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ABSTRACT 

 

Oil and gas mining in Bojonegoro Regency which has been operated by 

PT.ExxonMobil from American company. Industrialization of oil and gas mining 

provides a change in people's lives. The research undertaken seeks to understand 

the social reality of social return on investment of oil and gas mining industry in 

Bojonegoro Regency on social, economic, and natural environment. 

Type of research method used in this research is qualitative method. 

Setting research in Gayam Village, Mojodelik Village, and Bonorejo Village 

Gayam District Bojonegoro District. Techniques of data collection using 

interview techniques, observation and documentation. The informants in this 

study consisted of local government of Bojonegoro District in ESDM Department 

and Environment Agency, Gayam Village Devices, Mojodelik, Bonorejo and 

farmer groups who have sold agricultural land for oil and gas industry. 

The results of the research indicate that the presence of oil and gas mining 

industry in Bojonegoro Regency has consequences on the changing life of the 

people around the mining industry. Many villagers moved out of the area to look 

for work. Majority education is still relatively low, so many can not be absorbed 

in the employment sector in the oil and gas mining industry, so that mining 

companies build facilities and improve the quality of education in the area around 

the industry. The level of public health is disrupted by the air pollution of the oil 

and gas mining industry, resulting in increased public health facilities and 

services. Employment in the oil and gas mining industry almost does not absorb 

the resources of the community around the industry, except in non-technical 

fields. Average community income is derived from non-industrial income. The 

most risky environmental conditions are air polluted by hazardous substances 

from oil and gas mining activities. 

 

Keywords: Mining, oil and gas, social, return, investment 

 



 

1 
 

A. PENDAHULUAN 

Sumber daya alam jenis minyak dan gas bumi yang melimpah di 

Kabupaten Bojonegoro memberikan daya tarik tersendiri kepada perusahaan 

transnasional untuk menjadi kontraktor. Salah satunya adalah perusahaan 

ExxonMobile dari Amerika Serikat. Terdapat banyak pertimbangan pada masa 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam meresmikan perusahaan 

ExxonMobile Amerika Serikat untuk beroperasi di Indonesia. Salah satu 

wilayah kabupaten yang menjadi objek pertambangan ExxonMobile yaitu 

Kabupaten Bojonegoro. 

Modernisasi memberikan pengaruh yang besar pada industri 

pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro. 

Sebelumnya penambangan migas dilakukan secara tradisional. Namun, setelah 

adanya penemuan-penemuan teknologi baru, mendorong adanya perubahan 

pada sistem penambangan migas. Modernisasi dengan konsekuensi-

konsekuensinya membawa perubahan tatanan sosial, ekonomi, dan kondisi 

lingkungan di masyarakat. Sebagaimana pemikiran Anthony Giddens, bahwa 

terdapat dua faktor konsekuensi modernitas, yaitu konsekuesi modernitas yang 

tidak diharapkan (unintended consequences), dan adanya refleksivitas dari 

pengetahuan sosial (reflexity of social knowledge).1  

Faktor pertama dari konsekuensi modernitas berhubungan langsung 

dengan perkembangan sistem yang tidak dapat diprediksikan perubahan dan 

cara kinerjanya. Sedangkan faktor yang kedua berkaitan dengan konsekuensi 

modernitas pada perkembangan ilmu pengetahuan, maksudnya yaitu ketika 

adanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan akan banyak menciptakan 

dan mengembangkan sistem-sistem baru. Penciptaan dan pengembangan 

sistem baru tersebut tidak dapat dikontrol secara keseluruhannya.2   

Melihat fenomena sosial yang ada yaitu terjadinya perubahan pada 

tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Gayam ring satu penambangan 

migas Kabupaten Bojonegoro, tidak jarang membuat masyarakat mengeluh 

                                                           
1 Daddi H. Gunawan, Perubahan Sosial di Pedesaan Bali (Tangerang: CV. Marjin Kiri, 2014)  

hlm.51 dalam Ritzer, 1996: 431 – 432 
2 Daddi H. Gunawan, Perubahan Sosial di Pedesaan Bali (Tangerang: CV. Marjin Kiri, 2014) 

hlm.51 dalam Ritzer dan Goodman, 2003: 548 – 549  
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dan berkonflik dengan pemegang otoritas pengelolaan sumber daya minyak 

dan gas bumi di daerah tempat tinggal mereka. Hal tersebut jika ditelaah 

dengan grand teori Giddens tentang modernitas, bahwa fenomena sosial 

tersebut sebagai bentuk konsekuesi modernitas yang tidak diharapkan 

(unintended consequences), adanya refleksivitas dari pengetahuan sosial 

(reflexity of social knowledge).3   

Kasus sosial yang diangkat peneliti dalam penerlitian ini, cukup 

berbeda dengan penelitian-penelitian sosiologi lainnya, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian dengan judul “Social Return On Investment Atas 

Penambangan Migas di Kabupaten Bojonegoro” bertempat di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia sangatlah kompleks. Merujuk pada fenomena sosial yang 

peneliti temukan, permasalahan utama sebelum membahas tentang social 

return yang diperoleh, peneliti membahas tentang konsekuensi-konsekuensi 

modernitas pada perkembangan industri penambangan migas di lokasi yang 

menjadi objek penelitian. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, telah ditemukan 

adanya konsekuensi-konsekuensi eksplorasi penambangan minyak dan gas 

bumi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Gayam, Mojodelik dan 

Bonorejo. Permasalahannya adalah hadirnya industri penambangan minyak 

dan gas bumi apakah memberikan keuntungan (return) kepada masyarakat 

atau tidak. Bahkan memungkinkan masyarakat menjadi korban atas hadirnya 

industri penambangan minyak dan gas bumi. Dengan demikian rumusan 

masalah (research question) pada penelitian ini adalah:  

“Bagaimana social return on Investment di bidang sosial, ekonomi dan 

lingkungan alam atas industri penambangan minyak dan gas bumi di 

Kabupaten Bojonegoro?”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan berusaha untuk memahami realitas sosial 

yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu tentang social return on Investment 

atas industri penambangan migas di Kabupaten Bojonegoro. Berdasar latar 

                                                           
3Daddi H. Gunawan, Perubahan Sosial di Pedesaan Bali (Tangerang: CV. Marjin Kiri, 2014)  

hlm.51 dalam Ritzer, 1996: 431 – 432 
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permasalahan penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif.  

Lokasi penelitian lapangan yang dilakukan berada di tiga desa yang 

termasuk dalam ring satu (+ 1 Km) dari wilayah industri penambangan 

minyak dan gas bumi. Ketiga desa tersebut adalah Desa Gayam, Mojodelik 

dan Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia.  

Peneliti menggunakan tiga teknik penelitian, yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti 

dilakukan seiring peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan untuk 

beberapa kalinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman 

bahwa analisis data penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif 

umumnya menggunakan empat tahapan, yaitu mengumpulkan data (data 

collection), mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), 

dan melakukan verifikasi data kemudian memberikan kesimpulan data 

(verification and conclusion drawing).4  

 

C. PEMBAHASAN 

a. Daerah Operasional dan Kegiatan Penambangan Migas Exxonmobil 

di Kabupaten Bojonegoro 

Kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro 

merupakan bentuk tugas pemerintah untuk mengelola sumber daya alam 

negara. Tuntutan kebutuhan negara pada sumber daya alam jenis 

penambangan tersebut dikelola oleh pemerintah dan para kontraktor yang 

telah bekerjasama dengan pemerintah, kegiatan eksploitasi tersebut dilakukan 

melalui sistem industrialisasi. Adanya teknologi modern mendorong segala 

sesuatunya untuk dapat dikerjakan dengan bantuan mesin, dengan harapan 

hasil eksploitasi sumber daya alam dapat maksimal. Sistem kerja dalam 

industri juga dapat mendorong adanya pembagian kerja yang bersifat 

kompleks. Hal demikian menurut Anthony Giddens merupakan ciri khas dari 

karakter kehidupan masyarakat di era modern. Begitu pula dengan gagasan 

                                                           
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 

246 
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Durkheim dan Weber yang menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup di era 

modernitas juga telah hidup di masa industrialisasi.5 

Alasan pemerintah mengizinkan PT. ExxonMobil beroperasi sebagai 

kontraktor pengeksploitasian penambangan minyak dan gas bumi di 

Kabupaten Bojonegoro yaitu karena PT.ExxonMobil memenuhi kriteria 

sebagai perusahaan tambang yang memiliki keprofesionalan di bidang 

penambangan migas. Sebelum pemerintah memilih PT.ExxonMobil 

perusahaan yang berasal dari Negara Amerika tersebut, pemerintah melakukan 

sistem seleksi seperti lelang, yangmana dicari perusahaan yang memiliki 

kemampuan untuk mengelola penambangan migas di kawasan Blok Cepu. 

“Pada awal mulanya di Blok Cepu itu sebelumnya bukan ditangani 

oleh perusahaan ExxonMobil untuk mengerjakan proyek migas. 

Kemudian pemerintah memiliki kebijakan untuk menawarkan proyek 

migas dengan sistem lelang yaitu perusahaan mana yang sanggup 

untuk mengelola di kawasan Blok Cepu tersebut. Waktu itu ESDM 

ikut andil pada waktu seleksi perusahaan tersebut, dan hasilnya 

ExxonMobil yang memang memenuhi kriteria. Bukan Pemkab yang 

menentukan, tapi pemerintahan pusat”.6   
 

Sebelum hadirnya industri penambangan minyak dan gas bumi di 

Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, titik wilayah yang pada saat ini 

dijadikan kawasan penambangan dahulunya adalah lahan pertanian yang luas 

milik warga desa. Ketika adanya perencanaan didirikannya industri 

penambangan migas, kawasan yang terdiri dari lahan pertanian luas tersebut 

dijual belikan dan dijadikan sebagai kawasan penambangan migas dengan 

harga lahan yang berlaku pada waktu itu, sejak tahun 2008. 

Berdasarkan penjelasan dari Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro 

bahwa kawasan penambangan minyak dan gas bumi yang bertempat di 

Kecamatan Gayam menggunakan sekitar 600 hektar lebih lahan petanian. 

Kawasan tersebut sebelum didirikannya bangunan industri penamabangan 

migas merupakan kawasan lahan pertanian penduduk desa Kecamatan Gayam. 

Kebutuhan akan lahan untuk industri tidak hanya menggunakan lahan 

produksi pertanian saja, tapi juga menggunakan lahan nonproduksi. Hal 
                                                           
5 Anthony Giddens, Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas (Bantul: Kreasi Wacana, 2017), hlm. 

15 
6 Wawancara dengan Dadang, Kasubag ESDM dan lingkungan hidup bagian sumber daya alam 

sekretariat daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro, 30 November 2017 
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demikian yang menyebabkan lahan pertanian penduduk desa mengalami alih 

fungsi menjadi lahan industri penambangan minyak dan gas bumi. 

 “Kegiatan ExxonMobil memiliki konsekuensi yang cukup besar, 

berdasarkan pada dokumen AMDAL bahwa kegiatan penambangan 

minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro berkonsekuensi 

pada pencemaran tanah maupun udara, utamanya kandungan zat 

gasnya yang dapat menambah polusi udara di lingkungan 

sekitarnya”.7 
 

Kegiatan industri di era modernitas mendorong terjadinya 

konsekuensi-konsekuensi yang tidak semuanya bisa diterima oleh masyarakat. 

Konsekuensi tersebut tidak hanya terdapat di lingkungan sosial saja, namun 

juga lingkungan alam yang disosialkan.8 Risiko yang diperoleh atas hadirnya 

dan beroperasinya industri penambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten 

Bojonegoro termasuk di Kecamatan Gayam sangatlah kompleks. Salah 

satunya risiko pada lingkungan alam yang mengalami perubahan secara 

drastis. Hasil dari AMDAL di kawsan industri penambangan migas telah 

disosialisasikan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah daerah maupun 

kontraktor penambangan. Sehingga masyarakat tahu bagaimana risiko yang 

akan dihadapi ketika industri penambangan migas mulai beroperasi. 

Meminjam gagasan Anthony Giddens tentang kehidupan masyarakat 

di era modern, bahwa akan timbul sejumlah kasus sosial yang memiliki 

karakteristik yang khas pada kehidupan masyarakat. Pada bidang sosial, 

ekonomi dan lingkungan alam akan mendapatkan sejumlah risiko atas 

perubahan yang ditimbulkan di era modern. Kemudian masyarakat akan 

semakin sadar atas risiko-risiko yang diperoleh hingga timbul keinginan untuk 

menangani risiko dengan mempercayakannya pada sistem ahli. Kepercayaan 

yang sepenuhnya diberikan kepada sistem ahlipun tidak seluruhnya dapat 

memberikan buah hasil yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal 

demikian karena adanya keterbatasan kemampuan sistem-sistem ahli untuk 

menangani risiko tersebut.9 

                                                           
7 Wawancara dengan Firma Zulaikah, pegawai dinas lingkungan bagian sumber daya alam 

secretariat Kabupaten Bojonegoro, bojonegoro 28 November 2017 
8 Anthony Giddens, Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas (Bantul: Kreasi Wacana, 2017) 

hlm.164 
9 George Ritzer, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm.941  
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Pada konteks studi kasus perubahan kondisi wilayah penambangan 

migas dan sekitarnya di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, ketika 

terjadinya perubahan kondisi wilayah masyarakat mulai menyadari terdapat 

banyak risiko yang diperoleh. Masyarakat dalam hal penanganan pada risiko 

tersebut dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada sistem ahli yang 

masyarakat anggap memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang 

timbul. Bahkan ketika terjadi keracunan pada warga di sekitar area industri 

penambangan, masyarakat hanya bisa pasrah dan bergantung kepada sistem 

ahli untuk menangani kasus tersebut. Sistem ahli tersbut adalah para 

kontraktor industri penambangan migas yang dianggap mampu untuk 

menyelesaikan kasus yang diakibatkan dari kegiatan penambangan yang 

sedang dikerjakan kontraktor. 

 

b. Social Return On Investment Penambangan Minyak dan Gas Bumi di 

Kabupaten Bojonegoro 

Proyek penambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten 

Bojonegoro tidak terlepas dari pro dan kontra dari masyarakat. Hal demikian 

karena proyek penambangan minyak dan gas bumi memberikan 

konsekuensinya pada kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik di bidang 

sosial, ekonomi maupun di lingkungan alam sekitar. Proyek penambangan 

juga membutuhkan lahan yang luasnya + 600 hektar, lahan tersebut diperoleh 

dari pembebasan lahan milik para petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi 

industri penambangan minyak dan gas bumi juga memberikan konsekuensinya 

pada kesejahteraan hidup masyarakat.  

“Dari sekian besar (proyek migas) itu sebenarnya pasti ada kontra ya 

di masyarakat. Namanya juga proyek besar dan itu berpengaruh pada 

lingkungan sekitar. Karena di wilayah sana kan + 600 hektar lahan 

yang digunakan untuk operasi penambangan migas. Sebagian besar 

memerlukan wilayah persawahan maupun lahan produksi. Jadi 

secara otomatis mereka akan berubah fungsi. Mata pencaharian 

masyarakat juga akan berubah. Dan itu pasti ada semacam kontra. 

Tapi ya dengan adanya izin keluar pasti sudah disetujui disana. Jadi 

kemudian perjalanannya yang kemudian ada permasalahan itu. Ya 

Alhamdulillah sudah terselesaikan, cuman ada juga permasalahan 

yang belum terselesaikan sampai sekarang, itu terkait dengan 
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pertikaian lahan yang digunakan Exxon itu ada yang belum 

terselesaikan”.10 

 

Pembebasan lahan pertanian mendorong terjadinya perubahan 

matapencaharian masyarakat petani. Dahulunya lahan pertanian yang 

digunakan untuk penambangan minyak dan gas bumi merupakan lahan 

matapencaharian para petani, sehingga saat ini petani sudah kehilangan lahan 

pertaniannya, apabila para petani tidak bisa membeli lahan pertanian baru dan 

tidak bisa memiliki pekerjaan baru, maka yang akan terjadi adalah 

meningkatnya angka pengangguran. Konsekuensi yang diterima juga akan 

mengakibatkan konflik antara masyarakat petani dengan kontraktor 

penambangan migas dan pemerintah. Konflik lahan pertanian antara pemilik 

lahan dan pihak kontraktor sampai saat ini ada yang belum terselesaikan. 

Namun ketika izin dari pemerintah sudah dikeluarkan, maka secara otomatis 

kontraktor memiliki hak untuk melakukan penambangan minyak dan gas bumi 

di Kabupaten Bojonegoro. 

Awal perencanaan dilaksanakannya proyek penambangan minyak 

dan gas bumi sampai saat ini memicu berbagai kasus yang timbul di 

masyarakat, mulai dari kesenjangan ekonomi, konflik antarmasyarakat dengan 

pemerintah daerah dan kontraktor penambangan migas serta konsekuensi-

konsekuensi lainnya yang dihadapi masyarakat di berbagai bidang. 

“Iya sampai sekarang (kontra yang terjadi), dulu kan ada enam isu, 

pertama tanah warga dengan nama Ali Mukarom itu masih belum 

selesai karena untuk pembebasan lahan itu kan harus sesuai dengan 

peraturan, tanah pemilik tidak mau harganya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Harga itu kan sudah ditentukan oleh negara dengan 

standart + 4.500 meter persegi. Untuk di Gayam tanah 11,3 

hektar”.11  
 

Konflik lahan yang dimaksudkan oleh pihak Dinas ESDM yang 

sampai sekarang masih belum terselesaikan adalah perkara pembebasan lahan 

milik petani atas nama Ali Mukarom. Petani tersebut berupaya untuk tidak 

menjual lahan pertaniannya meskipun lahan para petani lainnya sudah dijual 

                                                           
10 Wawancara dengan Dadang, Kasubag ESDM dan lingkungan hidup bagian sumber daya alam 

sekretariat daerah Kabupaten Bojonegoro, 30 November 2017 
11 Wawancara dengan Dadang, Kasubag ESDM dan lingkungan hidup bagian sumber daya alam 

sekretariat daerah Kabupaten Bojonegoro, 30 November 2017 
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semua yang digunakan untuk area industri penambangan. Letak lahan 

pertanian milik Ali Mukarom berada di dalam area industri penambangan 

minyak dan gas bumi PT.ExxonMobil, sehingga jika dilihat di lapangan akan 

terlihat lahan pertanian Ali Mukarom yang diberi pagar oleh PT.ExxonMobil, 

sedangkan disekeliling lahan pertanian Ali Mukarom sudah menjadi hak milik 

PT.ExxonMobil untuk area industri penambangan. Ali Mukarom bertahan 

untuk tidak menjual lahannya karena harga yang ditawarkan tidak sesuai 

keinginan Ali Mukarom, meskipun harga lahan yang akan dibebaskan sudah 

diatur oleh negara. 

Kepala Urusan Umum Desa Bonorejo menegaskan bahwa yang 

menjadi permasalahan di Desa Bonorejo sebenarnya buka perkara adanya 

proyek penambangan. Masyarakat Desa Bonorejo hanya mempermasalahkan 

lahan pertanian yang dijual, mulai harga tanah sampai pada akibat yang 

diperoleh setelah masyarakat tidak memiliki lahan pertanian sebagai lahan 

matapencaharian utama masyarakat Bonorejo. Sekitar 400 penduduk Desa 

Bonorejo yang ikut andil menjual lahan pertanian untuk proyek penambangan 

di lingkungannya sendiri. Bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian 

yang luas, maka mendapatkan hasil penjualan lahan pertanian yang banyak. 

Sedangkan yang memiliki lahan pertanian yang sedikit, mendapat hasil 

penjualan lahan yang sedikit pula. 

“Yang kerasa itu dampak sosialnya mbak, jadi waktu masih ada 

proyek itu kan banyak warga yang kerja di dalam. Tapi ketika projek 

sudah berproduksi tidak membutuhkan tenaga yang kasar, hanya 

yang tenaga skill. Sedangkan untuk yang skill otomatis orang yang 

sini itu enggak mampu. Akhirnya ya kembali ke semula ke sawah. 

Sedangkan mungkin salah satunya sawah itu sudah gak punya yang 

lain, ada juga yang dibelikan sawah luas tapi (jaraknya) jauh. 

Mungkin bahkan sekarang sudah dijual lagi, harganya pun turun dari 

(harga) tahun-tahun dulu. Kalau dampak secara fisik, ini yang terasa 

sekitar tiga bula ini. Air yang dari dalam itu terlalu besar mbak, jadi 

mengganggu tanaman warga. Sudah penanganan dari Exxon, sudah 

kemaren sudah dibuatkan drainase, jadi airnya itu terarah sehingga 

tidak mengganggu tanaman. Sudah diperbaiki sejak bulan kemaren, 

ada program kerja juga yang menangani air.12  

 

                                                           
12Wawancara dengan Muhajir, Perangkat Desa Bonorejo Kecamatan Gayam Kabupaten 

Bojonegoro, tanggal 5 Desember 2017 



 

9 
 

Adanya berbagai konsekuensi yang tidak dapat diterima oleh 

masyarakat menuai aksi dari masyarakat sekitar industri penambangan migas 

untuk menuntut apa yang dianggap masyarakat sebagai haknya. Terutama aksi 

yang dijalankan oleh para kelompok tani. Pemerintahan desa juga ikut andil 

mendukung aksi sebagai bentuk aspirasi para petani untuk disampaikan dan 

mendapatkan tanggapan dari para stakeholder proyek penambangan minyak 

dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. 

“Sudah sempat demonstrasi mbak masyarakat, ada kelompok tani 

perempuan juga yang ikut demonstrasi. Masyarakat banyak yang 

mengeluh, dapat bantuan beras dari Exxon hanya sekitar satu 

tahunan, sepertinya ada kendala di tengah-tengah jalan program 

bantuan untuk masyarakat, ketika dari pihak desa mengusulkan 

proposal untuk mendapatkan kompensasi, proposalnya sudah masuk 

perusahaan tapi tidak sampai ke tangan pimpinannya, akhirnya tidak 

ditindak lanjuti. Bu Lurah itu yang ngurusi proposal ke perusahaan. 

Lalu Bu Lurah juga sempat tanya, tanyanya Bu Lurah “piye tokmu 

demonstrasi kae, tiwas tak turuti rono rene, saiki kok mendek nok 

tengah dalan?”. Jarene surat sing diserahno iku kobet, mosok masuk 

akal to?, Yo ga masok akal sakjane. Jadi sudah ada yang pegang 

surat proposalnya, kan yo duwit iku yo berhargae. Dulu itu 

janjiannya terus tetap ada kompensasi, bagaimanapun bentuknya dan 

jumlahnya meski sedikit tetap dapat merasakan”.13 

 

Gagasan Anthony Giddens tentang gerakan-gerakan sosial atau aksi 

masyarakat merupakan penangkal atas risiko-risiko yang timbul akibat 

modernitas. Giddens juga sangat mendukung apabila dari kalangan 

masyarakat tumbuh kepercayaan diri untuk melawan risiko yang dihadapi 

akibat kegagalan modernitas, yangmana hadirnya modernitas tidak 

memberikan harapan yang lebih baik untuk masyarakat.14 Aksi demonstrasi 

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan industri terutamanya yang 

dilakukan oleh kelompok tani, menuntut untuk diberikannya kompensasi 

sebagai ganti rugi atas adanya kegiatan industri penambangan migas. 

Dahulunya kompensasi berupa sembako diberikan kepada masyarakat hanya 

dalam kurun waktu satu tahun, selepasnya tidak ada lagi kompensasi sembako 

                                                           
13 Wawancara dengan Istri Jimo, Ketua Kelompok Tani Perempuan Dusun Saben Desa Mojodelik 

Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Desember 2017 
14 Daddi H. Gunawan, Perubahan Sosial di Pedesaan Bali (Tangerang: CV. Marjin Kiri: 2014) 

hlm.51-52 
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yang diberikan. Namun berdasarkan keterangan dari Dinas ESDM bahwa 

sembako hanya diberikan kepada masyarakat ketika adanya kenaikan produksi 

minyak dan gas dengan ditandai adanya flaring yang semakin meningkat.  

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat setelah hadirnya industri 

penambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro dapat diketahui 

melalui beberapa aspek, diantaranya yaitu: kependudukan, kesehatan, 

pendidikan dan ketenagakerjaan.15 

Tabel 1 Social Return On Investment Industri Penambangan  

Migas di Bidang Sosial  

Bidang Sosial Sesudah Adanya Industri Penambangan 

Migas 

Kependudukan Tingkat perpindahan penduduk semakin tinggi 

(keluar daerah dan keluar negeri) 

Jumlah penduduk asing yang tinggal di daerah 

sekitar industri semakin banyak. Masyarakat 

dapat bertukar fikiran tentang hal-hal baru yang 

bersifat modern dari sebelumnya antara 

pendatang dan masyarakat lokal. 
 

Sesudah adanya industri penambangan minyak dan gas bumi, tingkat 

perpindahan penduduk semakin tinggi, baik yang keluar daerah maupun 

keluar negeri. Sedangkan jumlah penduduk asing yang tinggal di daerah 

sekitar industri semakin banyak. Masyarakat yang berpindah ke luar daerah, 

dahulunya mayoritas adalah para petani yang saat ini tidak lagi mempunyai 

lahan pertanian. Masyarakat yang merantau memiliki tujuan untuk 

memperoleh lapangan pekerjaan baru nonpertanian.  

Mayoritas masyarakat yang merantau bekerja sebagai kuli bangunan 

dan pedagang. Sedangkan jumlah warga asing yang tinggal di sekitar daerah 

industri penambangan semakin banyak, mayoritas warga asing tersebut adalah 

para tenaga ahli yang bekerja di industri penambangan migas. Keuntungan 

yang didapat yaitu masyarakat dapat bertukar fikiran tentang hal-hal baru yang 

bersifat modern dari sebelumnya antara pendatang dan masyarakat lokal. 

Selain dilihat dari kondisi kependudukan, social return on investment di 

bidang sosial yang kedua dapat dilihat berdasarkan tingkat kesehatan. 

                                                           
15 BPS tahun 2001 dalam Euis Sunarti, Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, 

Evaluasi, dan Keberlanjutannya (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 

2006), hlm. (2-16), (4-4), (4-5)  
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Tabel 2 Social Return On Investment Industri Penambangan Migas 

 di Bidang Sosial  

Bidang Sosial Sesudah 

Kesehatan Selain masyarakat memperoleh pengobatan dan pengecekan 

kesehatan gratis dari pemerintah juga mendapat tambahan 

pengobatan gratis dari perusahaan penambangan migas 

Terdapat program pemberian asupan makanan untuk balita dan 

lansia, hanya berjalan dua bulan 
 

Social return on investment di bidang kesehtan,yaitu sebelum 

hadirnya industri penambangan mgas yaitu terdapat bantuan pengobatan dan 

pengecekan kesehatan gratis hanya dari pemerintah. Sedangkan sesudah 

hadirnya industri penambangan migas, masyarakt memperoleh pengobatan 

dan pengecekan kesehatan gratis dari pemerintah dan perusahaan 

penambangan. Sebelum hadirnya industri PT.ExxonMobil, tidak ada program 

pemberian asupan makanan untuk balita dan lansia, sesudahnya ada industri 

penambangan migas, terdapat program pemberian asupan makanan untuk 

balita dan lansia. 

Tabel 3 Social Return On Investment Industri Penambangan Migas  

di Bidang Sosial  

Bidang Sosial Sesudah Adanya Industri Penambangan Migas 

Pendidikan Terdapat pelatihan IT pada guru 

Terdapat beasiswa Strata Satu (S1) untuk 15 mahasiswa dari 

perusahaan penambangan 

Terdapat beasiswa untuk pelajar SMTA (Sekolah Menengah 

Tingkat Atas) dari perusahaan penambangan sejumlah 10 

pelajar 

Terdapat program perpustakaan keliling yang merata keliling 

di desa-desa terdekat industri penambangan di empat 

kecamatan. 

Bertambah adanya bantuan pembangunan gedung atau 

fasilitas sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs dari 

perusahaan penambangan 

Terdapat pelatihan baca tulis untuk masyarakat buta huruf 

selama dua minggu. 

  

Bidang pendidikan, sebelum hadirnya industri penambangan migas 

para pengajar di sekolah-sekolah sekitar daerah industri penambangan migas 

kurang mendapatkan pelatihan IT, tidak ada beasiswa Strata Satu (S1) dari 

perusahaan penambangan, tidak ada beasiswa untuk pelajar Sekolah 
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Menengah Tingkat Atas (SMTA) dari perusahaan penambangan, tidak ada 

program perpustakaan keliling desa, tidak ada bantuan pembangunan sekolah 

dari perusahaan yang ada di sekitar, tidak terdapat pelatihan baca tulis untuk 

masyarakat yang buta huruf. Namun sesudah adanya industri penambangan 

migas, terdapat pelatihan IT untuk para pengajar di sekolah, terdapat beasiswa 

S1 untuk 15 mahasiswa dari perusahaan penambangan.  

Tabel 4 Social Return On Investment Industri Penambangan Migas di  

Bidang Sosial  

Bidang Sosial Sesudah Adanya Industri Penambangan Migas 

Ketenagakerjaan Masyarakat sebagian masih bekerja sebagai petani (petani 

buruh lebih banyak daripada petani pemilik lahan), sebagian 

mayarakat yang lain bekerja di pembangunan (pembangunan 

gedung ExxonMobil hanya beberapa bulan, kemudian 

menjadi kuli bangunan di daerah perantauan) 

Masyarakat banyak yang bekerja di luar daerah sebagai kuli 

bangunan dan pedagang 

Lebih sering diadakan pelatihan tenaga kerja terampil dari 

CSR perusahaan ExxonMobil 
 

Sebelum hadirnya industri penambangan, masyarakat banyak yang 

bekerja di daerahnya sendiri sebagai petani, sesudah adanya industri 

penambangan banyak masyarakat yang bekerja di luar daerah sebagai kuli 

bangunan dan pedagang. Sebelum hadirnya industri penambangan jarang 

terdapat pelatihan tenaga kerja terampil dari CSR perusahaan, sesudah adanya 

industri penambangan terdapat lebih sering pelatihan tenaga kerja dari 

perusahaan penambangan migas.  

Jumlah uang yang diterima para petani yang tidak membeli lahan 

pertanian baru, rata-rata uang tersebut digunakan untuk membangun rumah, 

ibadah haji, membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, serta 

dibagikan ke sanak keluarga sebagai harta waris. Sedangkan para petani yang 

masih ingin menjadi petani pemilik lahan, maka uang yang diperoleh 

digunakan untuk membeli lahan pertanian baru.  

Social return on investment penambangan minyak dan gas bumi di 

bidang lingkungan alam, pada kualitas udara sebelum hadirnya indutri 

penambangan migas tidak ada permasalahan pada kualitas udara di lingkungan 

alam sekitar. Sesudah hadirnya industri penambangan migas, masyarakat di 
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sekitar penambangan banyak yang mengeluh karena adanya polusi udara tidak 

sedap dan mengandung zat berbahaya dari produksi migas. Selain itu, cuaca 

semakin panas. Pada kualitas tanah sebelum hadirnya industri penambangan 

minyak dan gas bumi, tidak ada permasalahan pada kualitas tanah di 

lingkungan sekitar. Sedangkan sesudah hadirnya industri penambangan migas, 

permasalahan tanah hanya berada di area penambangan migas, di lingkungan 

sekitar industri penambangan kualitas tanah masih produktif untuk bercocok 

tanam. 

 

D. KESIMPULAN 

Hadirnya industri penambangan migas di Kabupaten Bojonegoro 

memberikan konsekuensi pada perubahan kehidupan masyarakat di sekitar 

industri penambangan. Social return on investment industri penambangan 

migas diperoleh pada bidang sosial, ekonomi dan lingkungan alam. Pada 

bidang sosial terdiri dari kondisi kependudukan, pendidikan, kesehatan dan 

ketenagakerjaan masyarakat. Bidang ekonomi terdiri dari pendapatan ekonomi 

masyarakat dan pengalokasian pendapatan masyarakat. Sedangkan kelestarian 

lingkungan alam terdiri dari kondisi air, udara dan tanah. Ketiga bidang 

tersebut mengalami perubahan yang semakin maju juga ada yang sebaliknya. 

Konsekuensi industrialisasi penambangan migas di Kabupaten 

Bojonegoro mendorong munculnya peran para agen dari masyarakat. Para 

agen yang dimaksudkan adalah para aktor dari setiap kelompok masyarakat 

yang memiliki kesadaran praktis untuk melibatkan diri dalam segala urusan 

penambangan migas di Kabupaten Bojonegoro. Keterlibatan diri yang 

dimaksudkan yaitu melalui tindakan-tindakan yang dilakukan para agen secara 

terus-menerus dengan alasan tersendiri yang sengaja dibentuk. Para agen dari 

kelompok masyarakat selalu memproduksi dan mereproduksi struktur sosial 

melalui tindakan-tindakan mereka hingga terbentuk konsep strukturasi dalam 

kelompok masyarakat. 

Praktik-praktik sosial yang dibangun para aktor berkaitan erat 

dengan respon para aktor pada konsekuensi hadirnya industri penambangan di 

lingkungannya. Social return yang diperoleh dari konsekuensi tersebut tidak 
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semuanya memberikan kepuasan pada para aktor yaitu masyarakat yang 

tinggal di sekitar industri penambangan migas. Sehingga praktik-praktik sosial 

yang terbangun membentuk sebuah strukturasi yang ditandai dengan adanya 

dualitas antara agen perubahan dan struktur.  

Ketenagakerjaan bidang industri penambangan migas hampir sama 

sekali tidak menyerap sumber daya masyarakat sekitar industri, kecuali di 

bidang nonteknis. Pendapatan masyarakat rata-rata diperoleh dari penghasilan 

nonindustri, kecuali pendapatan yang diperoleh dari kompensasi yang 

diberikan perusahaan. Alokasi pendapatan masyarakat hasil penjualan lahan 

pertanian untuk penambangan, banyak yang digunakan untuk membeli lahan 

pertanian baru di luar daerah dan juga banyak yang digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Kondisi lingkungan yang paling 

berisiko adalah udara yang tercemar oleh zat berbahaya dari dengan adanya 

kegiatan penambangan minyak dan gas bumi. 
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