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Keberadaan infrastruktur memang merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan 

industrialisasi dalam hal ini adalah pelaksanaan pengelolaan Blok Cepu. Karena dengan adanya 

infrastruktur tersebut dapat membantu kelancaran proyek. Melihat dari arti penting infrastruktur 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan upaya untuk menyiapkan 

infrastruktur guna menunjang kawasan pengelolaan Blok Cepu. Hal tersebut dikarenakan kondisi 

pelayanan dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi prasarana 

perhubungan, kesehatan, sumber daya air, ekonomi, dan pendidikan masih belum optimal baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu terkait dengan masalah ketenagakerjaan untuk proyek 

Blok Cepu perlu dipersiapkan penanganan khusus supaya warga sekitar diprioritaskan dalam hal 

kebutuhan akan tenaga kerja. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di 

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

dan Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bojonegoro. Yang menjadi subyek 

dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Sub Dinas 

Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Sub Bagian 

Pemantauan dan Pemulihan bagian pengendalian dampak lingkungan. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisa deskriptif kualitatif. 

Dalam menyongsong terlaksananya pengelolaan Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro,. 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk mempersiapkan infrastruktur guna 

menunjang kawasan pengelolaan Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro. Upaya-upaya tersebut 

diantaranya adalah dengan menyiapkan program perencanaan pembangunan Infrastruktur guna 

menunjang kawasan pengelolaan Blok Cepu. Program perencanaan pembangunan infrastruktur 

di Kabupaten Bojonegoro tersebut terdiri dari pembangunan prasarana perhubungan yang 

meliputi pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bojonegoro, pembangunan fly over, 

dan pembangunan Jembatan Malo-Kalitidu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga 

merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum tipe B, pembangunan sumber daya air yaitu 

dengan pengelolaan solo valley, pembangunan pasar raya (mall). Selain menyiapkan program 

perencanaan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyiapkan 

pendidikan dan pelatihan tepat sasaran kepada masyarakat Bojonegoro, yaitu dengan mendirikan 

SMK Migas di Kabupaten Bojonegoro, dan mengadakan diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan di 

Balai Latihan Kerja (BLK) baik dari propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mempersiapkan 

infrastruktur adalah penanganan masalah ketenagakerjaan dalam rangka persiapan pengelolaan 



Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro. Adapau langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bojonegoro masalah ketenagakerjaan adalah penyediaan calon tenaga kerja, penyaluran Calon 

Tenaga Kerja, Rekrutmen Calon Tenaga Kerja, hubungan industrial dan pengawasan 

ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan upaya-upayanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

menghadapi beberapa kendala, dimana kendala-kendala tersebut berpengaruh atau menghambat 

kelancaran Pemerintah dalam upaya mempersiapkan infrastruktur. Kendala-kendala tersebut 

meliputi masalah dana, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menerima salinan Plan of 

Development (PoD) dari Pemerintah Pusat, belum adanya kualifikasi jenis pekerjaan serta 

tingkat pendidikan yang dibutuhkan dalam proyek Blok Cepu dari pihak operator, dan kendala 

yang lain adalah Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bojonegoro yang dinilai masih kurang 

berpotensi. 

Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penyajian dan analisis data adalah upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mempersiapkan infrastruktur guna 

menunjang kawasan pengelolaan Blok Cepu tersebut adalah bertujuan untuk mendukung atau 

memperlancar pelaksanaan proyek Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, untuk penyediaan 

fasilitas dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Blok Cepu, serta untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro terkait dengan akses masyarakat terhadap 

sumber-sumber ekonomi. Adapun saran dari penulis untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

adalah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, selain untuk tujuan menunjang kawasan 

pengelolaan Blok Cepu, juga diupayakan agar perencanaan pembangunan tersebut juga 

berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat sekitar. Supaya lebih efektif, dalam 

perencanaan pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sering 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana-rencana pembangunan 

infrastruktur tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan mutu pendidikan masyarakat baik melalui 

pendidikan formal maupun non formal. Mengenai masalah ketenagakerjaan sebaiknya 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi 

sebaiknya segera menanyakan berapa kebutuhan tenaga kerja yaitu dengan langsung datang ke 

pihak operator kemudian mengumumkannya secara transparan kepada publik.  

 


