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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di indonesia ada sekitar 4.000 titik sumur minyak tua yang berproduksi 

pada zaman belanda dan di tinggalkan serta ditutup ketika jaman jepang 

masuk ke indonesia. Sumur-sumur ini oleh pertamina tidak dieksploitasi 

karena di anggap tidak ekonomis, yakni produksinya rendah dan memerlukan 

ongkos produksi yang sangat tinggi. Di beberapa tempat sumur-sumur minyak 

tua ini dieksploitasi dengan cara tradisional. 

 Jika dilihat dalam skala industri, pertambangan merupakan salah satu 

bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai motor penggerak 

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah terutama yang timbul pada 

masarakat setempat. Dalam skala kecil kegiatan penambangan tradisional 

telah mewujudkan penyediaan lapangan kerja lokal, peningkatan pendapatan, 

pengurangan tingkat kemiskinan dan pencegahan tingkat urbanisasi, 

(nurkhamin, 2002:33). 

 Penambangan tradisional merupakan kegiatan yang membutuhkan modal 

dan nasib keberuntungan. Meskipun tidak seluruhnya berbentuk uang, 

setidaknya untuk kegiatan awal dibutuhkan sekitar 5 sampai 10 juta rupiah 

untuk membuka sumur tua. Hal ini membuat masyarakat mensiasatinya 

dengan berkelompok dan sharing pembiayaan. Syarat menjadi anggota 

kelompok penambang adalah orang dari wilayah kab. Blora dan kab. 

Bojonegoro karena wilayah sumur berada di perbatasan wilayah Blora-

Bojonegoro. Dengan demikian maka tercipta akumulasi modal lokal selain 
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membuka lapangan pekerjaan baru sebagai operator tambang. Juga terbukanya 

kesempatan investasi, lapangan kerja baru tersebut sangat mendukung dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat  dan mengurangi pengangguran di desa 

tersebut. Serta untuk  kesejahteraan warga desa yang semakin membaik. 

Data BPS tahun 2013 memperlihatkan jumlah kepemilikan sumur tua di 

daerah Kab. Blora sebanyak 678 sumur milik warga. Sedangkan di daerah 

Wonocolo dan Gebangan itu ada sekitar 2500 sumur yang mayoritasnya milik 

penambang karena wilayah tersebut sudah di wakafkan sejak tahun 1998. 

Semua sumur minyak hampir 90% didapat dari penambang, tetapi anehnya 

semua hasil itu tidak ada yang di olah sendiri. Tetapi semua hasil minyak 

tersebut di beli oleh Pertamina dengan harga yang kurang menjanjikan. Upah 

penambang minyak yang di tetapkan Pertamina sebesar 350.000 rupiah tiap 

satu drum. Dari hasil penambangan selama sebulan dalam satu sumur  

mencapai 800 liter. Dengan jumlah anggota penambang sekitar 20 orang tiap 

sumur, dapat di asumsikan setiap orang memperoleh penghasilan kurang lebih 

Rp. 2.100.000,00/bulan, atau sekitar Rp. 70.000,00/ hari per orang. Sedangkan 

pengolahan minyak yang sederhana dengan distilasi sekadarnya setiap 200 

liter minyak mentah bisa menghasilkan 120 liter solar dengan waktu 8 jam 

dengan dijual Rp.5.500,00/liter. Jadi setiap orang memperoleh penghasilan 

Rp. 2.970.00,00/bulan, atau sekitar Rp. 99.000,00/hari.( hasil survai : 2013 ). 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan adanya aktivitas penambang minyak tradisional sebagai alternatif 

pekerjaan lain, maka menimbulkan pertanyaan mampukah aktivitas ini 

menjadi tumpuan hidup masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan 
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mengingat pendapatan yang dihasilkan segitu. Dari latar belakang tersebut, 

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana Perancangan dari alat distilasi  tentang boiler, pipa reflux, 

kondenser tersebut ? 

b. Bagaimana sistem kerja dari alat Distilasi minyak mentah tersebut ? 

c. Bagaimana gambar teknik dari komponen-komponen alat distilasi 

tersebut? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan alat Distilasi minyak mentah 

ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dimensi boiler, pipa reflux dan kondensor dari alat 

distilasi minyak mentah. 

b. Untuk mengetahui hasil dari proses pengembunan, dari alat distilasi 

minyak mentah. 

c. Untuk mengetahui waktu yang di butuhkan untuk melakukan proses 

distilasi minyak mentah menjadi solar dengan kapasitas 200liter/5jam. 

1.4 Batasan Masalah  

Agar tujuan yang dimaksud penulis dapat tercapai, penulis membatasi 

masalahnya yang menyangkut perancangan :  

1. Kapasitas boiler / tangki penampung tidak boleh lebih dari 200 liter 

minyak mentah. 

2. Ukuran yang dibuat hanya skala kecil. 

3. Tidak merancang tungku. 

4. Tidak menghitung air yang di dalam kondensor. 
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5. Tidak menghitung pipa in dan out pada kondensor dan pipa pembuangan 

pada tabung boiler. 

1.5 Manfaat Desain  

Hasil dari Disain Alat Distilasi Minyak Mentah Menjadi Solar dengan 

kapasitas 200 liter/5jam, Untuk mendapatkan bahan bakar solar yang dapat 

digunakan oleh para penambang sendiri dan sebagai solusi penambahan 

penghasilan para penambang. 

 


