentuk kelompok, 

tidak peduli dengan politik yang ada di „atas‟ 

(blokbojonegoro.com/read/module/5/20140301/minyak-di-sumur-tua-untuk-

siapa.html). 

Tidak terlepas dari hal tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi 

(Migas) untuk Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi, namun pembangunan belum bisa 

merata. Upah angkat dan angkut untuk aktivitas penambangan minyak di sumur tua 

terus memperlihatkan peningkatan. Terbesar 1 Juni 2012, kontraktor pemilik wilayah 

kerja (WK) Lapangan Kawengan dan sekitarnya, PT Pertamina Eksplorasi dan 

Produksi (EP) telah menetapkan imbalan Rp 4.160,38 per liter. Jumlah tersebut  naik 

signifikan dibanding sebelumnya yang hanya Rp 2.490,6 per liter. Dari besaran 

imbalan, saat sampai di KUD/BUMD akan dibagi menjadi dua, tepatnya Rp 

2.950,30/liter untuk upah angkat dan sisanya Rp 1.210,8/liter untuk pengganti 

angkutnya. Peningkatan yang signifikan itu diharapkan oleh kontraktor kontrak 

kerjasama (KKKS) dapat memacu semangat dan kinerja para pengelola sumur tua. 

Sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi minyak bumi 
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Indonesia, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. 

Prosentase uang yang dibagikan di KUD beragam, tergantung KUD menggandeng 

investor dari mana, sebab yang diterima penambang juga tidak sama 

(http://blokbojonegoro.com/read/module/5/20140301/minyak-di-sumur-tua-untuk-

siapa.html). 

Ditegaskan, KUD mendapatkan bagian dari investor sesuai kesepakatan 

persentase awalnya. Sebab, pembiayaan sumur dilakukan oleh „pemain-pemain‟ 

minyak di sumur tua. Ada yang 70%-30% dari yang ditransfer Pertamina setelah 

dikurangi pajak, atau bisa lebih kecil lagi. Dari penerimaan itu, rata-rata penambang 

dibayar oleh perusahaan yang mempekerjakannya, ada yang Rp 2 juta atau bahkan 

hingga Rp 3 juta tiap bulannya. Sementara itu, legalitas pengelolaan sumur tua di 

Bojonegoro awalnya tertuang di Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 

(Kepmentamben) Nomor 0241.K/33/M.PB/1988 tentang Tambang Minyak di Daerah 

Wonocolo dan Hargomulyo, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Di tahun 

2002 muncul Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 374 Tahun 2002 tentang Pembagian 

Uang Jasa Pengambilan Minyak Mentah di Wilayah Kecamatan Kedewan. Selang 

tiga tahun, dengan pertimbangan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), Bupati 

Bojonegoro Santoso merevisi dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2005. Diputuskan 

dalam pasal 1 Perbup 6/2005, uang jasa pengambilan minyak mentah sebesar 

Rp284,99/liter. Pihak yang menerima diputuskan KUD Bogosasono dari Pertamina 

yang selanjutnya memberikan upah kepada penambang tradisional Rp 191,57/liter 

seperti dalam pasal 2. Pengeluaran lain untuk dana kesusutan (Rp 7,40/liter), 
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transportasi (Rp 19,00/liter), fee KUD (Rp 17,06/liter) dan Jamsostek (Rp 1,00/liter). 

Selain itu juga ada peruntukan dana penampungan (Rp 1,14/liter), tunjangan 

perangkat desa dan operasional pembinaan kecamatan (Rp 3,50/liter), dana 

pembangunan desa dan kecamatan (Rp 4,00/liter), pembangunan daerah (Rp 

21,50/liter), operasional Bagian Perekonomian (Rp 2,52/liter) serta pajak (Rp 

16,30/liter). Berikut adalah perbandingan jasa upah angkat dan angkut tahun 2005 

dan 2012. 

Tabel I.1.2. 

Perbandingan Jasa Upah Angkat dan Angkut 

Tahun 2005 dan 2012 

Uang Jasa Pengambilan Minyak di Sumur Tua 

Di Perbup Nomor 6 Tahun 2005 

Masih di Naungan KUD Bogosasono 

PERUNTUKAN BESARAN 

Kelompok penambang Rp191,57/liter 

Dana kesusutan Rp7,40/liter 

Transportasi Rp19,00/liter 

Fee KUD Bogosasono Rp17,06/liter 

Jamsostek Rp1,00/liter 

Dana penampungan Rp1,14/liter 

Tunjangan perangkat desa dan operasional pembinaan kecamatan Rp3,50/liter 

Dana pembangunan desa dan kecamatan Rp4,00/liter 

Pembangunan daerah Rp21,50/liter 

Operasional Bagian Perekonomian Rp2,52/liter 

Pajak Rp16,30/liter 

Total Rp284,99/liter 
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Imbalan Upah Angkat dan Angkut 

Dari Pertamina EP per 1 Juni 2012 

RINCIAN JUMLAH 

Upah angkat Rp2.950,30/liter 

Upah angkutan Rp1.210,8/liter 

Total Rp4.160,38/liter 

Sumber: Litbang blokBojonegoro/Lembar Daerah 

Permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti karena menurut kebijakan 

pemerintah menyangkut migas dalam Undang-Undang disebutkan secara jelas dalam 

UU No.22 Tahun 2001, pasal 8 ayat (1) yaitu: Pemerintah memberikan prioritas 

terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas 

menyediakan cadangan startegis minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan 

bakar minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Kewajiban pemerintah yang sentralistik terlihat dalam ayat (2) pasal ini yang 

menyebutkan “pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribuasian 

bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup 

orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip-

prinsip penyelenggaraan kegiatan migas disebutkan dalam UU No.22 Tahun 2001, 

pasal 2 dengan berdasarkan pada : 

ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, 

pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, 

keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. 

 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh penambang 

minyak tradisional yang berada di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERUBAHAN TATA KELOLA SUMUR TUA 
DAN STRATEGI ADAPTASI PENAMBANG TRADISIONAL 
DI DESA WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN, KABUPATEN BOJONEGORO

INDAH DUROJATUN



8 
 

Bojonegoro. Penambang tradisional berada pada situasi yang dilematis, di satu sisi 

penambang tradisional harus memperjuangkan hak mereka, di sisi lain mereka harus 

tunduk pada peraturan tata kelola sumur tua berdasarkan SK Menteri Pertambangan 

dan Energi No.0714.K/M.PE/88. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh dampak dari 

adanya perubahan tata kelola sumur tua dan ingin mengetahui strategi adaptasi 

penambang minyak tradisional dari adanya perubahan tata kelola sumur tua. 

 

I.2. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka fokus dari penelitian ini 

adalah: 

1. Apa sajakah dampak sosial dan ekonomi akibat adanya perubahan tata kelola 

sumur tua dalam kegiatan pertambangan tradisional di Desa Wonocolo, 

Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro? 

2. Bagaimana strategi adaptasi penambang tradisional setelah adanya perubahan tata 

kelola sumur tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten 

Bojonegoro? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya penelitian yang menggunakan metode campuran 

sekuensial ini adalah pertama-tama untuk mengeksplorasi dan membuat tema-tema 

utama tentang dampak perubahan tata kelola sumur tua di Desa Wonocolo, 

Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan observasi lapangan 
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dan wawancara langsung.Kemudian dari tema-tema tersebut, dibuatlah instrumen 

penelitian untuk menyurvei strategi adaptasi penambang akibat dampak tersebut 

dalam beberapa kondisi. Secara singkat, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui dampak sosial dan ekonomi akibat adanya perubahan tata kelola 

sumur tua dalam kegiatan pertambangan tradisional di Desa Wonocolo, 

Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. 

2. Mengetahui strategi adaptasi penambang tradisional setelah adanya perubahan 

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

Bojonegoro. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Manfaat Akademis: 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan 

teoritis guna memperkaya khasanah pemikiran serta melengkapi penelitian-penelitian 

yang telah ada mengenai penambang minyak tradisional.Penelitian ini selain bisa 

dianalisis lebih dalam, baik melalui forum diskusi maupun dialogis, juga bisa 

dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi penelitian berikutnya yang 

tentunya berkaitan dengan fokus topik yang peneliti lakukan ini, baik secara 

sosiologis, antropologis, sosial, maupun ekonomi. 
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Manfaat Praktis: 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian “problem 

oriented” yang kemudian dikembangkan menjadi “policy research” yaitu penelitian 

yang dapat membantu pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

para pengambil kebijakan di Kabupaten Bojonegoro, khusunya di bidang 

pertambangan agar kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak 

terkait. 

 

I.5. Landasan Teori 

I.5.1. Studi Terdahulu 

Berdasarkan Laporan Penelitian, “Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Wonocolo Pasca Penambangan Minyak Secara Tradisional Terhadap Sumur-sumur 

Tua” tahun 2006, dalam pelaksanannya “peran strategis” kepala desa tersebut 

memiliki sejumlah keuntungan, diantaranya. 1. Kemudahan dalam melakukan 

negosiasi harga secara langsung dengan calon pembeli 2. Sistem pembayaran juga 

dapat dinegosiasikan, bahkan dapat diijonkan, ketika penambang terdesak 

membutuhkan uang untuk keperluan tertentu 3. Pemasaran lantung lebih luas, 

sehingga memiliki peluang menaikkan harga jual dan, 4. Koordinasi langsung 

dilakukan dengan perorangan, sehingga lebih luwes. Namun keuntungan-keuntungan 

yang dimunculkan oleh kepala desa dalam sistem patron-klien bukanlah berasal dari 

kebaikan hati pemimpin tradisional/ kepala desa, hal ini dapat dilihat dari, terbatasnya 

akses keterlibatan masyarakat dalam melakukan eksplorasi sumur-sumur tua, 

kemudian bagaimana penentuan harga diputuskan, dan prosentase bagi hasil dari 
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barang tambang tersebut. Sehingga relasi mutual patron-klien yang dibangun oleh 

kepala desa lebih mencerminkan nuansa eksploitatif. 

Dengan skema pembagian keuntungan penjualan minyak sebagai berikut: 

20% dari keuntungan penjualan minyak jadi hak 10 orang pengurus usaha. 20% 

lainnya dia lokasikan untuk tunjangan lima pamong desa terpilih. Sebesar 10% lagi 

untuk upeti anggota Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Dan akhirnya, 

menurut teori, 15% dari hasil minyak bumi untuk kas dan 25% buat pembangunan 

desa. Sisanya, 10%, untuk pemeliharaan perlengkapan, ungkap  Sukoco. Dalam 

pandangan Popkin bahwa desa-desa kaum tani lebih tepat dilihat sebagai korporasi, 

bukan sebagai komun; dan hubungan patron klien harus dilihat sebagai relasi 

eksploitatif bukan sebagai hubungan paternal (Sairin, 2000: 222). 

Dalam laporan penelitian yang berjudul “Basis Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Wonocolo Pasca Penambangan Minyak Secara Tradisional Terhadap Sumur-

sumur Tua Berikut” relasi eksploitatif yang dihadirkan dari relasi patron-klien dalam 

penambangan sumur-sumur tua: 1. distribusi menjadi tidak merata, artinya mereka 

yang dekat dengan kepala desa yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dan 

kemudahan 2. dampak dari butir 1 berakibat pada kesejahteraan yang tidak merata 3. 

para penambang hanya menjadi buruh saja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Strategi Perlawanan Petani 

Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Di Tengah Rendahnya 

Imbal Jasa”, peralihan tata kelola dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumur-sumur 

tua, yang semula berada pada kuasa kepala desa, yang kemudian dalam 

perkembangannya, pengelolaan dan pemanfaatan sumur-sumur tua masuk dalam 
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wilayah kuasa penambangan Pertamina, yang mengikat kontrak kerjasama dengan 

KUD Bogo Sasono. Peralihan tata kelola sumur-sumur tua, dirasakan oleh petani 

tambang semakin memperkecil jumlah pendapatan yang diterima oleh petani 

tambang, dan rendahnya imbal jasa ini, membuat petani tambang mengambil inovasi-

inovasi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada, dikarenakan adanya 

keharusan bagi petani tambang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi produksi sumur 

minyak dan kebutuhan rumah tangga petani. Jalan yang ditempuh petani tambang, 

untuk mecukupi kebutuhan produksi dan rumah tangga petani, petani menempuh 

jalan penyesuaian-penyesuaian, yang diwujudkan petani tambang melalui: Penjualan 

tanpa melalui KUD Bogo Sasono, Penyulingan secara mandiri dan Pengurangan 

supply tambang ke Pertamina. 

 

1.5.2. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson 

 Masyarakat dalam kegiatannya selalu dibimbing oleh dua pendekatan yang 

saling mendekati yaitu antara Ends dan Means. Ends berarti bagaimana ciri-ciri untuk 

dapat bekerja secara efektif dan efisien? Harus betul-betul terpilih untuk mencapai 

tujuan utama, sehingga menjadi tata kerja yang paling teknis-strategis. Cara berpikir 

semacam itu sebenarnya sudah mendarah daging (internalized) dalam latar belakang 

filosofi masyarakatnya. Means berarti mencapai langkah demi langkah yang dapat 

diandalkan untuk bekerja. Orang kemudian menemukan sebagai sistem yang 

memiliki batas-batas tertentu. 

 Cara kerja yang rasional tersebut dikembangkan oleh Talcott Parson dalam 

jaringan individual (the structure of social action) dan kehidupan kelembagaan. 
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Individu akan mencari means yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Dalam 

kehidupan individu, nilai dan norma merupakan hasil pengedepanan pengalaman 

masa lampau yang tidak harus cocok dengan masa kini (kondisi dan situasi). Dalam 

keadaan tertentu nilai-nilai harus cocok dengan tindakan yang diambil. Oleh karena 

itu, individu harus memilih kemampuan untuk memilih dengan kesadaran yang 

tinggi. Pada tingkat lembaga Parson menyederhanakan konsepsi lembaga sebagai 

sistem yang harus melaksanakan empat fungsi dasar yaitu (1). Adaptation (2).Goal 

attainment (3).Integration (4).Laten, Patern and Maintenance 

 

I.5.3. Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi Petani (James C. Scott) 

Kajian mengenai petani dalam perspektif ekonomi moral yang dipelopori oleh 

James C. Scott, dalam bukunya “Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk 

perlawanan sehari-hari kaum tani”. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani, 

dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup kaum tani. Tata perilaku 

ekonomi petani diikat oleh sistem moral, yang berfungsi agar terpeliharanya 

keamanan subsistensi. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani tidak 

sampai pada tahap pembangkangan secara terbuka dan dilakukan secara kolektif, 

bentuk-bentuk perlawanan ini antara lain: mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, 

mengumpat di belakang, membakar, dan melakukan sabotase, bentuk perlawanannya 

sedikit sekali atau sama sekali tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan, dan 

secara cerdas menghindari setiap konfrontasi simbolis langsung dengan pihak-pihak 

yang berkuasa atau dengan norma-norma elit. (Scott, 2000: 40) 
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Ketika pemberontakan untuk membongkar struktur yang menindas terlalu 

mahal untuk dilakukan dan hasilnya juga tidak berketentuan kecuali memunculkan 

struktur baru yang sama saja menindas atau bahkan lebih menindas lagi, maka 

resistensi sehari-hari menjadi senjata yang paling ampuh bagi kaum peasant dan 

terutama golongan miskin (Sairin, 2000: 245). Sejalan dengan pemikiran Scott, 

March Bloch mengungkapkan; Karena nasibnya hampir selalu kalah dan akhirnya 

dibantai secara massal, maka pemberontakan yang besar sama sekali tidak taktis 

untuk mencapai suatu hasil yang lestari. Pertarungan yang sabar dan diam-diam yang 

dilakukan dengan tekad yang kuat oleh masyarakat-masyarakat desa selama bertahun-

tahun akan lebih banyak mendatangkan hasil dari pada percikan-percikan gelora 

seketika itu. (Scott, 2000: 38) 

Model perlawanan yang lebih mengutamakan dahulukan selamat ini menjadi 

pilihan yang sangat rasional bagi petani, meliputi (Mustain, 2007: 24) 

a. Tidak digunakannya organisasi formal oleh petani. 

b. Petani mempertahankan bentuk perlawanan mereka pada skala kecil, untuk 

menghindari kerugian organisasi perlawanan yang berlebihan terhadap mobilisasi 

simpatisan atau massa aksi. 

c. Petani mengadopsi taktik “konspirasi diam” (Brown menyebutkan bahwa 

“konspirasi diam” petani terdiri atas tiga unsur; 

1) penolakan untuk melaporkan kejahatan, 

2) penolakan untuk mengidentifikasikan kriminal, 

3) penolakan untuk mengungkapkan kebenaran atas suatu bentuk kejahatan. Taktik 

konspirasi diam dapat mengurangi kerugian yang akan diderita untuk aktifitas 
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atomistik dibandingkan kerugian yang mereka keluarkan tanpa adanya 

dukungan dari masyarakat. 

d. Petani melakukan aksi perlawanannya secara sembunyi-sembunyi, rahasia dan 

dilakukan pada malam hari (nocturnal threats by masked men) Perlawanan yang 

dilakukan oleh petani tidaklah dimaksudkan untuk mengubah dominasi secara 

langsung, namun yang menjadi titik pijakan dari perlawanan gaya tersebut ialah 

bertahan hidup (survival) dalam sistem tersebut. Kemudian yang tak kalah penting 

dalam menjelaskan perlawanan petani ialah „kerawanan struktural‟ yang 

melibatkan ekologi, sistem harga dan monokultur, merujuk pada pandangan 

Moore. 

 

I.5.4. Petani dalam Perspektif Teori Rasional 

Landasan utama teori rasional ialah memandang bahwa manusia pada 

dasarnya rasional dengan selalu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas 

dalam setiap aktivitasnya, dengan tetap mengakui adanya faktor determinan seperti 

solidaritas masyarakat petani yang kuat, susbsistensi perekonomian petani dan 

hubungan produksi masyarakat parakapitalis. Titik tolak pendekatan ini memberikan 

tekanan yang lebih terhadap aspek individual dalam bingkai analisisnya. Alfred 

Marshall menyatakan bahwa: Manusia selalu cenderung memaksimalkan 

rasionalitasnya, selalu berusaha menghitung nilai sesuatu (utility) yang hendak 

dipertukarkan. Menurut Pareto ada dua bentuk utility yaitu material (economic utility) 

dan moral utility, keduanya menurut Waters dalam realitasnya sering dikaitkan 

dengan rasionalitas.Didik J. Rachbini mengasumsikan manusia pada dasarnya egois, 
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rasional dan selalu berupaya memaksimumkan utilitas dan keuntungan untuk dirinya 

(Pratikto, 2000: 14). 

Popkin memberikan sanggahan atas pemikiran James C. Scott yang 

memandang bahwa pelibatan diri kaum tani, dalam ekonomi pasar tidaklah 

disebabakan karena terancamnya keamanan subsistensi, melainkan karena kaum tani, 

melihat bahwa pasar lebih menjanjikan dalam hal perubahan kehidupan bagi petani, 

begitupun dengan keikutsertaan kaum tani dalam pemberontakan tidaklah didasarkan 

atas upaya resoratif untuk menjaga keajegan struktur sosial lama, melainkan upaya 

untuk menciptakan “dunia baru” yang lebih memberikan profit, kemudian 

memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber-sumber ekonomi, Popkin 

menguraikan beberapa representasi masyarakat pra industri mengidealkan kehidupan 

desa-desa petani. Gambaran-gambaran kehidupan petani yang romantis ini terlalu 

berlebihan dan menyesatkan kita kedalam pemikiran bahwa transformasi masyarakat 

ini dipaksakan pada petani dan selalu mengganggu atau merusak kesejahteraan 

kolektif mereka (Sairin, 2000: 221). 

Selanjutnya, dalam pandangan ekonomi moral yang memandang protes-protes 

politik dan keagamaan para petani sebagai reaksi dari krisis subsistensi ataupun 

„kerawanan-kerawanan struktural‟ untuk mengggambarkan dimana protes-protes itu 

akan terjadi, Popkin memberikan sanggahannya: ...... saya berpendapat bahwa kita 

tidak perlu mendramatisir krisis-krisis susbsistensi sebelum petani-petani di daerah-

daerah „feodal‟ atau subsitensi akan mendukung gerakan revolusioner. Para petani di 

daerah-daerah susbsistensi mungkin kurang kecenderungannya untuk mendirikan 

organisasi-organisasi baru oleh mereka sendiri, tapi apabila sekutu-sekutu dari luar 
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desa tersedia untuk menyediakan pendorong awal maka mereka akan menjadi 

revolusioner, bahkan menjadi lebih revolusioner dibandingkan dengan petani-petani 

di pusat-pusat komersial. (Pratikto, 2000: 14). 

Studi yang dilakukan oleh Scott (1993) dan Popkin (1986) di perdesaan Asia, 

mengenai perlawanan petani di masa kolonial, menunjukkan tiga faktor utama yang 

menimbulkan kemarahan kaum petani pedesaan, yaitu perubahan struktur agraria, 

meningkatnya eksploitasi, dan kemorosotan status sosial. Pada prinsipnya, 

perlawanan yang dilakukan oleh petani, menurut Scott dan Popkin, disebabkan oleh 

suatu sistem proses produksi yang menghimpit dan perlawanan yang dilakukan ialah 

ditujukan bagi kelangsungan hidup (economic survival) petani. 

 

I.6. Metode Penelitian 

I.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian campuran. 

Metode penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang 

mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. 

Pendekatan ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian secara kolektif, 

sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian 

kualitatif dan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2007). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. 

Strategi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif dengan melakukan 

interview pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis 

data kuantitatif dengan metode survei pada sejumlah sampel untuk memperoleh hasil 
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umum dari suatu populasi pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap 

pertama. Bobot atau prioritas lebih cenderung pada  tahap pertama, dan proses 

pencampuran (mixing) antarkedua metode ini terjadi ketika peneliti menghubungkan 

antara analisis data kualitatif dan pengumpulan data kuantitatif.  

Alasan digunakannya data kualitatif dan data kuantitatif ini disebabkan survei 

terhadap strategi survival akibat dampak perubahan tata kelola dapat dilakukan hanya 

jika eksplorasi terhadap dampak perubahan tata kelola terlebih dahulu dilakukan. 

Peneliti berasumsi bahwa mengumpulkan berbagai jenis data yang dianggap  terbaik 

dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang diteliti. 

Selain itu strategi ini digunakan karena tidak tersedianya instrumen. Oleh karena itu 

untuk membuat instrumen, peneliti perlu melewati tiga tahap: pertama, 

mengumpulkan data kualitatif dan menganalisisnya, kedua menggunakan analisis 

tersebut untuk membuat suatu instrument, dan ketiga instrumen diatur untuk 

keperluan sampel populasi. 

 

I.6.2. Paradigma Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma pragmatisme. 

Pragmatisme sebagai sebuah pemikiran filsafat mulai berkembang di akhir abad 19 

dengan beberapa tokoh menjadi pionirnya, seperti Pierce, Dewey, Mead, dan Bentley. 

Sleeper mendefinisikan pragmatisme sebagai suatu filsafat yang mengakar ada 

common sense dan mendedikasikan untuk mentransformasikan budaya, penyelesaian 

konflik yang memecah kita.Gallagher menambahi esensi pragmatisme ini dengan 

ringkasan sebuah formula “kebenaran adalah apa yang membawa hasil”. 
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 Secara garis besar, ada dua kata kunci dalam pemikiran pragmatisme, yaitu 

logika praktik (dalam pengertian serupa disebut “kebenaran” tindakan, atau 

philosophy of common sense atau action; lawan dari  philosophy of logic, yang dianut 

oleh positivisme dan post positivisme), dan tindakan bertujuan (atau dekat dengan 

istilah Agryris, yaitu actionable knowledge). Ringkasnya, tindakan bertujuan benar 

menjadi esensi umumnya penganut pragmatisme.Meskipun dalam perkembangannya, 

banyak pemikir hadir dengan ragam pemikiran yang mewarnai pragmatisme, 

keragaman tersebut hanya tamak sebagai cerminan tarikan dominasi atensi terhadap 

logikanya ataukah tindakannya. 

Pragmatisme menolak filsafat formalisme atau keyakinan akan hanya ada satu 

„metode saintifik‟, realisme naif (dan realisme kritis) yang menganggap  kebenaran 

adalah tunggal‟, satu hukum sebab akibat tunggal untuk sesuatu yang kapan dan 

dimananya (lepas dari manusia dan konteksnya). Pragmatisme (Dewey dan Bantley) 

menyajikan jalan tengah yaitu satu teori  transaksional mengetahui (knowing), yang 

menyerang anggapan dualisme antara knowing, di satu pihak, dan realitas di pihak 

lain. Hal inilah yang dapat dijadikan landasan peneliti untuk memilih dan 

menggunakan metode-metode yang berbeda, mencampurnya sejauh diperlukan, dan 

mencari untuk menerapkan temuan-temuannya pada suatu realitas yang sekaligus 

plural dan tidak diketahui. 

Paradigma pragmatis memiliki banyak bentuk, tetapi pada umumnya 

pragmatisme sebagai pandangan dunia lahir dari tindakan-tindakan, situasi-situasi, 

dan konsekuensi-konsekuensi yang sudah ada, dan bukan dari konsekuensi-

konsekuensi yang sebelumnya. Pragmatisme dapat digunakan untuk penelitian 
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metode ampuran yang di dalamnya para peneliti bisa dengan bebas melibatkan 

asumsi-asumsi kuantitatif dan kualitatif. Dalam paradigma pragmatis, para peneliti 

metode campuran dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data ketimbang hanya menggunakan satu pendekatan saja. Kebenaran 

paradigma pragmatis tidak didasarkan pada dualitas antara kenyataan yang berada di 

luar pikiran dan kenyataan yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu dalam penelitian 

metode campuran, peneliti menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif guna 

untuk pemahaman yang baik terhadap masalah penelitian. 

 

I.6.3. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pertambangan minyak tradisional di Desa 

Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih 

lokasi penelitiandi tempat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lantung (minyak mentah) mulai ditemukan pertama kali di wilayah tersebut 

yakni pada zaman Belanda pada akhir abad ke-18. 

2. Banyak warga desa tersebut yang terlibat langsung menambang secara tradisional. 

3. Banyaknya masyarakat yang memperjuangkan keberadaan sumur tua tersebut 

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Gebangan, Desa Hargomulyo, 

dan Desa Beji karena keberadaannya dianggap sebagai peninggalan yang 

berharga (Qohhar, 2013: 13). 
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I.6.4. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Informan 

Dalam menentukan responden untuk memperoleh data kuantitatif, peneliti 

menggunakan teknik Cluster Sampling yaitu penarikan sampel secara berkelompok. 

Teknik ini digunakan karena mengalami dua permasalahan: 

1. Peneliti kekurangan kerangka sampling yang baik karena populasi yang 

menyebar. Hal ini pun terjadi pada populasi penambang minyak yang tidak 

diketahui secara pasti, dan dalam kurun waktu tertentu sumur minyak maupun 

penambangnya pun mengalami perubahan. 

2. Biaya yang tinggi untuk menyusun kerangka sampling dan menjangkau setiap 

elemen sampel. 

Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 

teknik Cluster Sampling, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Populasi dibagi ke dalam mini populasi-mini populasi. Mini populasi memiliki 

karakter yang sama dengan populasi. 

2. Pengelompokan mini populasi ini bisa didasarkan pada pengelompokan secara 

administrasi. 

3. Setelah itu menentukan cluster secara random (bisa dilakukan secara bertingkat). 

4. Cluster yang terpilih adalah unit yang berisi elemen sampel final. 

Terdapat dua kelompok atau paguyuban yang akan menjadi responden dalam 

penelitian ini, yaitu Paguyuban Wonocolo dan Paguyuban Wonomulyo, di mana 

jumlah anggota dari kedua paguyuban tersebut sebanyak 25 orang yang di dalamnya 

terdapat penambang dan pemodal atau investor.  
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Dalam menentukan subjek peneliti, peneliti menggunakan teknik Purposive 

Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

sedangkan pertimbangan yang diambil tersebut adalah berdasarkan tujuan penelitian 

(Singarimbun, 1987: 169). Dalam penelitian ini terdapat 4 informan dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Ketua kelompok penambang minyak tradisional/ anggota kelompok penambang 

minyak tradisional/ pemilik sumur minyak/ mandor. 

Mereka dianggap benar-benar mengetahui sistem tata kelola sumur tua tempat 

mereka menambang minyak bersama dengan kelompok penambangnya.Anggota 

kelompok penambang minyak tradisional dianggap benar-benar merasakan 

dampak adanya perubahan tata kelola sumur tua. Merekalah yang melakukan 

segala kegiatan pertambangan, mulai dari proses produksi hingga distribusi. 

Dalam kegitan tersebut, tentu tidak terlepas dari adanya sistem tata kelola yang 

telah mengatur segala kegiatan yang mereka lakukan. 

2. Pihak KUD 

Pihak KUD sebagai pihak yang pernah mengelola sumur tua sedikit banyak 

mengetahui kronologi terjadinya pergantian atau perubahan tata kelola hingga 

dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan tersebut. 

3. Pihak Paguyuban 

Pihak Paguyuban sebagai organisasi penambang yang ditunjuk oleh Pertamina 

sebagai pengelola sumur tua sedikit banyak mengetahui perubahan yang terjadi 

beserta dampaknya bagi para penambang. 
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I.6.5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder.Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (indepth interview), 

sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa pustaka, jurnal, maupun hasil 

penelitian terdahulu.Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan 

pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu.Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam 

penelitian.Wawancara dilakukan pada informan ataupun responden yang dianggap 

mengetahui masalah penelitian. 

Data sekunder dan observasi digunakan untuk mendapatkan informasi 

tambahan. Asumsi yang mendasari mengapa perlu melakukan observasi adalah 

bahwa beberapa perilaku atau  eventsosial hanya dapat dipahami dengan benar dan 

lengkap jika peneliti melihat sendiri kejadian tersebut. Tujuan dari adanya observasi 

adalah untuk mendapatkan insight mengenai interaksi atau kejadian sosial, melihat 

lebih dalam rutinitas dari keseharian yang sering dianggap tidak penting oleh yang 

diteliti, menggali informasi atau data yang sukar atau enggan diceritakan orang. 

Dalam observasi seringkali terjadi bias.Hal tersebut terjadi karena kehadiran 

peneliti dapat mengganggu situasi sosial yang sedang terjadi.Orang berusaha 

mengatur dirinya agar enak dilihat oleh peneliti. Cara-cara yang mungkin dilakukan 

untuk menghindari bias subyektif adalah: 

1. Peneliti perlu mempunyai tujuan yang jelas dalam melakukan penelitian, sehingga 

terhindar dari saling pengaruh antara peneliti dan kejadian sosial yang diteliti. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERUBAHAN TATA KELOLA SUMUR TUA 
DAN STRATEGI ADAPTASI PENAMBANG TRADISIONAL 
DI DESA WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN, KABUPATEN BOJONEGORO

INDAH DUROJATUN



24 
 

2. Observasi tidak dapat direncanakan atau diatur waktunya menurut kegiatan 

peneliti, karena itu observasi dilakukan secara prosedural guna menghindari 

kejadian sosial „buatan‟ atau „rekayasa‟. 

3. Hasil-hasil observasi segera dicatat guna menghindari bias interpretasi kejadian 

karena faktor waktu  atau lupa. 

4. Observasi dilakukan secara terlatih, sehingga teknik yang dimiliki dapat dianggap 

reliable dan hasilnya valid. 

5. Peneliti bersikap kritis dalam mengumpulkan data kualitatif, misalnya tidak 

terperangkap pada informasi „informan analitis‟ yang dapat bernuansa tendensius 

dari responden. 

 

I.6.6. Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian dengan metode campuran ini dimulai dengan mengumpulkan data 

kualitatif yang dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview)yang 

kemudian diikuti dengan melakukan survei pada sejumlah sampel  untuk memperoleh 

hasil umum dari suatu populasi pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil 

wawancara mendalam (indepth interview). Adapun penjelasan yang lebih rinci adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi Lapangan 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan 

dengan permasalahan yang diteliti.Dengan melakukan observasi, peneliti dapat 

mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.Observasi 

juga bermanfaat untuk mendapatkan data-data awal sebagai landasan dari penelitian 
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yang dilakukan.Observasi lapangan ini dilakukan pra penelitian saat pra survei hingga 

saat penelitian berlangsung. 

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara mendalam (indepth interview) adalah teknik wawancara yang 

dilakukan peneliti pada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

berupa pertanyaan terbuka agar data yang diperoleh dari wawancara menjadi relevan 

dengan topik penelitian. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner.Kuesioner tersebut 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar merupakan pertanyaan tertutup, 

dan pertanyaan-pertanyaan tersebut telah peneliti susun sehingga telah terstruktur. 

4. Observasi Visual 

Observasi visual merupakan metode tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi data maupun informasi dari metode kualitatif dan metode 

kuantitatif.Observasi visual tersebut diantaranya berisi data yang berupa foto atau 

gambar dan video yang diperoleh melalui observasi secara kronologis. 

 

I.6.7. Prosedur Analisis Data 

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja 

melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERUBAHAN TATA KELOLA SUMUR TUA 
DAN STRATEGI ADAPTASI PENAMBANG TRADISIONAL 
DI DESA WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN, KABUPATEN BOJONEGORO

INDAH DUROJATUN



26 
 

dan bersama-sama. Adapun beberapa analisis data metode campuran yang 

menerapkan pendekatan-pendekatan berikut (Creswell, 2014): 

a. Transformasi data, peneliti membuat kode-kode dan tema-tema secara kualitatif 

kemudian menghitung beberapa kali kode-kode dan tema-tema tersebut muncul 

dalam data teks. Penghitungan data kualitatif memungkinakan peneliti untuk 

membandingkan hasil-hasil kuantitatif dengan data kualitatif. Selain itu, peneliti 

juga mengualifikasi (qualify) data kuantitatif. 

b. Mengeksplorasi outlier-outlier, pengumpulan dan analisis data kualitatif dengan 

melakukan interview pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan metode survei pada sejumlah 

sampel untuk memperoleh hasil umum dari suatu populasi pada tahap kedua yang 

didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama. 

c. Membuat instrumen, tema-tema dan statemen-statemen tertentu dikumpulkan dari 

partisipan pada tahap pertama kualitatif. Pada tahap selanjutnya, statemen-

statemen tersebut digunakan sebagai item-item spesifik dan tema-temanya 

sebagai skala-skala untuk membuat instrumen survey kuantitatif. Pada tahap 

selanjutnya, instrumen tersebut divalidasi dengan sampel yang representatif dari 

populasi. 

Validitas untuk penelitian metode campuran biasa disebut dengan istilah 

legitimasi. Legitimasi dalam penelitian metode campuran berhubungan erat dengan 

semua tahap dalam proses penelitian, mulai dari isu-isu filosofis hingga inferensi-

inferensi yang diambil dan manfaat penelitian bagi pembaca. 
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I.6.8. Penyimpulan Hasil Penelitian 

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama dengan 

menarik kesimpulan sementara (tentatif), kemudian seiring dengan bertambahnya 

data penelitian, maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari 

kembali data yang ada. Selanjutnya setelah semua data terkumpul maka dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan penelitian yang 

siap untuk dilaporkan dalam laporan hasil penelitian berupa preposisi-preposisi yang 

menjawab fokus permasalahan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK SOSIAL EKONOMI PERUBAHAN TATA KELOLA SUMUR TUA 
DAN STRATEGI ADAPTASI PENAMBANG TRADISIONAL 
DI DESA WONOCOLO, KECAMATAN KEDEWAN, KABUPATEN BOJONEGORO

INDAH DUROJATUN




