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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dalam perjalanan sejarah pembangunan nasional, minyak bumi dan gas alam 

memiliki peran penting dan strategis. Selain menguasai hajat hidup orang banyak, 

migas juga merupakan sumber energi bagi kegiatan ekonomi nasional. Sektor 

migas turut berkontribusi dalam penerimaan devisa negara dan pada masa-masa 

awal pembangunan porsi terbesar dari penerimaan negara bersumber dari 

pengelolaan migas. 

Pertamina merupakan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Negara yang menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sebagai salah satu 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengemban misi penting dan strategis 

dalam pembangunan sektor migas, selama beberapa dasawarsa merupakan aktor 

tunggal dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber 

energi khususnya BBM (Bahan Bakar Minyak). Mekipun peran itu sebagian telah 

diambil kembali oleh pemerintah melalui UU No. 22/2001 yang membuka 

kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkiprah dalam bisnis migas nasional, 

Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi perusahaan migas utama 

dalam pembangunan sektor migas nasional.1 

Pengelolaan minyak bumi secara nasional tidak dapat dilepaskan dari 

perjalanan bangsa, sejak masa pendudukan Belanda hingga masa kemerdekaan. 

Berdasarkan catatan sejarah, pengelolaan minyak bumi di Indonesia termasuk 

                                                             
1 Mudrajad Kuncoro, Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi 

Bisnis dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2000), hlm. 9. 
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yang tertua di dunia. Usaha pengeboran minyak bumi pertama kali di Indonesia 

dilakukan di Cibodas oleh Reerink pada tahun 1871, atau 12 tahun setelah 

pengeboran minyak bumi pertama dunia di Pennsylvania.2 Namun, hingga 1874, 

empat sumur minyak bumi yang digali Reerink tidak memberikan hasil secara 

komersial, dia pun menutup usahanya. 

Pada tahun 1883, Aeilko Ziljker, pimpinan perkebunan tembakau Hindia 

Belanda wilayah Langkat, Sumatera Utara secara tak sengaja menemukan minyak 

bumi, namun setelah dilakukan pengeboran tidak menghasilkan minyak bumi. 

Dua tahun kemudian tepatnya 1885 Ziljker berhasil menemukan minyak yang 

dapat dikelola secara komersial setelah membangun sumur kedua di Telaga 

Tunggal.3 Temuan inilah yang menjadi pangkal berdirinya Royal Dutch.4 Sejak 

itu, pencarian minyak bumi diteruskan ke berbagai wilayah nusantara seperti 

Surabaya, Jambi, Perlak, Palembang, dan Kalimantan Timur. 

Pada 1890 di Negeri Belanda didirikan N.V. Koninklijk Nederlandsche 

Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nedrlandsche Indie. Sejak 

awal berdirinya, perusahaan ini berusaha untuk menyatukan perusahaan-

perusahaan yang bergerak dibidang perminyakan. Mereka berniat membangun 

                                                             
2 Anderson G. Bartlett dkk, PERTAMINA: Perusahaan Minyak Nasional, 

terj. Mara Karma, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm 44. 
 
3 Sekarang tempat tersebut menjadi kompleks pengolahan Pertamina 

Pangkalan Brandan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 
 
4 Setelah penemuan tersebut, Ziljker kembali ke Nederland untuk mendirikan 

sebuah perusahaan yang mengelola produksi, pengilangan, dan pemasaran dari 
minyak bumi itu. Berkat usahanya sendiri dan teman-temannya yang berpengaruh 
di Den Haag, dibentuklah perusahaan bernama Royal Dutch pada tanggal 16 Juni 
1890. Lihat Anderson G. Bartlett dkk, op. cit., hlm. 44. 
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korporasi perminyakan besar. Perusahaan perminyakan di nusantara pada akhir 

abad XIX itu, adalah De Tarakan, De Sumatra Palembang, De Moesi Ilir, De 

Moeara Enim, De Dordtsche dan De Nederlands Indische Industrie en Handel 

Maatschappij. 

Sampai dengan 1939, terdapat 12 wilayah di nusantara yang menghasilkan 

minyak bumi, yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur 

(Kutai), Jawa Barat, Sumatera Utara, Irian Jaya (Selawati), Jawa Timur, 

Kalimantan Selatan (Barito), Natuna Barat, Bula (Pulau Seram), dan Bintuni. Dari 

semua wilayah tersebut, Sumatera Tengah memiliki hasil terbesar mencapai 5 juta 

barel per tahun, diikuti Sumatera Selatan sebesar 1,5 juta barel, dan Kutai 

Kalimantan Timur sebesar 1,3 juta barel. Hasil ini dapat dikatakan menaikkan 

pundi-pundi penerimaan Belanda.5 

Kotamadya Balikpapan, merupakan salah satu kota yang berada di provinsi 

Kalimantan Timur yang secara historis administrasi pemerintahannya telah ada 

sejak masa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1890an pemerintah Belanda 

menguasai daerah ini dan menetapkannya sebagai kota pemerintahan dengan 

kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Controleur. Lahirnya 

Balikpapan sendiri berawal dari ditemukannya sumur minyak Mathilda, yang hari 

pertama pengeboran sumur minyak dilakukan pada tanggal 10 Februari 1897 oleh 

                                                             
5 Anderson G. Bartlett dkk, op. cit., hlm. 54. 
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perusahaan Mathilda—yang merupakan perusahaan perjanjian antara J. H. 

Menten dan Mr. Adams dari Firma Samuel and Co.6 

Penemuan sumber minyak tidak hanya terjadi di Balikpapan tetapi juga di 

daerah-daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Sanga-sanga, Samboja, Muara 

Badak. Wilayah-wilayah itu sebelumnya termasuk dalam Kesultanan Kutai 

Kertanegara, kemudian beberapa orang industrialis Belanda dengan dukungan 

pemerintah Hindia Belanda membeli tanah di wilayah tersebut, untuk 

mendapatkan konsesi atas kekayaan yang ada di dalam tanahnya dari Sultan Kutai 

Kartanegara. Begitu juga Balikpapan yang sebelumnya termasuk dalam wilayah 

swapraja Kutai.7 

Kelahiran Balikpapan, juga tidak jauh dari kelahiran sebuah kongsi dagang 

besar bernama De Bataafsche Petroleum Maatshappij NV (BPM).8 Balikpapan 

merupakan pusat pengolahan minyak dengan produksi minyak yang tergolong 3 

besar setelah Plaju dan Pangkalan Brandan di masa kolonial.9 Pada tahun 1919 

Balikpapan sudah menjadi lokasi perindustrian pengolahan minyak yang dipegang 

                                                             
6 Berdasarkan seminar sejarah kota Balikpapan 1 Desember 1984, tanggal 

pengeboran minyak bumi pertama di Balikpapan dianggap sebagai hari jadi kota 
Balikpapan. Lihat Kementerian Penerangan, Republik Indonesia: Kalimantan, 
(Jakarta: Kementrian Penerangan, 1955), hlm. 223. 

 
7 Tim Penyusun, Kalimantan Timur: Profil Provinsi Republik Indonesia, 

(Jakarta: Yayasan Bakti Nusantara, 1994), hlm. 23 
 
8 Orang-orang selama beberapa dekade menyebutnya BPM. Merupakan anak 

perusahaan gabungan antara Royal Dutch dan Shell Companies, yang segera 
terkenal di seluruh dunia dengan nama Shell. 

 
9 Tim Penyusun, Sejarah Pelayaran Niaga Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Pusat Studi Pelayaran Niaga, 1990), hlm. 117-119. 
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oleh BPM.10 Balikpapan di tahun 1917 seperti yang tertuang dalam buku 

ensiklopedia Nederlandsch Indie, menghasilkan beberapa komoditas yang 

berbahan dasar dari minyak bumi, seperti lilin, paraffin, solar, minyak tanah, 

maupun bensin. Produksi minyak pada tahun 1930 bahkan sudah mencapai 

1.562.741 metrik ton. Produksi minyak yang besar menempatkan Kalimantan 

sebagai penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatera. 

Penghasilan minyak bumi yang besar telah mengubah kota Balikpapan dari 

sebuah kota kecil menjadi metropolis di pinggiran timur Pulau Kalimantan dengan 

fasilitas yang lengkap dan modern. Kota ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 

dari hampir seluruh daratan Kalimantan bagian timur. 

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perkembangan Pertamina 

di kota Balikpapan, dari masa pendudukan kolonial hingga proses 

nasionalisasinya. Tempat penelitian sengaja dipilih karena memiliki ikatan 

emosional yang sangat erat sebagai tanah kelahiran. Skop temporal yang penulis 

pilih adalah tahun 1957 sampai 1975. Tahun 1957 merupakan awal nasionalisasi 

perusahaan asing dilakukan, termasuk perusahaan minyak BPM di Balikpapan. 

Penelitian ini dibatasi sampai tahun 1975 karena selama kurun waktu 18 tahun 

beranggapan sudah dapat melihat perkembangan dan dinamika perusahaan dalam 

usaha mengelola industri minyak khususnya di kota Balikpapan.  

 

 

 

                                                             
10 Tim Penyusun, op.cit., hlm. 55-56. 
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B. Rumusan Masalah  

Untuk dapat memahami penelitian ini, dengan berdasarkan latar belakang 

masalah dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi Pertamina di Balikpapan hingga proses perubahan 

statusnya menjadi perusahaan nasional tahun 1957? 

2. Dinamika apa saja yang terjadi pada tubuh Pertamina Balikpapan? 

3. Bagaimana pengaruh Pertamina terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat kota Balikpapan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Menerapkan teori dan metodologi sejarah yang didapat di bangku 

perkuliahan untuk mengkaji penulisan sejarah. 

b. Melatih menyusun karya tulis sejarah yang berpegang pada 

metodologi sejarah dan diharapkan mampu menghasilkan penelitian 

yang berkualitas. 

c. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. 

d. Menambah referensi tentang sejarah Pertamina, yang belum terlalu 

banyak diangkat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kondisi Pertamina Balikpapan, serta memahami proses 

perubahan statusnya menjadi perusahaan nasional. 
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b. Memberikan sedikit gambaran mengenai dinamika yang terjadi pada  

Pertamina di Balikpapan. 

c. Mengetahui pengaruh adanya Pertamina terhadap kehidupan sosial 

dan ekonomi masyarakat kota Balikpapan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan mengenai perkembangan Pertamina 

Balikpapan, serta memahami proses perubahan statusnya menjadi 

perusahaan nasional. 

b. Mampu memberikan gambaran mengenai dinamika yang terjadi pada 

Pertamina Balikpapan  

c. Menambah wawasan dari adanya pengaruh Pertamina terhadap 

kehidupan masyarakat kota Balikpapan. 

2. Bagi Penulis 

a. Melatih kemampuan penulis dalam meneliti, menganalisis, dan 

merekonstruksi peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah. 

b. Memacu penulis untuk bisa berkarya dalam bidang tulis-menulis 

dengan mencoba mendeskripsikan perkembangan Pertamina 

Balikpapan. 
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E. Kajian Pustaka  

Hindia-Belanda merupakan salah satu penghasil minyak bumi yang penting 

pada awal abad XIX.11 Produksi minyak di Hindia-Belanda merupakan salah satu 

dari daerah produksi yang tertua dan terbesar di dunia, karena hal tersebut Hindia-

Belanda dijadikan pangkalan utama dari Royal Dutch Shell.12 Pada akhir tahun 

1940 terdapat perusahaan internasional yang beroperasi di Hindia-Belanda, Royal 

Dutch Shell, Stanvac, dan Caltex. Pada tahun yang sama produksi total minyak di 

Hindia-Belanda berada pada peringkat kelima di dunia.13 

Berkembangnya industri minyak di Balikpapan tidak terlepas dari pemberian 

konsesi14 wilayah pengelolaan minyak yang sangat besar dari pemerintah kolonial 

Belanda dan penguasa setempat, yaitu Kesultanan Kutai.15 Setelah Perang Dunia 

                                                             
11 Humas Pertamina, 25 Tahun Pertamina 1957-1982, (Jakarta: Humas 

Pertamina, 1982), hlm. 9. 
 
12 Akhmad Ryan, Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika 

Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi, (Malang: Universitas 
Negeri Malang Press, 2012), hlm. 4. 

 
13 Anderson G. Bartlett dkk, op. cit., hlm. 1. 
 
14 Konsesi adalah penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan 

kompleks, oleh karena merupakan adanya seperangkat dispensasi, ijin, serta 
lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada 
konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya 
penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan terkadang 
merugikan masyarakat yang ada di dalamnya. Wewenang pemerintah diberikan 
kepada konsensionaris walaupun terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan 
sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat 
memindahkan kampung, membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk 
keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya. Lihat Akhmad 
Ryan, op. cit., hlm xvi 

 
15 Paulus J, Encylopædia van Nedelandsch-Indië 1, (Leiden: N.V. E. J. Brill, 

1918), hlm. 394. 
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I, posisi industri minyak di Balikpapan semakin penting dan strategis bagi 

perekonomian pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dapat ditandai dengan 

meningkatnya permintaan minyak serta meningkatnya jumlah produksi minyak 

yang ada di Balikpapan, akibatnya industri minyak berkembang dengan pesat, hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya aktivitas pelayaran serta perdagangan yang 

semakin intensif.16 

Pembangunan infrastruktur oleh BPM berupa jalan, jaringan pipa minyak, 

fasilitas pergudangan, pemukiman pekerja, serta pembangunan stasiun serta 

perluasan jaringan kabel telegram antara Balikpapan hingga Tarakan. 

Pembangunan infrastruktur tersebut telah menunjukkan, bahwa terjadi 

perkembangan ekonomi di Balikpapan akibat adanya industri minyak. Untuk 

menjalankan industri minyak di Balikpapan, BPM mendatangkan kuli-kuli 

kontrak yang berasal dari Jawa dan buruh-buruh Tionghoa.17 

Pada masa Perang Dunia II, Jepang juga memprioritaskan untuk merebut 

sektor-sektor industri penting yang mampu menunjang kebutuhan perang mereka, 

sehingga mereka memutuskan untuk menduduki kilang minyak yang ada di 

Balikpapan sebelum mengepung pusat kedudukan pemerintah kolonial Belanda di 

Jawa.18 Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Belanda segera 

mengadakan aksi politik dengan membonceng tentara sekutu untuk menduduki 
                                                             

16 Akhmad Ryan, op. cit., hlm. 6. Untuk mengetahui adanya aktivitas adanya 
bongkar muat serta arus pelayaran di Balikpapan yang meningkat tahun 1913-
1915. Lihat juga Paulus J, op. cit., hlm. 129. 

 
17 Ibid., hlm. 7. 
 
18 Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm.  

232. 
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tempat-tempat penting serta membebaskan tahanan orang Belanda. Belanda juga 

berusaha memperbaiki instalasi minyak di Balikpapan yang hancur akibat Perang 

Dunia II. Situasi keamanan yang tidak kondusif akibat adanya resistensi terhadap 

Belanda oleh masyarakat lokal terjadi di Balikpapan tahun 1945-1950. 

Proses perundingan Irian Barat yang mengalami kebuntuan, menimbulkan 

sentimen anti Belanda yang luas dikalangan masyarakat. Akibatnya kebijakan 

untuk melakukan suatu proses dekolonisasi terhadap aspek ekonomi yang berbau 

kolonial (Belanda) harus dilakukan. Industri minyak juga mendapatkan sorotan 

untuk dilakukannya nasionalisasi terhadap BPM. Proses nasionalisasi tidak 

dilakukan secara langsung, namun BPM mulai melakukan proses Indonesianisasi 

terhadap pegawainya dengan merekrut banyak tenaga Indonesia. Akibat adanya 

pengusiran staf dan manager berkebangsaan Belanda, maka BPM mengganti 

seluruh pegawainya dengan orang-orang berkebangsaan Inggris dan Amerika, 

BPM juga menambah kuota pegawai Indonesia hingga 50% dari jumlah pegawai 

BPM sendiri.19 

Perundingan yang sulit terjadi selama bertahun-tahun dengan pemerintah 

Indonesia, dan proses nasionalisasi di Balikpapan baru terjadi pada awal tahun 

1966 setelah BPM mendapat tekanan berat oleh tindakan represif dari para buruh 

minyak yang di koordinasikan oleh PERBUM (Persatuan Buruh Minyak) berupa 

tindakan pemogokan buruh minyak, adanya sabotase pada area kerja kilang 

minyak BPM, serta melakukan aksi corat-coret di semua objek bangunan 

(termasuk rumah-rumah) atau kendaraan milik BPM yang dilakukan tahun 1963-

                                                             
19 Akhmad Ryan, op. cit., hlm 8. 
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1965.20 Tekanan dari aksi buruh tersebut membuat kinerja BPM menurun, kondisi 

semakin diperparah dengan tidak ditemukannya sumur minyak baru yang mampu 

mensuplai kebutuhan minyak mentah bagi kilang minyak di Balikpapan sehingga 

produksi semakin terus menurun. Kondisi politik Indonesia yang tidak menentu 

setelah Gestapu 1965 dan kerugian terus menerus yang dialami BPM membuat 

perusahaan ini memutuskan untuk menjual asset-asetnya. Penjualan ditandai 

dengan penandatanganan serah terima aset-aset Shell Indonesia (BPM) kepada 

pemerintah RI, tanggal 31 Desember 1965. Pihak Shell diwakili oleh Van Reeven 

dan Indonesia diwakili oleh Ibnu Sutowo. Perjanjian tersebut menandai 

berakhirnya operasi kilang minyak BPM Balikpapan di Indonesia, yang telah 

berlangsung lebih dari enam dekade.21 

Sebelum proses nasionalisasi benar-benar dilakukan tahun 1966, BPM 

berusaha keras untuk meningkatkan produksi kilang minyaknya. Hal ini sedikit 

dibantu setelah BPM meneruskan kembali eksplorasi minyak di wilayah Tanjung, 

Kalimantan Selatan yang sebenarnya dimulai tahun 1930.22 Kapasitas produksi 

minyak di Balikpapan antara 1960-1965 mencapai 3,2 juta ton/tahun. Meskipun 

kapasitas kilang minyak di Balikpapan termasuk kategori besar, namun akibat 

kurangnya pasokan minyak mentah tingkat produksi per tahun rata-rata kurang 

dari 70% dari keseluruhan total kapasitas produksi kilang. Untuk menutupi 

                                                             
20 Anderson G. Bartlett dkk, op. cit., hlm. 206. 
 
21 Ibid. 
 
22 Akhmad Ryan, op. cit., hlm 131. 
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kekurangan pasokan minyak mentah, BPM melakukan impor minyak pada tahun 

1960-1962. 

Beroperasinya lapangan minyak Tanjung di Kalimantan Selatan pada 

pertengahan tahun 1962 ikut memberi sumbangan pada pasokan minyak mentah 

bagi kilang minyak Balikpapan. Jumlah produksi rata-rata total minyak mentah 

Tanjung hanya mampu sekitar 65% dari keseluruhan kapasitas produksi kilang 

minyak di Balikpapan. Untuk menutupi kekurangan, maka suplai minyak mentah 

juga didatangkan dari lapangan Minyak Nasional (Minas) di Sumatera.23 

Kebutuhan pemenuhan sumber minyak Indonesia di masa mendatang 

mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya laju ekonomi, industri, dan 

penduduk.24 Menurut Undang-Undang no. 44 tahun 1960 dan pasal 33 ayat 2 dan 

3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pengelolaan minyak harus 

diusahakan oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.25 

Pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset penting industri minyak di 

Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Balikpapan, hal tersebut dilakukan 

demi menjaga ketahanan energi nasional. 

Dalam perkembangan industri minyak di Balikpapan, BPM membangun 

banyak infrastruktur untuk mendukung proses produksi dan untuk fasilitas 

karyawan dan keluarganya, seperti pembangunan jalan, jembatan, membangun 
                                                             

23 Humas Shell Indonesia, Tanjung, (Jakarta: Humas Shell Indonesia, 1959), 
hlm. 3. 

 
24 Sukanto Reksohadiprojo, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi, 

(Yogyakarta: BPFE, 1988), hlm. 200. 
 
25 Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 133 Tahun 1960. Lihat 

lampiran 1, hlm. 99-103. 
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dan merehabilitasi perumahan bagi karyawan, rumah sakit, sekolah, instalasi pipa, 

pembangkit listrik, fasilitas olahraga bahkan lapangan terbang. Saat proses 

Indonesianisasi yang dilakukan oleh BPM, terjadi ledakan penduduk besar. Para 

pendatang dari luar pulau Jawa pun beramai-ramai menetap di Balikpapan, tidak 

hanya sebagai pekerja/buruh di BPM tapi juga memulai usaha untuk kebutuhan 

ekonomi mereka. Hingga Pertamina berdiri sampai sekarang, semua fasilitas itu 

masih ada dan terjaga dengan baik.   

 

F. Historiografi yang Relevan 

Penulisan sejarah membutuhkan adanya sumber-sumber sejarah yang 

relevan. Sumber-sumber tersebut berisikan data dan informasi seputar peristiwa 

terkait. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi yang 

imajinatif  melalui proses pengkajian dan menganalisis secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau. Penggunaan historiografi yang relevan merupakan 

salah satu tahapan pokok dalam penulisan karya sejarah.26 Historiografi ini dapat 

berbentuk buku-buku sejarah, artikel, skripsi, tesis dan karya-karya lain yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara valid, sehingga suatu karya sejarah akan 

bersifat obyektif. 

Tujuan historiografi yang relevan adalah untuk membandingkan tulisan 

penulis dengan tulisan yang ditulis oleh pengarang dalam setiap literatur yang 

dipakai sebagai sumber dalam penulisan skripsi. Disini, ditemukan beberapa 

penelitian berupa skripsi antara lain yang berjudul “Sejarah Pertumbuhan dan 

                                                             
26 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32. 
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Perkembangan Pertamina 1968-1976” oleh Sri Waryanti mahasiswa Ilmu Sejarah, 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada tahun 1992. Dalam skripsi ini 

dibahas mengenai Pertamina pasca dilebur menjadi perusahaan milik negara, 

seperti dinamika yang terjadi didalamnya. Dalam penelitian ini dibagi tentang 

Pertamina secara umum dan nasional, sedang dalam penulisan skripsi ini adalah 

perbedaannya mengenai lokasi dan tahun penelitian peristiwa, sehingga penelitian 

ini berguna untuk membantu skripsi melihat proses nasionalisasi Pertamina. 

Penelitian kedua, yakni skripsi mahasiswa prodi Ilmu Sejarah, dari Fakultas 

Sastra Universitas Indonesia, Djoko Prasetyo yang berjudul “Perkembangan 

Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) 1968-1975 Isu-Isu 

Korupsi”. Skripsi ini mengangkat dugaan adanya penyelewengan yang terjadi 

dalam tubuh Pertamina. Pengoperasian Pertamina dianggap mengalami 

ketidakberesan karena wewenang yang besar oleh direktur utamanya Ibnu 

Sutowo, dengan bantuan dari Presiden Suharto, dan Angkatan Darat. Wewenang 

yang besar tersebut mengakibatkan ia kurang mendapatkan pengawasan dari 

instansi terkait. Ketidakberesan Pertamina itu mendapat sorotan dari surat kabar 

ibukota pada akhir tahun 1969, terutama surat kabar Indonesia Raya yang selama 

tiga bulan lebih memberitakan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam 

Pertamina, seperti perluasan usaha yang dinilai tidak efisien, penjualan minyak 

yang tidak menguntungkan, dan ketidakjelasan administrasi keuangan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik untuk membahas 

perkembangan Pertamina dalam kaitannya terhadap pemerintah di Indonesia. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah keadaan Pertamina pasca 

dinasionalisasi. 

Historiografi relevan yang terakhir adalah skripsi Satria Permana mahasiswa 

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, “Badai 

di Tengah Oil Boom: Krisis Manajemen Keuangan Pertamina 1974-1975”. Pada 

tahun 1973 hingga pertengahan 1974, fungsi Pertamina sebagai BUMN yang 

menunjang program Pelita berjalan dengan baik. Embargo minyak yang dilakukan 

OPEC, berdampak pada terjadinya oil boom di Indonesia. Kenaikan devisa negara 

melalui sektor minyak pun meningkat hingga 70%. Namun di penghujung 1974 

hingga tahun 1975, Pertamina justru mengalami masa krisis, hal ini disebabkan 

karena Pertamina tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dan jangka 

panjangnya yang telah jatuh tempo. Adanya kesalahan manajemen dalam tubuh 

Pertamina menyebabkan BUMN ini menjadi jatuh dalam timbunan hutang, 

sehingga negara harus menanggung beban hutang yang tinggi akibat krisis dalam 

tubuh Pertamina dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat. 

 

G. Metode dan Pendekatan Penelitian  

1. Metode Penelitian  

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

sedangkan penelitian berarti penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu 

objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, 

memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori. 

Metode penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan, menguji dan 
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menganalisa sumber-sumber yang tersedia. Adapun langkah-langkah penulisan 

sejarah ini yaitu: 

a. Heuristik 

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan 

data, materi sejarah atau evidensi sejarah.27 Sumber merupakan hal yang paling 

penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah 

tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Penulis mengumpulkan 

sumber-sumber yang tentu saja berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

Dalam pengumpulan sumber, dilakukan penelusuran data-data yang tersimpan di 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta, dan kantor Hupmas 

Pertamina wilayah Balikpapan Kalimantan Timur. Untuk penelusuran pustaka 

berupa buku-buku dari perpustakaan, yakni Perpustakaan dan Laboratorium 

Sejarah FIS UNY, Perpustakaan Kolese Ignatius Yogyakarta, Jogja Library 

Center, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Balikpapan, Perpustakaan 

Pusat UPN “Veteran” Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, 

Pusat Studi dan Kajian Kependudukan UGM, Pusat Informasi Kompas (PIK) 

Yogyakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional dan 

sumber-sumber internet yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

                                                             
27 Helius Syamsudin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007), 

hlm. 89. 
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Sumber yang dicari ada dua jenis yakni sumber primer dan sumber 

sekunder. 

1) Sumber Primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata-kepala 

sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis 

seperti diktafon, yakni orang atau alat yang ada pada saat peristiwa 

berlangsung.28 Sumber primer dapat berbentuk dokumen seperti catatan 

rapat, arsip pemerintah dan organisasi massa ataupun hasil wawancara 

langsung dari pelaku peristiwa atau saksi mata. Sejauh ini penulis baru 

menemukan beberapa sumber primer sebagai berikut: 

Lembaran Negara RI tahun 1958-1971. 

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1849, no. 8. 

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1899, no. 214. 

“Kekajaan P.T. SHELL Indonesia Diserahkan R.I.” Kompas, 31 Desember 

1965. 

“Pimpinan Sementara Ex Shell Dibubarkan” Kompas, 12 Mei 1966. 

“Direksi PN Permigran Di Non Aktifkan” Kompas, 27 Oktober 1965. 

2) Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir 

pada peristiwa tersebut.29 Atau dengan kata lain sumber sekunder adalah 

sumber yang mengutip orang pertama. Adapun sumber sekunder berupa 

                                                             
28 Louis Gottschalk, op. cit., hlm. 35 
 
29 Ibid. 
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buku-buku yang digunakan penulis untuk menunjang penulisan proposal 

skripsi ini antara lain. 

Agus Suprapto, Perang Berebut Minyak: Peranan Strategis Pangkalan 
Minyak Kalimantan Timur dalam Perang Asia Pasifik 1942-1945. 
Kalimantan Timur: Lembaga Pariwara, 1996. 

 
Akhmad Ryan, Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika 

Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi. 
Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012. 

 
Bartlett, Anderson G, PERTAMINA: Perusahaan Minyak Nasional, 

terj. Mara Karma. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986. 
 
Humas Pertamina, 25 Tahun Pertamina: 1957 – 1982. Jakarta: Humas 

Pertamina, 1982. 
 
Humas Pertamina UP V, Booklet Pertamina UP V Balikpapan. 

Balikpapan: Humas Pertamina Balikpapan. 
 
Humas Pertamina Daerah Kalimantan, Minyak dan Gas Bumi Untuk 

Kemakmuran Rakyat. Balikpapan: Humas Pertamina, 1986. 
 
Research Teknik UGM, Pelabuhan Balikpapan (bentuk mikrofilm). 

Kompilasi Data; Jakarta: Library of Congress Office; Washington DC: 
Library of Congress Photoduplication Service, 1990. 

 
Tim Penyusun, Kalimantan Timur: Profil Provinsi Republik Indonesia. 

Yayasan bakti Nusantara, 1994. 
 

 
b. Kritik Sumber 

Setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber yang sudah 

diseleksi berdasarkan relevansi penulisan, maka seorang sejarawan tidak akan 

menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber 

tersebut. Kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah itu disebut dengan kritik 

sumber, baik terhadap fisik (ekstern) sumber, maupun terhadap substansi (isi) 
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sumber.30 Kritik sumber terbagi menjadi dua macam, yakni kritik ekstern maupun 

kritik intern. Kritik ekstern adalah mengkaji sumber sejarah dari luar, mengenai 

keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan, gaya tulisan dan semua penampilan 

luarnya untuk mengetahui autensitasnya. Kritik intern yaitu, penilaian terhadap 

sumber sejarah dari isi sumber dokumen tersebut, maka keaslian dokumen 

dianalisis berdasarkan isinya. Kritik Sumber sangat diperlukan dalam penulisan 

sejarah karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin 

otentik penelitian sejarah yang dilakukan korelasi antara kedua sumber tersebut 

kemudian ditarik sebagai fakta sejarah yang digunakan sejarawan sebagai langkah 

dalam penulisan sejarah.31 

c. Interpretasi 

Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis 

terhadap suatu tafsiran. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis 

berarti menguraikan, didalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa 

kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang 

diperoleh. Sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil 

suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut.32 

Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan darimana data 

diperoleh sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. 

                                                             
30 Helius Syamsudin, op. cit., hlm. 156. 
 
31 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta : Bentang Budaya, 

1995), hlm. 101. 
 
32 Ibid. 
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Tanpa penafsiran sejarawan data tidak dapat berbicara. Itulah sebabnya, 

subjektivitas dalam sejarah diakui, tetapi harus dihindari. 

d. Historiografi 

Historiografi atau penulisan adalah langkah akhir dari penulisan karya 

sejarah. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sinstesis dari penelitian 

yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap di atas. Setelah melakukan 

analisis data akan dihasilkan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk suatu 

karya sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.33 Tahap ini merupakan tahap 

terakhir yang nantinya akan mengungkapkan tentang berkembangnya Pertamina 

di Balikpapan, faktor yang berpengaruh dan dampak dari adanya perusahaan ini 

dalam kurun waktu 1957-1975. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Suatu proses merekonstruksi peristiwa sejarah membutuhkan pendekatan 

yang multidimensional. Pendekatan Multidimensional merupakan salah satu 

bentuk pendekatan yang dapat digunakan untuk penulisan. Pendekatan ini 

berfungsi untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah agar 

permasalahan yang diteliti dapat diungkap secara menyeluruh. Untuk lebih 

memperjelas permasalahannya, maka penulis memfokuskan pada pendekatan 

sosiologi, pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang lebih cenderung 

mementingkan peran dan faktor sosiologis dalam menjelaskan peristiwa masa 

                                                             
33 Ibid. 
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lalu. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan 

keterkaitan antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. Pendekatan 

sosiologis akan meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, baik unsur 

golongan sosial, nilai-nilai sosial, maupun interaksi yang berlangsung di 

dalamnya. Tinjauan sosiologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyoroti 

kondisi sosial, struktur sosial masyarakat pasca Pertamina berdiri khusus di 

Balikpapan antara tahun 1957-1975. 

Pendekatan ekonomi digunakan untuk mengetahui latar belakang krisis 

ekonomi yang terjadi di Indonesia dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi krisis tersebut. Menurut Muhammad Hatta pendekatan ekonomi 

merupakan pendekatan atau peninjauan yang mengaitkan pandangan tentang 

ekonomi yang membedakan tulisan sejarah dari kejadian dan keadaan ekonomi 

serta menggambarkan ekonomi masyarakat dalam perkembangannya.34 

Pendekatan ekonomi digunakan untuk melihat pengaruh Pertamina terhadap 

kondisi ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya keadaan ekonomi yang 

terdapat pada Balikpapan. 

Dari kedua pendekatan diatas, digunakan teori fungsionalisme struktural. 

Teori fungsionalisme struktural menekankan pada persyaratan fungsional yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah sistem untuk terus bertahan, 

kecenderungan masyarakat menciptakan kesepakatan antar anggotanya dan 

kontribusi peran dan stastus yang dimainkan individu/institusi dalam 

                                                             
34  Muhammad Hatta, Pengantar Ke Jalan Ekonomi, Sosiologi, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1965), hlm. 14. 
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keberlangsungan sebuah masyarakat.35 Fungsionalisme struktural mengkaji peran 

atau fungsi dari suatu struktur sosial atau institusi sosial dan tipe perilaku/tindakan 

sosial tertentu dalam sebuah masyarakat dan pola hubungannya dengan elemen-

elemen lain, serta mengkaji status, peran dan proses kerja keseluruhan 

masyarakat. Penerapan teori dalam penelitian ini adalah sebagai sarana untuk 

mencari dan menjelaskan pola fenomena perubahan sosial masyarakat Kota 

Balikpapan akibat pengaruh adanya Pertamina, dan peran Pertamina terhadap 

kehidupan masyarakat. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertamina terhadap Masyarakat 

Kota Balikpapan 1957-1975” memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisi manfaat bagi penulis dan manfaat 

bagi pembaca, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penulisan dan 

pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan 

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH BALIKPAPAN 

Dalam bab ini akan dibicarakan mengenai keadaan geografis kota, 

keadaan administratif kota, maupun keadaan demografis kota baik masa 

pendudukan kolonial hingga masa pasca kemerdekaan. 

                                                             
35 George Ritzer dan Gouglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 118. 
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BAB III. PERTAMINA SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN 

Berisi mengenai awal terbentuk Pertamina baik secara nasional maupun 

yang berada di wilayah kota Balikpapan. Dimulai dari masa pendudukan Belanda, 

masa kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Serta susunan struktur organisasi di 

dalam Pertamina. 

BAB IV. PENGARUH PERTAMINA TERHADAP SEBAGIAN 
KEHIDUPAN KOTA BALIKPAPAN 

Berdirinya sebuah perusahaan yang menjadi bagian dari roda 

perekonomian di sebuah kota biasanya memberi sebuah pengaruh bagi 

masyarakatnya secara luas, dan bagi kota itu sendiri secara khusus, maka dalam 

bab ini berisi tentang keadaan kota Balikpapan terhadap adanya Pertamina. Baik 

sosial, ekonomi, maupun hubungan Pertamina terhadap masyarakat. 

BAB V. KESIMPULAN 

 Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dalam 

penulisan ini. Kesimpulan juga menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyan dalam 

rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan. 


