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 5.1 Kesimpulan 

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 (Production SharingContract)dengan pemerintah 

Indonesia. 

Pertambangan Petrochina yang berada di blok Jabung berlokasi di Kecamatan 

Geragai, blok ini pertama kali berproduksi sejak tahun 1998.Blok Jabung  

menandatangani Produk Sharing Contract (PSC) dengan lama kontrak sekitar 30 tahun 

dari awal mula dipegang oleh Santafe kemudian diambil alih oleh devon energy, dan 

akhinya diakuisisi oleh Petrochina pada tahun 2002, perjanjian kontrak ini berlangsung 

dari tahun 1993 hingga 2023. Namun, pada akhir masa kontrak Petrochina akan melihat 

kembali apakah sumur-sumur yang bisa di eksplorasi kembali, jika ada tanda-tanda 

sumur yang berisi minyak maka Petrochina akan perpanjangan kontrak yang ada di blok 

Jabung. 



Produksi minyak di Blok Jabung Geragai mengalami kenaikan pada tahun 2015 

ditandai dengan adanya dana bagi hasil sebesar lebih dari 50% APBD kabupaten Tanjung 

Jabung Timur kecamatan Geragai  berasal dari dana bagi hasil (DBH) migas. Di tahun 

2015, blok Jabung mendapatkan APBD teringgi di provinsi Jambi dengan total mencapai 

1 triliun karena pada tahun 2015 dana bagi hasil migas mengalami kenaikan yang cukup 

drastis. 

Pengelolaan lingkungan Petrochina mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga 

masyarakat sekitar daerah perusahaan tidak terkena pencemaran lingkungan yang di 

timbulkan oleh produksi minyak dan gas. Selain itu Berbagai macam program CSR yang 

diberikan oleh perusahaan Petrochina yaitu dari segi pendidikan, perusahan memberikan 

bantuan seperti beasiswa dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sarjana, perbaikan ruang kelas 

baru, perpustakaan dan pembuatan sanitasi untuk sekolah-sekolah yang ada dikecamatan 

Geragai. Dari segi Ekonomi, diberikan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan 

untuk masyarakat sekitar mulai dari UMKM, pertanian, peternakan, dan banyak invovasi 

lainnya. Dari segi kesehatan, perusahaan memberikan revitaslisasi posyandu, serta setiap 

tahun nya wajib mengadakan donor darah untuk seluruh karyawan yang ada di 

perusahaan Petrochina. Dari segi lingkungan, di adakannya pembelajaran kelas ekologis 

di salah satu sekolah yang ada dikabupaten Tanjung Jabung Timur, hydroponik, green 

house, hutan kota, sekolah hijau dan desa hijau yang ada dikecamatan Geragai. Dari segi 

infrastruktur perusahaan Petrochina, dibangun jembatan, jalan raya, listrik, dll. 

Masuknya perusahaan Petrochina di Geragai mendapatkan apresiasi yg bagus dari 

masyarakat, banyak masyarakat yg cukup terbantu dari adanya program-program yang 

dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan Petrochina juga membuka lapangan 



pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di kecamatan Geragai. 

Meskipun banyak tenaga kerja yang diambil sebagai tidak sebagai penambang minyak 

namun hal ini tentu saja sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. 

Adanya Petrochina membuka peluang usaha bagi masyarakat dengan membuka toko 

atau berdagang disekitar perusahaan Petrochina. Petrochina juga meningkatkan taraf 

sosial masyarakat hal ini dapat dilihar dari peningkatan pendidikan yang awal nya 

pendidikan masyarakat maksimal sekolah menengah atas (SMA) sekarang sudah banyak 

yang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. masyarakat juga berlomba-lomba 

untuk meraih pendidikan hingga ketingkat sarjana agar bisa mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik salah satunya dengan bekerja di perusahaan Petrochina. 


