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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

A. Semburan Lumpur Panas yang diduga akibat pengeboran PT. Lapindo Berantas, Inc 

merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (crime for corporation) 

dan disebut white collar crime karena dilakukan oleh orang yang memiliki status, 

kedudukan serta mempunyai peran penting dalam mengambil kebijaksanaan dalam 

PT. Lapindo Berantas, Inc yang dikenal dengan fungsional daderschap. Dampak 

perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc tersebut menimbulkan masalah sosial yaitu 

kerugian materiil dan imateriil, stabilitas perekonomian terganggu dan kerusakan 

lingkungan serta ekosistem. Perilaku PT. Lapindo Berantas, memiliki konsekuensi 

hukum, yaitu PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai pencemar harus member ganti rugi 

(Pollunter pays principal) yang dikenal melalui Undang-Undang Lingkungan Hidup 

No.32 Tahun 2009. Perihal pertanggungjawaban pidana yang dibebankan secara 

langsung kepada PT. Lapindo Berantas, Inc yang dikenal sebagai pelaku pencemar 

disebut dengan strict liability. Pelimpahan tanggung jawab yang dikenal dengan 

vicarious liability dapat terjadi pertanggungjawaban pengurus yang dilimpahkan 

kepada korporasi atau sebaliknya sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan 

kepada korporasi dan atau pengurus. Pertanggungjawaban yang dialihkan dari 

bawahan ke atasan hal ini dilaksanakan bawahan karena melaksanakan tugas atas 

perintah atasan yang dikenal dengan responded .superior. Dalam perkembangannya 

korporasi dalam era globalisasi sangat pesat sehingga dikenal dengan MNC 

(multinational corporation) pertanggungjawaban korporasi tersebut sangat rumit. 

Namun dalam kegiatannya MNC merupakan jaringan karena itu 
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pertanggungjawabannya dibagi secara bersama yang dikenal dengan board director. 

Malapetaka sebagai ulah PT. Lapindo Berantas, Inc dapat disebut sebagai kejahatan 

korporasi. Berdasarkan asas tersebut diatas PT. Lapindo Berantas, Inc dapat 

dibebankan tanggungjawab tindak pidana lingkungan hidup. Sanksi pidana dapat 

dibebankan kepada korporasi dan pengurus. Bentuk sanksi pidana bagi korporasi 

dikenal dengan tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan pada PT. Lapindo 

Berantas, Inc disamping itu sanksi pidana dapat dijatuhkan pada pengurus. 

B. Keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2007 khususnya pasal 15 yang dipertegas 

(expresiverbis) oleh putusan MA No.24 P/HUM/2007 jelas menciptakan 

ketidakpastian hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 15 ayat 3 Perpres No.14 

Tahun 2007 mengingat hal demikian dampak Iumpur Lapindo yang terjadi secara 

nyata (actual harm) dan yang terjadi di tahun yang akan datang (threatened harm). 

Semburan lumpur panas PT. Lapindo Berantas, Inc sampai saat ini tidak dapat 

dihentikan dan jelas akan merambah pada daerah diluar peta area terdampak yang 

tidak menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Berantas, Inc dan dialihkan pada APBN. 

Selanjutnya substansi Perpres No. 14 Tahun 2007 yang bersifat lokal telah berubah 

menjadi tingkat nasional dengan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan 

penggantirugian secara umum kecuali ganti rugi disebabkan kegagalan kontruksi 

sebagai persyaratan utama. Hal ini sulit membuktikan mengingat masyarakat sangat 

awam terhadap pengetahuan kontruksi. Hierarki peraturan perundang-undangan 

yang memperkuat bahwa luapan lumpur panas PT. Lapindo Berantas, Inc yang tidak 

berkesudahan jelas menjadi bencana nasional menjadi beban APBN. Berdampak 

negatif bagi masyarakat Porong Sidoarjo yang mengakibatkan kekacauan ekonomi, 

kesenjangan social, ketidak percayaan pada pemerintah, asas pemerintahan yang 
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baik (good governance), kesamaan hak dalam penegakan hukum (agual before the 

law) yang dipengaruhi politik kekuasaan (corrosive effect) yang hanya 

mementingkan lapisan atas dan mengesampingkan masyarakat lapisan bawah. 

Survey menunjukkan sebagaimana 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.” Yang paling merisaukan adalah 

ketentuan-ketentuan tersebut diatas menciderai rasa keadilan masyarakat. 

4.2 Saran 

Untuk memberantas corporate crime secara general dan dapat diterapkan secara 

umum maka Rancangan KUHP Nasional yang mengakui corporate crime harus segera 

diundangkan sehingga akan berlaku secara efektif sebagai primum remidium bukan 

ultimum remidium. Penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan tindak pidana 

yang dilakukan oleh PT. Lapindo Beranatas,Inc tidak efektif karena dampak social di 

masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo lebih 

mempreoritaskan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Lapindo Berantas,Inc, bukan 

menginginkan sanksi pidana sebagaimana yang ada dalam undang-undang lingkungan 

hidup. Masyarakat lebih menginginkan asas Pollunter pays principal.  

Poda Jatim  seharusnya bisa melacak melalui investigasi teknolog terhadap PT. 

Lapindo Berantas,Inc yang mengabaikan saran Medco E&P untuk memasang chasing . 

Chasing memiliki fungsi untuk menahan tekanan lumpur pada kedalaman 8. 575 kaki 

dengan demikian lebih aman jika dibandingkan dengan pengeboran tanpa chasing. 

Pengeboran sebagaimana yang dilakukan oleh pertamina dan mobile cepu mematuhi 
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prosedur pengeboran untuk menggunakan chasing sehingga akan aman dari segala 

resiko yang muncul. 

Kekuatan ekonomi dan jaringan politik harus tunduk pada lembaga KPK, 

Bapedal untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kejahatan korporasi memiliki 

kekuatan politik ekonomi yang dapat mempengaruhi lembaga birokrasi pemerintah ( 

bargaining power ) sehingga dapat mendorong terjadinya korupsi, kolusi dan 

nepotisme ( KKN ). Korporasi tanpa adanya kemudahan fasilitas dari pemerintah akan 

sulit berkembang dalam memperoleh keuntungan ( profit ) untuk mencegah terjadinya 

skandal antara korporasi dengan birokrasi pemerintah maka harus ada pengawasan dari 

KPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


