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BAB III 

Keberadaan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

 

3.1 Hakekat Hukum Lingkungan 

Hukum Lingkungan adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan 

kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, 

serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak secara langsung atau tidak langsung 

dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup yang 

optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang dan masa mendatang secara 

berkelanjutan (sustainable)
34

.
 
Lingkungan hidup memiliki fungsi sangat penting bagi 

kelangsungan hidup dalam suatu ekosistem. Pasal 1 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 

menetapkan; 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain”. 

 

Proses interaksi antara manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun 

dengan sesama manusia dengan sasaran lingkungan atau sumber alam memerlukan 

hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam 

bentuk apa yang boleh diperbuat, yang disebut dengan hak, dan apa pula yang harus 

dilakukan atau sebaliknya yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. 

Dalam ketentuan pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan: ”setiap orang 

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan 

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.” Dengan demikian setiap orang 
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sebagai subyek hukum mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup. 

Kewajiban ini merupakan tanggung jawab sosial setiap orang atau badan usaha 

terhadap lingkungan hidup yang dapat diterapkan melalui budaya korporasi yang baik. 

Pengaturan pidana mengenai aspek lingkungan, ditandai dengan lahirnya 

sebuah undang-undang yang dinilai bersifat komperehensif dan terpadu atas 

lingkungan, yakni UU No.32 Tahun 2009. Hal ini sebagai payung hukum (umbrella 

provision) dari hukum lingkungan yang berkenaan dengan aspek pidana lingkungan. 

Hukum pidana lingkungan ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan 

setelah diundangkannya undang-undang yang baru yaitu UU No.32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan mengakomodasikan 

berbagai kepentingan pidana lingkungan. Sistem pemidanaan lingkungan bertujuan 

untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsinya. Hukum pidana 

merupakan sarana represif untuk mengendalikan perbuatan negatif dan bersifat 

memaksa. Meski tertib hukum dapat menggunakan dapat menggunakan paksaan 

(coercion) atau bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan paksaan, hal 

tersebut semata tidak membuat suatu sistem menjadi represif.
35

 Hukum pidana 

lingkungan yang dikandung oleh UU No. 32 Tahun 2009 telah mengalami kemajuan 

sangat berarti serta ruang lingkupnya sebagai patokan bagi undang-undang yang 

bersifat sektoral seperti pertanahan, pertambangan dan kehutanan. 

Jika kita mengkaji masalah tindak pidana lingkungan maka salah satu faktor 

penyebabnya adalah korporasi sebagai pelaku kejahatan korporasi dibidang lingkungan 

hidup. Kejahatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 

Tahun 2009 merupakan bentuk kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. 
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Menurut Pasal 1 ayat 16 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan perusakan lingkungan 

hidup adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga 

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Kerusakan akan terjadi apabila 

memenuhi unsur adanya tindakan setiap orang sebagai pelaku kerusakan lingkungan. 

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku dari kerusakan lingkungan selain orang 

atau manusia dapat dilakukan oleh badan usaha yang kedudukannya disamakan dengan 

orang sebagai subyek hukum. 

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut pasal 116 ayat I 

UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan : 

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama 

badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : 

a.  badan usaha; dan/atau 

b.  orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang 

yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut.” 

 

Apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka yang bertanggung 

jawab menurut ketentuan undang-undang tersebut diatas adalah badan usaha atau orang 

yang memberi perintah sebagai subyek hukum. 

Berdasarkan Pasal 116 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut : 

“apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain 

yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap 

pemberi perintah atau pimpinan dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan 

tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama”. 
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Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum 

yang masih dalam lingkup dan memiliki hubungan kerja makan yang bertanggung 

jawab pengurus atau pimpinan. Pembebanan tanggung jawab ini tanpa memandang 

tindak pidana dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama. 

Lingkungan hidup mengalami kerusakan tentunya harus memenuhi unsur unsur 

yang ada dalam UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan : 

“kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan dan/atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. Parameter bahwa lingkungan hidup rusak jika 

terjadi perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan 

hayati. Perubahan itu melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. 

 

Pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara 

preventif dengan melaksanakan ketentuan pasal 69 UU No.32 Tahun 2009 secara 

konsisten yaitu: 

“setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup yaitu memasukkan limbah B3, melepaskan produk 

rekayasa genetik, pembukaan lahan dengan membakar, menyusun amdal yang tidak 

memiliki skill atau sertifikat untuk melakukan penyusunan, memberikan informasi 

palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi merusak informasi dan memberi 

keterangan yang tidak benar.” 

 

Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan secara terpadu dan sistematis yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengaturan tindak 

pidana lingkungan hidup ini sangat penting karena dapat menimbulkan kerugian 

terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian (harm) tindak 

pidana lingkungan hidup disebut sebagai korban (victim) kejahatan lingkungan hidup 

yang tentunya membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya. Berdasarkan 

pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: 
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“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya, usahanya, dan/atau 

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau 

yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab 

mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.” 

 

Ketentuan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mengajukan 

gugatan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak 

bagi lingkungan hidup. Penyelesaian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 

Pengadilan dengan melakukan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Berdasarkan Pasal 

87 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan; 

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar 

ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” 

 

Hak untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 

1365 KUH Perdata. Setiap orang yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya 

maka mewajibkan untuk memberi ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya. 

Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap pencemaran 

lingkungan sesuai dengan Pasal 91 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan,” 

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan 

dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian 

akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Gugatan yang dilakukan 

oleh masyarakat hams memiliki kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis 

tuntutan di antara wakil kelompok dan anggotanya (class action). Gugatan ini dapat 

dilakukan dengan sistem perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri juga 

untuk kepentingan kelompok. 

Penegakan hukum lingkungan hendaknya dapat mewujudkan nilai-nilai 

keadilan yang secara obyektif dapat dirasakan kehadirannya oleh setiap orang sebagai 

sesuatu yang seharusnya demikian, guna kepentingan bersama atas lingkungan atau 
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sumber-sumber alam sebagai obyek pengaturan itu sendiri. Nilai keadilan dapat 

terwujud dengan melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan atas 

sumber-sumber alam. Hukum lingkungan juga harus mengatur hak yang berhubungan 

dengan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Dalam penegakan hukum 

lingkungan hendaknya tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan 

perlindungan hak asasi itu antara lain; dengan memberi kompensasi (ganti rugi) yang 

setara atas hak-hak lingkungan atau sumber-sumber daya alam, mengajak musyawarah, 

menghindari cara pemaksaan, menciptakan situasi yang aman dan tertib. Dengan 

demikian hak atas lingkungan adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok 

yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di 

dalam interaksinnya terhadap lingkungan. Setiap orang memiliki hak atas pengelolaan 

lingkungan hidup yang tercantum dalam pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 yang 

menyebutkan: 

“(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 

hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, 

akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul 

dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk 

berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat 

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan 

Peraturan Menteri” 
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Selain dalam undang-undang lingkungan hidup yang bersifat khusus hak asasi manusia 

juga diatur dalam pasal 69 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 yang menyebutkan: “Setiap 

hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tangggungjawab untuk 

menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah 

untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan melindunginya”. 

Penegakan hukum tidak hanya melalui proses pengadilan dan bukan pula 

semata-mata tanggungjawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah 

kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan 

kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum 

ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. 

Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena 

membuang sampah disungai adalah pelanggaran. Keith Hawkins mengemukakan, 

bahwa “conciliatory style itu remedial, suatu metode social repair and maintenance, 

assistance of people in trouble, berkaitan dengan what is necessary to ameliorate a bad 

situation. Selain itu penal control prohibits with punishment, sifatnya adalah 

accusatory, hasilnya binary yaitu all or nothing, punishment or nothing.”
36 

Kontrol 

termasuk pengawasan pemerintah atas peraturan, maupun penyidikan yang melanggar 

hukum. Penyidikan dan pelaksanaan sanksi pidana merupakan bagian terakhir dari 

penegakan hukum. 

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup memperkenalkan pidana minimum 

disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan pelanggaran baku mutu, 

keterpaduan penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 

UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan ; 
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 “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau pencemar yang ditenggang 

keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. 

 

Sebagai parameter terjadinya kerusakan lingkungan hidup melalui baku mutu 

lingkungan hidup. Sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 20 UU No. 32 Tahun 

2009 yang menyebutkan, “ Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur 

melalui baku mutu lingkungan hidup.” Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku 

mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi gangguan dan mengikuti 

perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pelanggaran terhadap baku mutu dapat 

dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 yang 

menyebutkan : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling 

sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar).” 

 

Ketentuan sanksi pidana tersebut apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang 

disengaja dalam melakukan kerusakan lingkungan akibat baku mutu diambang batas. 

Sedangkan menurut Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan: 

“ Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu 

udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar).” 

 

Unsur yang ada dalam ketentuan diatas adanya kelalaian dalam perbuatan yang 

mengakibatkan kerusakan akibat kriteria baku mutu yang melebihi ambang batas. 

Akibat dari perbuatan itu maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Alat bukti tindak 

pidana lingkungan hidup memiliki fungsi sebagai pembuktian adanya perbuatan dan 

unsur kesalahan. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 96 UU No. 32 Tahun 2009 

yang menyebutkan; 
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“Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri dari 

a.  keterangan saksi;  

b.  keterangan ahli;  

c.  surat; 

d.  petunjuk; 

e.  keterangan terdakwa; dan/atau 

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.” 

 

Alat bukti tersebut sebagai petunjuk untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana lingkungan hidup. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup 

menganut asas ultimum remedium yaitu sanksi pidana sebagai upaya penyelesaian 

terakhir apabila sanksi perdata dan hukum administrasi tidak berhasil. Di dalam 

Penjelasan Bagian Umum UU No. 32 Tahun 2009 yang lengkapnya berbunyi sebagai 

berikut: 

“Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakulah ketentuan hukum pidana tetap 

memperhatikan asas subsidaritas. Yaitu bahwa hukum pidana hendaknya 

didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan 

sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif 

dan tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan akibat perbuatannya menimbulkan 

keresahan masyarakat.”
37

 

 

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, penyidik 

pegawai negeri sipil dan kejaksaan akan tetapi juga oleh pejabat yang berwenang 

menetapkan keputusan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atas dasar 

penilaian dari Komisi Penilai Amdal. Didalam Pasal 1 ayat 11 UU No. 32 Tahun 2009 

menyebutkan: 

“Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, 

adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan.” 
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Amdal sebagai bahan kajian untuk menentukan kelayakan kegiatan yang memiliki 

dampak bagi lingkungan hidup dan suatu usaha atau untuk mengambil keputusan 

terhadap penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Berdasarkan Pasal 22 ayat I UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan: “Setiap 

usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki amdal.” Kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan menurunnya sumber daya alam. 

Penyusunan Amdal harus melibatkan masyarakat yang dilakukan dengan prinsip 

pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan 

usaha dilakukan. Berdasarkan Pasal 33 PP AMDAL yaitu “ Setiap usaha atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 wajib diumumkan terlebih dahulu kepada 

masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisa mengenai dampak lingkungan 

hidup.” Setiap usaha atau kegiatan yang tidak diumumkan terlebih dahulu kepada 

masyarakat mempunyai konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UU 

No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: 

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan 

informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang 

diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar).” 

 

Penetapan Amdal merupakan syarat untuk memperoleh ijin lingkungan yang 

diterbitkan oleh menteri, gubernur bupati serta walikota sesuai dengan atau 

kewenangannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 35 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan : 
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“Izin lingkungan adalah izin yang diterbitkan kepada setiap orang yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” 

 

Izin lingkungan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap usaha atau 

kegiatan yang harus memiliki amdal terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 UU 

No. 32 Tahun 2009 menyebutkan, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki 

amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Jika pelaku usaha tersebut 

tidak memiliki izin lingkungan maka dapat dijatuhi sanksi pidana dan kegiatan tersebut 

jelas ilegal. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 yang 

menyebutkan: 

“ Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

3.000.000.000,00 (tiga miliar). 

 

Apabila izin lingkungan itu melanggar hukum atau illegal maka menteri, gubernur dan 

bupati dapat menolak izin lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) sub a UU 

No.32 Tahun 2009 menyebutkan : ”Menteri, gubernur atau dengan kewenangannya 

wajib menolak ijin lingkungan serta ketidakbenaran dan bupati/walikota sesuai apabila 

cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, pemalsuan data, dokumen dan informasi.” 

Menteri, gubernur dan bupati juga memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengawasan dan pemantauan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan. 

Berdasarkan Pasa1 71 ayat I UU No. 32 Tahun 2007 yang menyebutkan : 

“Menteri, gubernur, atau walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.” 



73 

Selain itu kewenangan menteri, gubernur dan bupati juga diatur dalam Pasal 72 UU No. 

32 Tahun 2009 yang menyebutkan: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.” Pengawasan ini dapat dilakukan 

oleh pejabat dan instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup atas kewenangan yang diberikan oleh menteri, gubernur, 

bupati. Bilamana pengawasan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang maka 

dapat dijatuhi sanksi pidana. 

Didasarkan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: 

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan 

terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta):” 

 

Dengan demikian pelanggaran izin lingkungan tidak hanya dari penanggung jawab 

usaha akan tetapi juga oleh pejabat yang tidak melakukan pengawasan dengan baik. 

Perbuatan itu menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran karena tidak ada 

pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pengawasan ini 

dilakukan untuk memantau ketaatan penanggung jawaban usaha dan kegiatan terhadap 

izin lingkungan. Berdasarkan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan: 

“(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrasi kepada 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawa.san ditemukan 

pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administrasi terdiri atas: 

a. teguran tertulis; 

b. paksaan pemerintah; 

c. pembekuan izin lingkungan; atau  

d. pencabutan izin lingkungan.” 
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Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak menaati dan melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izin lingkungan maka dapat djatuhi sanksi administrasi berupa 

teguran, paksaan dan pencabutan izin. Selain sanksi administrasi juga dapat dijatuhi 

tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib dapat dibebankan kepada korporasi 

sebagaimana yang ada dalam pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut: 

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan 

usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib: 

a.  perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

b.  penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;  

c.  perbaikan akibat tindak pidana; 

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /atau 

e. penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”. 

 

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui penyelidikan dan 

penyidikan terhadap pengurus korporasi. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup 

menurut Pasal 94 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: 

“Selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 

tanggungjawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi 

wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”. 

 

Penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup selain dilakukan Kepolisian juga 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

oleh undang-undang. Wewenang dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah : 

1.  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana lingkungan; 

2.  melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 

3.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 



75 

4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;  

5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, 

pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 

pidana lingkungan hidup; 

6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di bidang lingkungan hidup. 

 

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup menyangkut aspek yang sering bersifat 

teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan, yang 

sukar dilakukan oleh pejabat Polri, oleh karena itu dibentuklah Pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh KUHP. 

Penyidik pegawai negeri sipil dibidang lingkungan ini dapat melaksanakan tugasnya 

setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Polri. 

3.2 Penolakan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung terhadap Pasal 15 Peraturan 

Presiden No.14 Tahun 2007, Melalui Putusan MA. No. 24 P / HUM /2007. 

Peraturan presiden No. 14 Tahun 2007 mempunyai tujuan dan filosofi warga 

korban lumpur Lapindo sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan sebagai 

berikut: 

“(a) dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah sedemikian luas terhadap sendi-sendi 

kehidupan masyarakat sekitarnya maka perlu kebijaksanaan yang lebih 

komperehensif. Perpres No. 14 Tahun 2007 sebagai langkah pengambilan 

kebijaksanaan dalam menyelamatkan penduduk, penanganan masalah sosial dan 

infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur Sidoarjo dan perlu peningkatan 

penanganan masalah dengan memperhitungkan resiko lingkungan terkecil.” 

 

Kedudukan Peraturan presiden No.14 Tahun 2007 Tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ( BPLS ) menggantikan Keppres No. 13 Tahun 2006 

Tentang Timnas Lumpur Lapindo. Berdasarkan Pasal 19 Perpres No. 14 Tahun 2007 

yang menyebutkan: 

“Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Tim Nasional 

Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden 
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Nomor 13 tahun 2006 dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

yang dibentuk dengan Peraturan Presiden ini.” 

 

Perpres No. 14 Tahun 2007 dikeluarkan karena Timnas Lumpur Lapindo yang sudah 

bekerja selama 6 bulan yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 13 Tahun 2006 gagal 

dalam melaksanakan tiga tugas dalam penanganan luapan Lumpur Lapindo. 

Penanganan tersebut yaitu penyumbatan luapan lumpur dari beberapa teknik yang 

dilakukan mulai dari Relief Well, Snubbing Unit sampai HDBC tidak mampu 

menghentikan luapan lumpur bahkan debit lumpur yang keluar semakin besar. 

Penanganan lumpur di permukaan yang selama ini diatasi dengan penanggulangan 

untuk melokalisir lumpur ke pemukiman warga justru meluas dan menggenangi 

pemukiman warga Porong, Jabon dan Tanggulangin. 

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibentuk berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 Perpres No. 14 Tahun 2007 yang menyebutkan: 

“(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

yang selanjutnya disebut dengan Badan Penanggulangan. (2) Badan Penanggulangan 

bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan 

lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur i Sidoarjo, 

dengan memperhatikan resiko lingkungan terkecil. (3) Badan Penanggulangan 

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden.” 

 

Ketentuan tersebut mengatur tentang Badan Penanggulangan yang bertugas menangani 

penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur seperti membuat tanggul, 

menghentikan semburan lumpur. Selain itu juga menangani masalah sosial seperti 

mengawasi ganti rugi, melakukan pemulihan terhadap lingkungan, memperbaiki jalan 

tol, rel kereta api, kemacetan transportasi disekitar semburan lumpur (infrastruktur). 

Hasil kerja dari Badan Penanggulangan harus dilaporkan kepada Presiden. Badan 

Pelaksana sebagai badan yang dibentuk oleh negara untuk menangani luapan lumpur 

mempunyai struktur kepengurusan. Berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 14 Tahun 2007 

menyebutkan: 
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“(1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam 

penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial 

dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo. (2) Wakil Kepala Badan 

Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Kepala 

Badan Pelaksanaan sehari-hari.” 

 

Pelaksanaan tugas oleh Badan Pelaksana dilakukan secara komperehensif yang 

dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana. Jika Kepala Badan Pelaksana tidak dapat 

melaksanakan tugas diwakili oleh Wakil Kepala Badan Pelaksana untuk menangani 

masalah sosial, infrastruktur dan semburan lumpur. 

Demi kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana maka perlu pengolahan 

dan perencanaan administrasi yang dilakukan oleh sekretaris Badan Pelaksana. 

Berdasarkan Pasal 8 Perpres no. 14 Tahun 2007 yang menyebutkan: 

“Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas: 

(a) menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Badan Pelaksana. (b) mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, 

perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan 

serta sistem informasi Badan Pelaksana. (c) menyelenggarakan ketatalaksanaan dan 

hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait. (d) 

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.” 

 

Dalam rangka memperlancar dalam melaksanakan tugas penanganan semburan lumpur 

panas maka peranan sekretaris Badan Pelaksana Sangat Penting. Sekretaris mempunyai 

tugas mengatur administrasi umum seperti mengelola pegawai, perencanaan, hukum, 

keamanan dan sistem informasi. Penyelenggaraan administrasi berjalan dengan baik 

apabila strategi dan manajemen berjalan dengan efektif dan efisien. Pemberian 

kompensasi ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya kepada para 

korban lumpur Lapindo agar tetap sasaran dan tidak terjadi penyelewengan maka harus 

diawasi oleh Badan Pelaksana. 

Berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 14 Tahun 2007 menyebutkan: 

“Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas; 

(a)  menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan.  

(b)  menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah infrastruktur.  
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(c)  melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial 

kemasyarakatan.  

(d) melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang 

dilaksanakan oleh PT. Lapindo Berantas  

(e)  mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial kemasyarakatan 

akibat luapan lumpur.” 

 

Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah sosial korban lumpur Lapindo dilakukan 

Deputi Bidang Sosial yang pengarahannya dilakukan oleh menteri sosial, menteri 

negara lingkungan hidup, menteri negara perencanaan pembangunan nasional. 

Pengarahan dilakukan untuk menyusun strategi dan rencana penanganan masalah 

sosial, seperti konsep jual-beli tanah dengan cicilan, ganti rugi cash and carry. Syarat-

syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh ganti-rugi, penentuan pemetaan 

penduduk yang mendapat ganti rugi, relokasi warga korban Lapindo. Selain itu juga 

perbaikan infrastruktur, jalan raya porong, jalan tol, rel kereta api dan mengawasi 

penyaluran dana ganti rugi dari PT. Minarak Lapindo Jaya agar berjalan secara efektif 

dan efisien. Mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja penanganan masalah sosial 

masyarakat agar optimal. 

Dalam melaksanakan tugas penanganan masalah luapan lumpur Lapindo 

dilakukan dalam sebuah tim. Berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 14 Tahun 2007 

menyebutkan,” Di lingkungan Sekretariat Badan Pelaksana dan Deputi Badan 

Pelaksana, dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.” 

Tim tersebut bekerja dalam sebuah kelompok dari lingkungan sekretariat Badan 

Pelaksana dan Deputi Badan Pelaksana yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala Badan 

Pelaksana.” Tata cara kerja dan penetapan organisasi serta program yang harus 

dilaksanakan oleh badan pelaksana diatur oleh Ketua Dewan Pengarah. Berdasarkan 

Pasal 13 Perpres 14 Tahun 2007 menyebutkan: 

“(1) Tata kerja Badan Penanggulangan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah. 

(2) Rincian organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas Badan Pelaksana diatur lebih 
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lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana (3) Kepala Badan Pelaksana menyusun laporan 

pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Dewan Pengarah.” 

 

Pelaksanaan kerja Badan Pelaksana berdasarkan pengarahan Dewan Pengarah yang 

diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum. Susunan organisasi Badan Pelaksana terdiri 

dari Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretariat Badan 

Pelaksana, Deputi Bidang operasi, Deputi Bidang Sosial, Deputi Bidang infrastruktur. 

Kepala Badan Pelaksana yang menyusun tim kerja organisasi tersebut menyusun 

laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada dewan 

pengarah sebagai evaluasi hasil kerja. 

Penyusunan rencana kerja dan biaya untuk penanganan luapan lumpur Lapindo 

diatur oleh Kepala Badan Pelaksana. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perpres No. 14 

Tahun 2007 menyebutkan: “Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh 

Kepala Badan Pelaksana selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pelaksana.” 

Manajemen pengelolaan anggaran bagi penanganan luapan lumpur ditentukan oleh 

Kepala Badan Pelaksana berdasarkan prioritas penggunaan dari masing-masing Deputi 

Badan Pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut diatas sebenarnya substansi Perpres No. 

14 Tahun 2007 menyangkut biaya penanganan luapan lumpur Lapindo dibebankan dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian hal tersebut tertuang 

didalam Pasal 14 Tahun 2007 menyebutkan: “(1) Biaya administrasi Badan 

Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ); (2) 

Remunerasi pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah 

mendapat persetujuan Menteri Keuangan.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas adanya pembatasan tanggung jawab PT. 

Lapindo Berantas karena seluruh biaya penanganan luapan lumpur Sidoarjo dibebankan 

kepada negara. Dengan pengalihan dana kepada APBN maka warga korban lumpur 
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tidak mendapatkan ganti rugi lagi dari PT. Lapindo Berantas, Inc Berdasarkan fakta 

bahwa keberadaan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 Tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) hanya menguntungkan pihak PT. Lapindo 

Berantas, Inc, yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2007 oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono tanggung jawab perusahaan yang memicu bencana lumpur 

dibatasi. Selanjutnya Pasal 15 Perpres 14 tahun 2007 menyatakan bahwa “ganti rugi 

yang ditanggung F'T. Lapindo Berantas, Inc hanya wilayah yang termasuk peta area 

terdampak yang disetujui pada tanggal 22 Maret 2007. Di luar wilayah peta area 

terdampak Lapindo tidak wajib memberi ganti rugi dan semua biaya yang meliputi 

biaya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan serta biaya infrastruktur di luar 

peta area terdampak menjadi beban APBN”. Akibatnya PT. Lapindo Berantas, Inc 

hanya bertanggung jawab terhadap sekitar 22.301 jiwa dari 4 desa yang termasuk 

dalam Peta Area Terdampak. Sebenarnya berdasarkan fakta ada 40 ribu jiwa yang 

lahan dan tempat tinggalnya terendam lumpur dan dengan keberadaan Perpres No. 14 

Tahun 2007 berada diluar tanggung jawab Lapindo. 

Perpres tersebut juga menetapkan pembayaran ganti rugi melalui mekanisme 

jual-beli kepada korban yang dilakukan secara bertahap, yaitu sebesar 20% dibayarkan 

di muka dan sisanya yang 80% akan dibayarkan kurang lebih setelah dua tahun. Dalam 

realisasi pembayaran tidak jelas pembayarannya dan sampai saat ini masih banyak yang 

belum terbayarkan. Perpres ini juga telah mengubah kewajiban Lapindo memberi ganti 

rugi kepada korban menjadi masalah keperdataan jual beli tanah dengan harga yang 

sudah ditentukan oleh Lapindo. Konsep ganti rugi dengan melakukan jual beli dinilai 

merugikan dan tidak mendahulukan korban Lapindo dan hanya menguntungkan 

Lapindo. 
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Warga korban lumpur Lapindo pada Januari 2008 telah mengajukan hak uji 

materiil Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan 

pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah : Keputusan MA No. 24 P/HUM/2007 

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Agung memeriksa 

dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil pada tingkat pertama dan 

terakhir terhadap Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 

Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo telah mengambil putusan yang 

diajukan para Pemohon Keberatan yaitu para warga yang tinggal di Sidoarjo yang 

menjadi korban luapan lumpur panas akibat perbuatan Lapindo di Sidoarjo melawan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di jalan Medan Merdeka Utara 

Jakarta, Termohon Keberatan. 

Bahwa para pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Pasal 

15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut : 

“(1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. Lapindo Berantas 

membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan 

pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 

dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan 

lokasi yang disahkan oleh pemerintah (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti 

yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area 

terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan 

sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun 

habis.(3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan diluar peta area terdampak tanggal 22 

Maret 2007, setelah ditandatangani Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN. (4) 

Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. (5) Biaya upaya penanggulangan 

semburan lumpur termasuk didalamnya penangan tanggul utama sampai ke kali porong 

dibebankan kepada PT. Lapindo Berantas. (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah 

infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penangan luapan lumpur di Sidoarjo, 

dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.” 

 

Bahwa; muatan kebijakannya sudah memperhatikan baik kepentingan PT. 

Lapindo Berantas disatu pihak maupun kepentingan masyarakat terdampak luapan 

Lumpur Sidoarjo dilain pihak secara wajar dan proporsional; lagi pula Pasal 15 Perpres 

http://pt.lapir.do/
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No. 14 Tahun 2007 tidak mengandung hal-hal yang memaksa, karena pelaksanaannya 

sepenuhnya atas dasar kata sepakat antara anggota-anggota masyarakat yang 

bersangkutan dengan PT. Lapindo Berantas; 

Bahwa; kebijaksanaan Presiden dan sebagai suatu kebijakan (beleid) 

Pemerintah tidak dapat dinilai atau diuji oleh Hakim, sepanjang tidak dapat dibuktikan 

adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesewenang-wenangan 

Pemerintah (arbitrary) di dalam menerbitkan kebijakan tersebut; 

Bahwa; oleh karena Pasal 15 Peraturan presiden RI. No.14 Tahun 2007 tersebut 

tidak ternyata ada penyalahgunaan wewenang atau kesewenangan-wenangan baik cara 

penerbitan maupun materi muatannya, maka pasal 15 tersebut tidak dapat dinilai atau 

diuji ole Hakim; 

Bahwa; oleh karena Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun 2007 tidak 

dapat diuji dan dinilai oleh hakim, lagi pula Pasal 15 tersebut diterbitkan dalam rangka 

penanganan masalah sosial terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dengan cara 

memberikan ganti rugi/membayar nilai harga tanah dan bangunan para korban luapan 

lumpur secara wajar dan proporsional seperti telah di pertimbangkan sebelumnya, maka 

Pasal 15 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang 

dijadikan dasar atau tolak ukur oleh Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil; 

Bahwa; dengan demikian permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para 

Pemohon tersebut tidak beralasan, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar 

biaya perkara; 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan 

MA No.24 P/ HUM/2007 memutuskan Amar Putusan sebagai berikut :  
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MENGADILI : 

Menolak permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : 1. ABDUL 

MALIK, 2. YUDO WINTOKO, 3. PITANTO, 4. SUNARTO, 5. PURNOTO, 6. 

SUDARTO, 7. LILIK KAMINAH, 8. KASTO, 9. SUDARMANI, l0. NISWATUN 

CHASANAH, 11. JAIDIL, 12. AUNUR ROFIQ, 13. KHOLIK WIDODO, 14. 

GUNARYO, 15. ASFIROTUN, 16. MAS ARIL KHILMI, 17. SULASTRI, 22. 

KHUDORI, 23. RA'I, 24. BUAYAT, 25 FATKHUR ROHMAN, 26. 

MUHAMMAD BASHORI, 27. PURMIASIH, 28 ARIFIN, 29 ZAINAL ABIDIN, 

30. SULAIMAH, 31. SUWITO, 32. LUPUT, 33. PURWANTO, 34 SUDARTO, 35. 

SUBANDI, 36. IRAWATI, 37. MUCH. IRSYAD dan 38. MUNDIR DWI 

ILMIAWAN, tersebut; 

Menghukum para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; 

Amar Putusan No. 24P/HUM/2007 tersebut diputus dalam rapat 

permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari jum'at tanggal 14 Desember 2007 oleh 

Bagir Manan ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, Prof. Dr. Ahmad 

Sukardja, S.H. dan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai 

hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 

oleh ketua majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 

Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak. 

3.3  Dampak Sosiologi Putusan Makamah Agung No.24P/HUM/2007 Bagi 

Masyarakat Porong-Sidoarjo 

Penyelesaian masalah sosial bagi korban semburan lumpur panas Sidoarjo 

dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2007, menurut Pasal 15 ayat (1), (2) dan 

(3) pemberian ganti rugi yang dibebankan akan kepada PT. Lapindo Berantas, Inc 
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hanyalah kepada para korban yang masuk pada Peta Area Terdampak 27 Maret 2007 

dan Peta Area Terdampak,4 Desember 2006. Korban (victim) yang terjadi setelah 

tanggal tersebut diatas berdasarkan ayat (3) dibebankan kepada APBN. Berbicara 

tentang APBN seharusnya berpijak pada UU No. 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tujuan dan filosofi 

yang tampak pada konsideran : 

“(a).bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat, 

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (b). bahwa 

RAPBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 

dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (c) bahwa RAPBN Tahun Anggaran 

2010 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan 

kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung 

terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional; (d) bahwa penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2010 berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 dan memperhatikan aspirasi masyarakat, 

dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, 

serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; (e) bahwa sesuai dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13lPUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (f) bahwa pembahasan 

Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2010 antara Dewan 

Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 

23/DPD/2009 tanggal 14 Agustus 2009; (g) bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e, dan f, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.” 

 

Penggunaan APBN meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sesuai 

dengan ketentuan Pasal I UU No. 47 Tahun 2009 yang menyebutkan, ”Belanja negara 

adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja 

Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.” Sedangkan biaya penanganan bencana alam 

diatur didalam Pasal 11 ayat 1 UU No. 47 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Kegiatan-
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kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi 

bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2009, tetapi belum dapat diselesaikan 

sampai dengan akhir Desember 2009, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 

2010.” 

Pengeluaran biaya untuk menanggulangi semburan lumpur Sidoarjo juga diatur 

secara khusus di dalam Pasal 12 UU No. 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara Anggaran Tahun 2010 yang menyebutkan : 

“(1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada 

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2010, dapat 

digunakan melunasi kekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrak 

rumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar peta area terdampak pada tiga 

desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), serta untuk 

bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi dan relokasi pada sembilan 

rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi). (2). 

Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta area terdampak pada tiga desa 

(Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan) disesuaikan dengan 

tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas.” 

 

Jumlah anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2010 yang digunakan untuk mitigasi 

penanggulangan semburan lumpur diatur didalam Pasal 13 UU No. 47 Tahun 2009 

yang menyebutkan: 

“(1) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial 

kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang 

dialokasikan pada badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun 

Anggaran 2010 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penaggulangan semburan 

lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke kali Porong 

(mengalirkan lumpur dari tanggul utama sampai ke kali porong) dengan pagu paling 

tinggi sebesar RP 130. 380.580.000,00 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan 

puluh juta lima ratus delapan puluh ribu ribu rupiah). (2).Pelaksanaan kegiatan 

mitigasi penanggulangan semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.” 

 

Semburan lumpur Lapindo merupakan salah satu bentuk pelanggaran delik lingkungan 

karena mengakibatkan pencemaran dan terjadinya kerusakan lingkungan yang 

menimbulkan kerugian. Fungsi lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup 
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dalam ekosistem, karena itu harus ada hukum lingkungan yang mengatur kaidah-kaidah 

pengelolaan dan interaksi dalam lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 

32 Tahun 2009 menyebutkan; 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain”. 

 

Berdasarkan fakta disekitar semburan lumpur Lapindo terjadi kerusakan ekosistem 

karena terjadi pencemaran udara, tanah tidak dapat berfungsi, air tercemar zat kimia 

sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sekeliling 

semburan lumpur panas. Dengan demikian unsur-unsur lingkungan dalam satu 

kesatuan ruang tidak dapat berinteraksi dan akan musnah. 

Hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan Asas Undang-Undang Lingkungan 

Hidup yaitu pollunter pays principal, yang disebut sebagai pollunter dalam hal ini 

adalah PT. Lapindo Berantas, Inc. Bukan Negara yang bertanggung jawab atas 

penanggulangan semburan lumpur dikatakan demikian karena dampak yang terjadi 

karena ulah PT. Lapindo Berantas, Inc pada waktu melakukan pengeboran. 

Ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut bertentangan 

dengan pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: 

“ (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan 

hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul 

dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak 

untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan 

pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 5 diatur dengan Peraturan Menteri” 
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Berdasarkan fakta semburan lumpur panas Sidoarjo merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia (HAM) di bidang lingkungan hidup yaitu tempat hidup yang tidak layak, 

terjadinya pencemaran lingkungan, hilangnya rumah, lahan dan fasilitas umum serta 

hilangnya pekerjaan. Selain itu pada saat akan dimulainya kegiatan pengeboran oleh 

PT. Lapindo Berantas, Inc tidak ada keterbukaan informasi, akses bagi warga sekitar 

semburan lumpur panas. Padahal setiap orang berhak mendapatkan informasi, akses 

partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik. Selain itu Pasal 15 

Perpres No. 14 Tahun 2007 bertentangan pula dengan pasal 69 ayat 2 UU No.39 Tahun 

1999 yang menyebutkan: “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban 

dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik 

serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

melindunginya.” Dan juga bertentangan dengan pasal 5 UU No 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana yang menyebutkan, “Pemerintah dan pemerintah daerah 

menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.” 

Berdasarkan fakta, Komnas HAM mengaku menemukan sejumlah pelanggaran HAM 

terhadap korban lumpur Lapindo di pengungsian pasar porong baru. Pelanggaran itu 

antara lain pelayanan kehidupan yang tidak layak dan penanggulangan bencana yang 

diskriminatif. Pemberian ganti rugi atas tanah dan rumah yang cenderung dipersulit. 

Korban menyampaikan aspirasinya tentang berbagai kesulitan dalam memperoleh 

makanan, fasilitas sekolah, hingga kebutuhan hidup lainnya tidak layak. Fakta tersebut 

sebagai bukti bahwa pemerintah tidak menghormati, melindungi dan menegakkan hak 

asasi manusia dan tidak tanggungjawab dalam penanggulangan bencana. 

Ketentuan pasal 15 ayat 1 Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang konsep jual beli 

tanah juga bertentangan dengan pasal 26 UU No. S Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang menyebutkan: 
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“(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 

hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Presiden. (2) Setiap jual 

beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan- perbuatan 

lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik 

kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan 

asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah 

termaksud dalam pa.sal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan jatuh kepada 

Negara, dengan ketentuan pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta 

semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.” 

 

Jual beli terhadap objek yang berada dalam keadaan “force major” maka seluruh tanah 

dan gedung-gedung menjadi milik negara. Sedangkan ketentuan Perpres No. 14 Tahun 

2007 objek dalam kasus ini berupa tanah justru dilakukan jual beli terhadap masyarakat 

korban lumpur Lapindo. Dan selanjutnya bagi Badan Hukum dalam kaitannya dengan 

objek jual beli atas objek yang berupa tanah hanya dapat dilakukan hanya terhadap 

sertifikat HGB. Sedangkan jual beli tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur 

Lapindo meliputi tanah yang berstatus hak milik. Hal ini diperkuat dengan Penjelasan 

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1960 yang mempunyai tujuan yaitu : 

“Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6) 

dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Dalam Undang-

Undang ini perbedaannya tidak lagi diadakan antara warganegara asli dan tidak asli, 

tetapi antara lain yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa 

warganegara yang asli maupun tidak asli. Sedangkan apa yang disebut dalam ayat 2 

adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat 

memiliki tanah.” 

 

Uraian tersebut diatas dengan keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2007 sangat 

merugikan masyarakat ekonomi lemah karena tanahnya jatuh menjadi tanah negara dan 

hanya menguntungkan pihak Lapindo berantas. Sebenarnya sangat disayangkan 

Mahkamah Agung sebagai badan yang memiliki hak uji materiil telah menolak hak uji 

materiil warga korban lumpur Lapindo. Yang nyata bertentangan dengan perundang-

undang yang diatasnya , yang berada dibawah Undang-Undang. 
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Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut juga bertentangan dengan pasal 28 A UUD 

1945 yang menyebutkan : ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berdasarkan fakta bahwa terjadi kerusakan 

lingkungan masyarakat sekitar seperti penurunan tanah, tanah tidak dapat ditanami 

karena mengandung logam berat, pencemaran air dan udara, 30 sektor usaha tidak 

beroperasi sehingga 1.873 orang tenaga kerja kehilangan pekerjaan, rumah penduduk 

sekitar 10.426 unit terendam lumpur, sarana air bersih tidak tersedia karena pipa air 

PDAM rusak akibat amblesnya tanah, rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur 

jaringan listrik, telpon jalur transportasi. Dengan demikian jelas warga korban tumpur 

Lapindo kehilangan haknya untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 

Keberadaan Pasal 15 Pepres No. 14 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa biaya 

masalah sosial kemasyarakatan diluar area terdampak dibebankan kepada APBN. 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Perpres 14 Tahun 2007 menyatakan dengan jelas bahwa 

penanganan masalah sosial bagi korban diluar peta area terdampak dibebankan ke 

APBN. Ketentuan ini jelas membatasi tanggung jawab PT. Lapindo Berantas, Inc 

terhadap dampak sosial masyarakat Porong Sidoarjo. Padahal dampak semburan 

lumpur panas tidak bisa kita ketahui karena selama ini belum ada tanda-tanda berhenti. 

Sedangkan korban tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik yang muncul 

sekarang (actual harm) dan yang baru muncul beberapa tahun kemudian (threatened 

harm) inilah yang menjadi ciri daripada korban tindak pidana lingkungan hidup yang 

berbeda dengan tindak pidana biasa. Demikian halnya terhadap masyarakat Porong 

Sidoarjo yang masuk dalam korban yang memiliki dampak yang akan datang 

(threatened harm) yang masih ada selama semburan lumpur panas belum berhenti. 

Penanganannya hanya mengandalkan APBN, hal ini yang merisaukan dan merupakan 

dampak sosiologis. 
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Warga korban lumpur Lapindo mengeluh dengan ketentuan pasal 15 Perpres 14 

Tahun 2007 karena bersifat diskriminatif dan menciderai rasa keadilan bagi korban 

lumpur Lapindo. Kemudian warga korban lumpur Lapindo melakukan gugatan hak uji 

materiil terhadap Pasal 15 Perpres No.14 Tahu 2007 tentang Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo. Dengan putusan MA. No 24P/HUM/2007 tanggung jawab PT. 

Lapindo Berantas, Inc terhadap para korban lumpur Lapindo gugur karena keadaan 

memaksa (bencana alam). Namun perlu dipertanyakan pengertian bencana alam itu 

sendiri bukankah dampak itu muncul karena ulah kecerobohan PT. Lapindo Berantas, 

Inc dan bukan bersifat alamiah. Jika ditinjau dari ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan: 

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 

dampak psikologis”. 

 

Dalam perkara pidana kasus PT. Lapindo Berantas, Inc yang ditangani oleh Polda Jatim 

juga mengalami hambatan. Polda Jatim sudah menetapkan 13 tersangka dan alat bukti 

yang ditemukan yaitu dokumen dan surat-surat berupa Production Sharing Contract, 

Work Program & Budjet, Drilling Program, Daily Drilling Report, model prediktif 

pengeboran infill (IDPM), intruksi kerja, Real Time Chart, Survey Seismic dan 

perizinan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan 

(UPL), Standar Operating Prosedur (SOP), Surat Ijin Layak Operasi (SILO), satu unit 

Rig serta seluruh komponennya, perjanjian kontrak kerja sama antara PT. Lapindo 

Berantas, Inc dengan PT. Medici Citra Nusantara. Penyidik Polda Jatim melimpahkan 

Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) PT. Lapindo Berantas, Inc ke Kejaksaan Tinggi 

Jawa Timur kemudian BAP dikembalikan sampai 4 kali dengan alasan yang irasional 

dan berubah-ubah Jaksa mengatakan tidak ada korelasi antara semburan lumpur panas 
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dengan aktifitas pengeboran. Polda Jatim akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan (SP3) dengan mengacu pada keputusan MA No. 2710 

K/Pdt/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ne. 

136/PDT/2008/PT DKI tanggal 13 Juni 2008 yang menyatakan semburan lumpur tidak 

ada kaitannya dengan pengeboran. 

Keputusan MA No. 24 P/HUM/ 2007 yang menguatkan Pasal 15 Perpres No. 14 

Tahun 2007 menyatakan Lapindo sebagai bencana alam berdampak sosiologis bagi 

para korban lumpur Lapindo. Dari hasil eksaminasi publik (The social structure of a 

case) yang sangat terkait dengan penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat 

korban bencana Lapindo, setelah turunnya putusan MA No.24P/HUM/200 sebagai 

berikut: Berdasarkan wawancara dengan saudara lilik warga siring menyatakan, 

”Lapindo bukan bencana alam karena kalau tidak dibor tidak akan muncul semburan 

lumpur.” Berdasarkan data survey lapangan peneliti. dengan adanya Perpres No. 14 

Tahun 2007 yang dipertegas dengan Putusan MA. No.24P/HUM/2007 sebagaimana 

yang tertera dalam tabel dibawah ini; 

PERTANYAAN JAWABAN 
JUMLAH 

N % 

Apakah semburan 

Lumpur Lapindo 

sebagai Bencana 

Alam 

Iya 

 

Tidak 

1 

 

44 

2 % 

 

96 % 

Jumlah  47 98 % 

Sumber: Data quisioner peneliti 

Berdasarkan hasil survey terhadap responden korban lumpur Lapindo dari 50 sampel 

populasi warga korban Lapindo terdapat 6% yang gagal ( data cacat ). Selanjutnya dari 

http://mla.no.24p/HUM/2007
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47 responden terdapat 92,15% menyatakan Lapindo bukan bencana alam, sedangkan 

sisanya 1,9% menyatakan semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Hasil 

survey tersebut berkaitan dengan dampak sosiologis yang menimpa korban lumpur 

Lapindo terutama di luar peta area terdampak yang meliputi: Desa Besuki, Desa 

Pejarakan, dan Desa Kedung cangkring, Kecamatan jabon, Kabupaten Sidoarjo yang 

tidak memperoleh ganti rugi. Hasil survey yang diperoleh dari masyarakat korban 

lumpur Lapindo sudah tidak percaya terhadap penegakan hukum dan asas pemerintah 

yang baik (good governance). Hal ini antara lain dikemukakan responden saudara 

Tarmin: “tidak akan ikut dalam pemilu yang akan datang karena rakyat dibohongi janji-

janji politik (hasil wawancara peneliti).” Pak Tarmin sebagai salah satu korban lumpur 

panas juga menyatakan, “Penggunaan hukum sebagai alat kontrol sosial menimbulkan 

diskriminasi fungsi hukum dalam masyarakat.” Hal ini melanggar asas kesamaan dalam 

hukum (aqual before the law) yang akhirnya menciderai rasa keadilan masyarakat. 

Dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2007 khususnya pasal 15 

menciptakan ketidakpastian hukum terutama warga diluar peta area terdampak. Hal ini 

akan berjalan terus karena selama ini tidak bisa diketahui dan dampaknya bersifat 

sistemik akibat diberlakukan Perpres No. 14 Tahun 2007. Hal ini akan mengakibatkan 

kehancuran ekonomi, sosial, politik dan kesenjangan sosial yang tinggi. Kesemuanya 

itu menggambarkan dampak sosiologis yang negatif terhadap korban masyarakat 

Porong Sidoarjo. Struktur ekonomi di Porong Sidoarjo mengalami kehancuran banyak 

perusahaan tutup, harga jual rumah, tanah dan property merosot bahkan sertifikat tanah 

tidak laku dijaminkan di bank. Sektor ekonomi kerakyatan dan usaha swasta (private 

investment) Porong Sidoarjo lumpuh sehingga pendapatan daerah mengalami 

penyusutan karena berkurangnya pemasukan kas daerah. Hal itu dipengaruhi oleh 

fasilitas umum seperti jalan tol, jembatan dan jalan raya, kantor pelayanan publik 
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(public investment) rusak sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah 

atau nasional yang berasal dari sektor swasta. Putusan MA No 24 P/HUM/2007 yang 

menguatkan Perpres No. 14 Tahun 2007 menambah persoalan baru karena 

mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. 

Putusan MA mempunyai konsekuensi bahwa biaya penanganan Lumpur 

Lapindo, Inc dibebankan ke APBN sehingga kas Negara berkurang dan secara tidak 

langsung seluruh rakyat Indonesia ikut menanggung beban biaya. Dengan 

diundangkannya dan diperkuat dengan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana. Berdasarkan herarkinya UU No. 24 Tahun 2007 

memperkuat dan meneguhkan Perpres No. 14 Tahun 2007. Hal ini dapat disimak dari 

menimbang butir C : 

“mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan 

hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 

masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya 

penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.” 

 

Termasuk didalamnya ini Perpres No. 14 Tahun 2007, perihal pemberian ganti rugi 

tidak disebutkan dengan jelas hanya pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 butir E dan F 

menentukan,” (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang memadai; (f) pengalokasian anggaran 

penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.” serta pasal 26 ayat 3 UU No. 

24 Tahun 2007 yang menyebutkan, “ setiap orang untuk berhak untuk memperoleh 

ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan kontruksi.” 

Kata kegagalan kontruksi menjadi unsur utama mempersulit dalam memperoleh ganti 

rugi. Hal ini mempersulit korban dalam memperoleh ganti rugi. Selanjutnya pasal 69 

UU No. 24 Tahun 2007 pemerintah hanya menyediakan pinjaman lunak. Demikian 

halnya dengan santunan, bantuan duka cita tentunya tidak sesuai dengan ganti rugi riil 



94 

karena tergantung pada APBN. Kajian tersebut diatas membuktikan bahwa kepentingan 

elit politik hanya untuk kepentingan Lapindo berantas, Inc (bargaining power). 

 Sebagai jawaban dari permasalahan kedua maka Pasal 15 Peraturan Presiden 

No. 14 Tahun 2007 membatasi tanggung jawab PT. Lapindo Berantas,Inc sebatas Peta 

Area Terdampak 4 Desember 2006 yang meliputi; Desa Kedung Bendo, Desa Reno 

Kenongo, Desa Jati Rejo yang ganti ruginya ditanggung oleh PT. Lapindo Berantas,Inc. 

Sedangkan diluar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang meliputi ; Desa Besuki, 

Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo 

berdasarkan Pasal 15 ayat 3  Perpres No. 14 Tahun 2007 biaya penanganan masalah 

sosial dibebankan kepada APBN. Selanjutnya semburan lumpur panas ditetapkan 

sebagai bencana alam nasional. Keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2007 memilki 

dampak sosiologis bagi masyarakat Porong-Sidoarjo kususnya warga diluar Peta Area 

Terdampak. Dampak sosiologis tersebut yaitu masyarakat tidak percaya terhadap 

penegakkan hukum dan pemerintahan yang baik ( good governance ), Menciderai rasa 

keadilan, diskriminasi fungsi hukum dalam masyarakat ( aqul before the law ), 

ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kehancuran ekonomi, sosial, politik, dan 

kesenjangan sosial yang tinggi, stabilitas ekonomi nasional akibat defisit APBN. 

struktur ekonomi porong terganggu akibat hancurrnya infrastruktur. Kesemuanya itu 

menggambarkan dampak sosiologis negatif bagi masyarakat Porong Sidoarjo.    


