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1.1 Latar Belakang   

Pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh potensi sumber daya alam yang ada 

termasuk untuk pengembangan sektor pertambangan. Sektor migas merupakan salah satu 

andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan daerah.
1
 

Salah satu negara yang memiliki pertambangan minyak, gas alam, dan batu bara yang 

melimpah adalah Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Energy Council 

tahun 2015 cadangan batu bara Indonesia sebesar 28 miliar ton, minyak bumi sebesar 500 

juta barel, dan gas alam sebesar 100,3 Trilyun Cubic Feet (TCF).
2
 

Sesuai dengan pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa kekayaan alam dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RP JPN) 2005-2025 telah ditetapkan visi, 

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
3
 

Di kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di kecamatan Geragai ditemukan potensi 

sumber minyak dan gas yang cukup besar.Tanjung Jabung Timur memiliki cadangan Minyak 

Bumi  kurang lebih 250 juta Barrel sedangkan Gas Alam Cair potensinya 2 Milyard Feet 

Qubic Gas sebagai potensi sumberdaya non hayati.  
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Tingkat eksploitasi minyak dan gas bumi di Tanjung Jabung Timur relatif masih kecil 

dengan lifting 3.703 barrel minyak mentah per hari dan 29.043.620 MMBTU per hari. 

Jumlah  sumur minyak  yang sudah dieksploitasi sebanyak 143 unit dengan sumur yang 

masih berproduksi 74 unit, sisanya 69 tidak berproduksi lagi. Untuk tetap meningkatkan 

produksi kegiatan eksplorasi masih terus dilakukan.
4
 Upaya eksplorasi terus dilakukan dan 

dapat dilihat dari beberapa perusahaan yang melangsungkan eksplorasi minyak dan gas bumi 

di daerah ini. 

Awal keberadaan Petrochina di Indonesia diawali oleh perusahaan minyak dan gas 

Amerika Serikat yaitu Trend International Limited (yang kemudian berubah nama menjadi 

Santa Fe Energy Resources) pada tahun 1970, melakukan joint venturedengan beberapa 

perusahaan multinasional dan melakukan kerjasama Product sharing contract dengan 

Pertamina, dan dalam perkembangannya perusahaan Santa Fe Resource ini diakuisisi oleh 

Devon Energy. 

Pada tahun2002 Petrochina melakukan akuisisi terhadap Devon Energy atas blok Jabung 

yang ada di provinsi Jambi, kerjasama Petrochina dengan Indonesia dibidang energi minyak 

dan gas bumi selanjutnya terangkum dalam kesepakatan kontrak kerjasama PSC selama 20 

tahun.
5
 

Keberadaan Petrochina di Indonesia menandakan adanya pengaruh dari pemerintah pusat 

sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pembangunan nasional. Kehadiran Petrochina 

di Indonesia sejak tahun 2002 di tandai dengan akuisisi terhadap Devon Energy dan 
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kepemilikan hak beroperasi atas ladang Sukowati, serta kilang minyak dan gas di Jabung, 

Papua, dan Jawa Timur. 

 Pada tahun 2003 Petrochina juga menawarkan kerjasama dengan Indonesia untuk 

mengembangkan 10 blok minyak dan gas di Aceh, Banten, Jawa Timur, dan Papua. Secara 

keseluruhan, Petrochina memiliki hak mengelola tiga blok yang ada di provinsi Jambi, blok 

Tuban di provinsi Jawa Timur, dan blok Salawati di provinsi Papua Barat. Di provinsi yakni 

di blok Jabung, Petrochina berinvestasi di 2 NGL (Liquid Petroleum Gas) di North Geragai, 

secara keseluruhan Petrochina memiliki 6 sumur eksplorasi di blok ini.
6
 

Petrochina International Jabung Ltd adalah penghasil minyak, produsen dan distributor 

gas yang terbesar, memainkan peran yang dominan dalam industri minyak dan gas di China. 

SKK-Migas Petrochina International Ltd, didirikan sebagai sebuah perusahaan saham 

gabungan dengan kewajiban dibatasi oleh China National Petroleum Corporation.SKK-

Migas Petrochina International Ltd. berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kapasitas diri inovasi, membangun keselamatan kerja berefisien 

tinggi.
7
 

Setelah masuknya perusahaan minyak Petrochina, banyak dari masyarakat yang 

meninggalkan pekerjaan bertani ataupun berkebun, mereka beralih profesi dengan menjadi 

pedagang ataupun dalam sektor jasa seperti bengkel dan transportasi terutama ojek. 

Kehadiran perusahaan petrochina di tengah masyarakat menjadi daya tarik utama bagi 

penduduk di geragai karena perusahaan tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang 

ingin mencari pekerjaan. 
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Petrochina sebagai perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam yang lain telah 

membuka pandangan masyarakat terhadap perusahaan ini yang di anggap mampu memenuhi 

aspirasi masyarakat.
8
 Masyarakat melihat bahwa perusahaan mengeksplorasi sumber daya 

alam yang ada di daerahnya, sehingga masyarakat berharap agar perusahaan tersebut dapat 

membantu memperbaiki sarana dan prasarana umum yang ada di daerah seperti jembatan 

maupun jalan yang rusak. Selain itu, Petrochina memberikan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat yang nantinya dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang tentunya akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan 

dikaji,rumusan masalah tersebut antara lain yaitu: 

a. Bagaimana sejarah berdirinya tambang minyakdi Geragai? 

b. Bagaimana pengaruh tambang minyak terhadap sosial-ekonomi masyarakat Geragai? 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi kekaburan dalam melakukan suatu interprestasi terhadap masalah, 

maka perlu ditemukannya ruang lingkup penelitian, penulisan skripsi perlu adanya 

pembatasan ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal agar tidak terjadi perluasan 

dalam pembahasan masalah. Ruang lingkup spasial adalah batasan mengenai tempat 

terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini 
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adalahkecamatan Geragai, kabupaten Tanjung Jabung Timur karena daerah ini merupakan 

wilayah yang berpotensi menghasilkan minyak bumi.  

Ruang lingkup temporal dalam penulisan ini adalah tahun 2002-2015 dimana pada 

tahun 2002 menjadi awal bagi Petrochina Internasional Jabung Ltd untuk mengembangkan 

prospek minyak di blok Jabung. Kemudian tahun 2015 menjadi akhir dari penelitian ini 

karena pengeboran eksplorasi tahun ini berhasil mengalami kenaikan, hal ini akan 

berdampak positif bagi kegiatan eksplorasi maupun pengembangan dan produksi blok 

Jabung pada masa-masa selanjutnya. 

1. 4 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka akan di paparkan 

juga beberapa tujuan yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejarah berdirinya tambang minyak di Geragai 

2. Mengetahuipengaruh tambang minyak terhadap sosial ekonomi masyarakat Geragai. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terkait, baik secara akademis maupun teoritis, adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Segi akademis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sejarah pada khususnya, 

sehingga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi terhadap penelitian lebih 

lanjut. 



2. Segi praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan lebih 

tentang pertambangan minyak dan memberikan pengetahuan tentang kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang minyak Petrochina di Geragai. 

1.5  Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan tinjauan pustaka yang berguna dalam 

penulisan ilmiah. Tinjauan pustaka ini akan sangat membantu dalam penulisan, yaitu untuk 

memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti, untuk menegaskan 

kerangka teoritis yang akan disajikan landasan pemikiran, untuk memepertajam konsep-

konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa, dan untuk 

menghindari pengulangan-pengulangan dari suatu penelitian. Kajian terhadap “Sejarah 

Tambang Minyak Petrochina di Geragai Tahun 2002 – 2015”digunakan sumber-sumber 

primer seperti dokumen atau arsip dan sumber sekunder seperti buku-buku pustaka, tesis, 

maupun skripsi seperti tertulis dibawah ini. 

Pertama, sebuah buku yang berjudul”Mineral Dan Energi Kekayaan Bangsa 

(Sejarah Pertambangan Dan Energi Indonesia)” oleh Djoko Darmono, ANRI. Buku ini 

mengisahkan perkembangan kegiatan pertambangan dan energi di Indonesia sejak masa 

Hindia Belanda hingga kini, yang meliputi sisi pengusaha baik oleh swasta maupun oleh 

pemerintah serta peranan pemerintah dalam hal pengaturan perizinan, pembinaan dan 

pengawasan. Dimasa Hindia Belanda, pengusaha bermula dibentuknya sebuah perusahaan 

yang menggarap pertambangan timah dipulau Bangka pada awal abad ke-19, disusul 

dengan bermunculnya beberapa perusahaan pertambangan di pertengahan abad ke-19 yang 

mengelola pertambangan batubara di Kalimantan, perminyakan di Sumatera, Jawa, 



Kalimantan, dan berbagai mineral serta pembangkit tenaga listrk di Nusantara. Kisahan 

dilanjutkan mencakup pertambangan dan energi setelah Indonesia merdeka, diakhiri 

sampai awal tahun 2009.  

Kedua, skripsi oleh Rochmaningrum fahmi yang berjudul “Perkembangan Tambang 

Minyak Blok Cepu Dan Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-

2004”, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 

2012. Skripsi ini sangat membantu dalam proses penulisan skripsi karena sama-sama 

membahas tentang sejarah dan pengaruh pertambangan minyak. 

Ketiga, buku yang berjudul “Minyak Bumi Dalam Dinamika Politik Dan Ekonomi 

Indonesia 1950-1960an”, oleh Purnawan Basundoro.Buku ini menjelaskan tentang sejarah 

perkembangan tambangan minyak bumi yang ada di Indonesia, mulai dari awal dikelola 

oleh pihak Belanda di Indonesia hingga pengelolaan nya di akuisisi oleh perusahaan milik 

Negara.Buku ini merupakan hasil skripsi beliau ketika masih menjalani pendidikan di 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.Buku ini mudah di pahami karena pembahasan yang 

cukup lengkap dan juga penjelasan nya terstruktur secara rinci. 

Keempat, buku karya Metta Dharmasaputra yang “berjudul wajah baru industri 

migas indonesia” buku yang mengulas tentang tiga era sejarah perjalanan industri hulu 

migas nasional, yaitu orde lama dibawah pemerintahan presiden Soekarno tahun (1945-

1967), orde baru dimasa pemerintahan presiden Soeharto tahun (1967-1998), dan era 

reformasi tahun (1998-2012). Pembahasan bersambung ke Era Baru, berhubung pada 

November 2012 lalu, sebuah keputusan penting dibuat oleh Mahkamah Agung . sebagian 

pasal dalam Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 dianulir, yang berimbas pada 



bubarnya BP Migas selaku pengawas disektor Hulu. Dari titik inilah, Industri Migas 

nasional kembali dihadapkan pada sebuah tatanan baru. 

Dalam bingkai empat era tersebut, menarik untuk melihat bagaimana lika-liku dan 

pasang-surut perjalanan Industri Migas Nasional selama delapan dekade terakhir. Terdapat 

empat hal pokok yang menjadi fokus pembahasan di tiap era, yaitu sistem kontrak 

pengelolaan blok migas; peran perusahaan minyak Nasional (NOC) dan Internasional 

(IOC); iklim investasi, serta peran-peran daerah. Dengan melihat perbandingan keempat 

hal itu dari masa ke masa, diharapkan akan diperoleh gambaran utuh tentang bagaimana 

industri Hulu Migas Nasional dibangun dalam rentang waktu yang cukup panjang. Buku ini 

thanya sebagian kecil dari potret utuh perjalanan panjang sektor hulu migas Indonesia. 

Meski begitu, dengan gaya penulisan dan pemaparan yang sederhana tanpa mengurangi 

esensinya, buku ini diharapkan menjadi referensi populer dan acuan penting bagi siapapun 

yang ingin memahami perjalanan panjang sektor hulu migas nasional, mulai dari para 

pembuat kebijakan di pemerintahan dan DPR, pelaku Industri migas, jurnalis, mahasiswa, 

hingga kalangan awam sekalipun. 

1.6  Kerangka Berpikir 

Penelitian yang berjudul “Sejarah Tambang Minyak Petrochina di Geragai 20012- 

2015” ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan tambang minyak 

Petrochina di daerah Geragai, serta keadaan masyarakat baik dari segi sosial maupun dari 

segi perekonomian pasca masuknya perusahaan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam 

sejarah sosial-ekonomi, karena hubungan antar masyarakat sosial berhubungan erat dengan 

perekonomian. Sejarah sosial ekonomi dapat mengambil fakta tentang perubahan yang 



terjadi di masyarakat baik dalam segi pertumbuhan penduduk, budaya masyarakat, hingga 

mata pencaharian. 

Penelitian ini mengambil teori perubahan sosial struktural fungsional, dimana 

perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat saling berkaitan. Teori perubahan sosial 

struktural fungsional menurut Talcott Parsons sebagai bagian keseimbangan dalam institusi 

sosial, yang diakuinya akan dikenal oleh masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas 

serta fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikutpun.
9
 Hal ini berkaitan 

dengan masuknya perusahaan minyak Petrochina kedalam sosial masyarakat membawa 

dampak yang cukup baik untuk masyarakat, dalam membantu masyarakat Petrochina tidak 

memandang suku maupun ras, masyarakat juga saling bekerjasama dalam membangun 

daerah. Eksisnya perusahaan Petrochina membuat masyarakat berlomba-lomba untuk bisa 

dapat bekerja di perusahaan tersebut, baik masyarakat daerah maupun masyarakat diluar 

daerah. Adanya perusahan membawa pengaruh positif bagi kehidupan sosial maupun 

ekonomi masyarakat Geragai. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka berfikir yang akan mempermudah 

penelitian seperti berikut ini: 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan 

penelitian berarti penyelidikan yang seksasma dan teliti terhadap suatu objek untuk 

menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau 

menyokong dan menolak suatu teori. Metode penelitian yang dimaksud adalah 

mengumpulkan, menguji, dan menganalisa sumber-sumber yang tersedia.
10

 

Didalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode sejarah yang 

mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses 

yang berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat 

keingintahuan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaan landasan teoretis 

dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara (hipotesis), kemudian 

dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk menguji hipotesis melalui 

analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan.Metode 

penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman melakukan 

penelitian peristiwa sejarah dan permasalahan nya.
11

 

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan objektif maka 

perlu diperhatiakn empat langkah utama dalam kegiataannya. Keempat langkah tersebut, 

pertama usaha mencari, mengumpulkan jejak atau sumber sejarah masa lampau, kedua 

usaha untuk meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga menginterprestasikan 
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hubungan fakta satu dengan fakta yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah 

keempat menyampaikan hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah.
12

 

a. Heurustik 

Langkah pertama penelitian setelah menentukan topik/judul penelitian sejarah adalah 

heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber merupakan hal yang paling penting dalam 

penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah tidak akan dapat di 

rekontruksi menjadi sebuah kisah. Heuristik juga mencari dan menemukan sumber yang 

sesuai dengan judul yang diambil.Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini dengan mencari sumber pustaka diperpustakaan, digunakan buku-buku atau 

literatur yang berhubungan dengan judul penelitianseperti di perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia Jakarta, perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 

perpustakaan dan arsip daerah provinsi Jambi, dan perpustakaan daerah kabupaten 

Tanjung Jabung Timur,. Penulis juga melakukan pengamatan langsung terhadap 

perusahaan dan masyarakat yang ada didaerah tersebut dan mendapatkan referensi seperti 

Sumber dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keberlanjutan 

Petrochina International Companies in Indonesia tahun 2014, dan beberapa majalah yang 

berhubungan dengan perusahaan petrochina. 

b. Kritik Sumber 

Langkah kedua adalah melakukan kritik sumber, setelah sumber-sumber yang telah 

dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan relevansi penulisan, maka sejarawan tidak akan 

meneima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber tersebut. 

Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat kebenarannya 
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atau kredibilitasnya paling tinggi dengan melalui seleksi data yang telah 

berkumpul.Kritik sumber terbagi menjadi dua macam yakni kritik eksteren dan 

interen.Langkah kritik eksteren dilakukan terhadap data dengan menganalisis kebenaran 

sumber atau hubungan dengan persoalanapakah sumber itu asli atau palsu masih lengkap 

atau tidak hal ini meliputi ejaan, gaya tulisan, dan semua penampilan luarnya untuk 

mengetahui autensitasnya. 

Pada kritik eksteren penulis melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah 

diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti pemilihan informan untuk melakukan 

teknik wawancara, buku-buku referensi, misalnya saat memperoleh dokumen dari 

narasumber atau mendapatkan hasil wawancara bagaimana cara penulis untuk 

mengkritisi suatu dokumen.
13 

Langkah kritik interen adalah penyelidikan fakta-fakta dengan melakukan pengujian 

terhadap dokumen.Kritik interen bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber 

yang dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, misalnya denganmembandingkan dengan 

sumber lain. Kritik interen dilakukan terhadap informasi atau sumber dengan 

menganalisa kebenarannya untuk memperoleh jawaban apakah relevan dengan penelitian 

yang dimaksud. Cara melakukan kritik interen disini adalah dengan membandingkan isi 

atau informasi sumber satu dengan sumber sekunder lainnya, setelah buku tersebut 

dibandingkan kemudian buku ini dianalisis kebenaran isi buku tersebut sehingga 

diperoleh data yang benar sesuai dengan penelitian yang telah diambil.
14

Kritik sumber 

sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam menilai suatu 
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sumber sejarah, maka semakin otentik penelitian sejarah yang akan di korelasi antara 

kedua sumber tersebut kemudian ditarik sebagai fakta sejarah yang digunakan sejarawan 

sebagai langkah dalam penulisan sejarah. 

c. Interpretasi 

Langkah ketiga diadakan analisa dan intrepretasi. Interprestasi adalah pemberian 

kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Interpretasi terdiri darti 

analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, didalam suatu sumber sejarah 

terkandung beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data 

yang di peroleh. Sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil 

suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut. 

Proses menyusun, merangkai, antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lain 

sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar 

data yang ada dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh 

pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan, tetapi 

harus dipilih mana yang lebih relevan dengan gambaran penelitian yang di ambil 

sehingga lebih jelas untuk mendiskripsikan topik yang di bahas.
15

 

d. Historiografi 

Historiografi adalah langkah akhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi 

merupakan kegiatan menyampaikan sintesis dari peneliian yang ditulis secara kronologis 

melalui tahap-tahap diatas. Setelah melakukan analisis data akan dihasilkan penelitian 

yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Penulisan sejarah membutuhkan adanya sumber-
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sumber sejarah yang relevan. Sumber-sumber tersebut berisikan data dan informasi 

seputar peristiwa terkait.historiografi ini dapat berbentuk buku-buku sejarah, artikel, 

skripsi, tesis, dan karya-karya lain yang dapat dipertanggung jawabkansecara valid, 

sehingga suatu karya sejarah akan bersifat obyektif. 

Historiografi selain dimengerti sebagai hasil karya sejarah dapat pula dijabarkan 

sebagai suatu proses  penulisan sejarah. Apabila sejarawan sudah membangun ide-ide 

tentang hubungan satu fakta dengan fakta lain melalui kegiatan interprestasi maka 

langkah akhir dari penelian adalah penulisan atau penyusunan cerita sejarah yaitu dengan 

prinsip realisasi (cara membuat urutan peristiwa), prinsip kronologi (urutan-urutan 

waktu), hubungan sebab akibat dan keterampilan imajinasi (kemampuan untuk 

menghubung-hubungkan peristiwa dari yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkain yang 

masuk akal dengan bantuan pengalaman.  

Merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, 

menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, 

karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah 

sebagai ilmu.
16

 Tahap Historiografi ini merupakan tahap terakhir yang nantinya akan 

mengungkapkan tentang judul penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal penelitian ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan 

tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk 

mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam proposal ini, maka dapat 

dilihat dalam sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian,tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II gambaran umum Geragai, dalam bab ini  akan dibahas tentang keadaan geografis 

wilayah daerah, keadaan demografis daerah, keadaan sosial dan keadaan ekonomi 

masyarakat.  

Bab III Sejarah Tambang minyak Petrochina di Geragai, menjelaskan tentang: a. sejarah 

berdirinya tambang minyak Petrochina di Geragai, b. perkembangan tambang minyak 

Petrochina di Geragai. 

Bab IV Pengaruh tambang minyak Petrochina terhadap masyarakat sekitar, menjelaskan 

tentang: a. pengaruh tambang minyak Petrochina bagi kehidupan sosial masyarakat, b. 

pengaruh tambang minyak petrochina bagi perekonomian masyarakat. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian. Pada bab ini akan menguraikan 

kesimpulan yang di dapat dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban 

atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, setelah itu daftar 

pustaka dan lampiran. 


