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DAFTAR ISTILAH 

 

1. Istilah Kata 

 

Globalisasi : Perubahan peradaban manusia yang sangat cepat 

disegala aspek kehidupan khususnya didunia bisnis 

yang diikuti dengan arus informasi dan kemajuan 

teknologi informasi yang mendunia. 

Profite :  Keuntungan yang menjadi tujuan utama bagi dunia 

bisnis yang diperoleh dengan cara legal atau illegal. 

Soeciety :  Kelompok masyarakat yang tersusun terorganisir dan 

tertib dalam tatanan norma yang mempunyai tujuan 

untuk kepentingan bersama. 

Sample :  Bagian terkecil dari populasi untuk dijadikan obyek 

penelitian.  

Responden :  Narasumber atau pihak yang memberi informasi 

tentang obyek penelitian secara valid. 

Non Random :  Penarikan sample secara tak acak dengan 

menggunakan data bebas 

Observasi :  Pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian 

(semburan lumpur Lapindo) 

Korporasi :  Badan usaha yang merupakan fiksi hukum sebagai 

subyek hokum dan mempunyai hak dan kewajiban 

sebagaimana manusia alamiah. 

Casing :  Selubung sebagai pelindung dalam pengeboran 

Capital :  Modal awal dalam mendirikan usaha 

Neoliberalisme :  Persaingan bebas dalam dunia bisnis tanpa campur 

tangan pemerintah 

Transnasional :  Hubungan bisnis lintas Negara dalam kontek bilateral 

atau multi lateral 

Kriminologi :  Ilmu yang mempelajari terjadinya kejahatan baik yang 

dilakukan badan usaha atau manusia. 

Viktimologi :  Ilmu yang mempelajari terjadinya korban kejahatan 

Konvensional :  Kejahatan yang terjadi secara umum 

Inkonvensional :  Kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha atau orang 

yang mempunyai skill, intelektual tinggi dan teknologi 

canggih.  

Fragmented : Struktur atau tingkat kedudukan dalam jaringan 

organisasi. 

Sanksi :  Akibat atau nestapa yang harus dijalani oleh badan 

usaha atau pengurus karena melanggar hokum. 

In abstracto :  Keadaan yang tidak pasti atau multitafsir 
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In concreto :  Keadaan yang nyata atau riil 

Infrastruktur :  Sarana atau fasilitas umum untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi. 

Victim :  Korban sebagai akibat tindak kejahatan baik secara 

langsung atau tidak langsung 

Ekosentris :  Pola piker atau perilaku yang mengutamakan 

pemeliharaan lingkungan hidup sebagai unsure yang 

sangat penting dalam kehidupan. 

Antroposentris :  Berbanding terbalik dengan Ekosentris 

Destroyer :  Pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

Rig :  Alat yang digunakan untuk pengeboran ( pipa ) 

kick :  Tekanan lumpur yang sangat kuat dan tidak dapat 

ditahan. 

Drainase :  Saluran irigasi air, lumpur yang menghubungkan ke 

sungai 

Seismic :  Foto udara untuk memperoleh data-data kandungan 

minyak dan gas bumi 

Ispa :  Penyakit yang timbul akibat gas atau asap lumpur 

Lapindo 

Sustainable :  Kekuatan kemampuan untuk menopang 

Coercion :  Paksaan dari pemerintah untuk melakukan perbuatan 

demi kepentingan umum. 

Harm :  Kerugian yang timbul baik pada saat sekarang atau 

yang akan datang. 

Ekosistem :  Keseimbangan makhluk hidup dalam lingkungan hidup 

Snubbing Unit :  Teknik menutup semburan lumpur Lapindo dengan 

menyuntik cairan beton. 

Force Majeure :  Keadaan memaksa karena diluar kemampuan manusia 

(bencana alam) 
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2. Istilah Bahasa 

 

Bargaining Power :  Kekuatan atau kekuasaan untuk mempengaruhi baik 

dalam bidang ekonomi, politik, hokum, social, budaya.  

Corporate Crime :  Kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha secara 

illegal untuk memperoleh keuntungan dan 

menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, 

lingkungan hidup, Negara. 

Administratif Penal Law :  Sanksi administrasi berupa pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, 

pengumuman putusan hakim. 

Primum Remidium :  Sanksi pidana sebagai senjata utama dalam 

memberantas tindak pidana korporasi. 

Ultimum Remidium :  Sanksi pidana sebagai alternative terakhir setelah 

sanksi perdata, administrasi, tata tertib. 

Criminal Policy :  Kebijaksanaan dalam hukum pidana 

Social Order :  Terwujudnya tertib social dalam masyarakat 

Legal Research :  Penelitian dalam bidang hokum untuk memecahkan 

kasus. 

Board Director :  Jajaran kepengurusan dari direktur sampai ke bawah. 

Law in Action :  Diskripsi hokum didalam masyarakat. 

Sosio Legal Research :  Penelitian atau kajian ilmu hokum dan sosial 

Umbrella Provision :  Payung hokum; .Undang-undang, Perpres, Perda 

Class Action :  Gugatan kelompok dalam masyarakat yang memiliki 

tujuan dan nasib yang sama. 

Komisi Penilai Amdal :  Tim yang melakukan penilaian dokumen Amdal 

Pollunter Pays Principal :  Asas Pencemar membayar dalam tindak pidana 

lingkungan hidup. 

Peta Area Terdampak :  Peta yang menggambarkan wilayah atau daerah yang 

terkena luapan lumpur Lapindo dan menjadi 

tanggungjawab PT. Lapindo Berantas, Inc sesuai 

dengan Pasal 15 Perpres No. 14 Tahun 2007 Tentang 

BPLS  

Hak Uji Materiil :  Hak untuk menilai materi muatan peraturan 

perundang-undangan terhadap undang-undang 

dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung : Lembaga peradilan tertinggi di Negara Republik 

Indonesia yang menyelenggarakan penegakan hukum 

dan keadilan yang menaungi lembaga-lembaga 

peradilan dibawahnya. 

Actual Harm :  Kerugian yang terjadi secara riil didalam masyarakat 

Threatened Harm :  Kerugian yang terjadi dimasa yang akan datang 

Bencana Alam Nasional :  Bencana yang terjadi karena alam dan ditetapkan oleh 

pemerintah menjadi bencana nasional. 
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Production Sharing Contrac :  Ketentuan atau prosedur kontrak antara PT. Lapindo 

sebagai owner dengan PT. MCN sebagai penyedia jasa 

pengeboran. 

Eksaminasi Publik :  Peranan masyarakat untuk menilai putusan lembaga 

peradilan untuk mewujudkan keadilan bagi 

masyarakat.  

Good Governance : Asas pemerintahan yang baik, penyelenggaraan 

pemerintah yang bersih, jujur untuk kepentingan 

umum.  

A Qual Before of The Law :  Kedudukan setiap warga Negara atau pemerintah sama 

dalam hukum. 

Dampak Sosiologi :  Dampak yang timbul bagi masyarakat baik bersifat 

negative atau negative. 

Private Investment :  Investasi yang berasal dari sector swasta 

Public Investment :  Investasi yang berasal dari pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


