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ABSTRAK 

Yoka Lingga Permadoni, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, 

Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan Lumpur 

Panas Sidoarjo Dalam Perspektif Enviromental Governance. Tim 

Pembimbing: Dr. Sholih Mu’adi, S.H, M.Si dan Resya Famelasari, S.Sos, 

M.Soc.Sc. 

 

Untuk menanggulangi semburan lumpur panas Sidoarjo, pemerintah membentuk 

badan pelaksana yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang 

dibentuk pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

awal terjadinya semburan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. 

Kemudian, pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, BPLS diganti 

namanya menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dengan Peraturan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2017. BPLS yang sebelumnya merupakan badan 

tersendiri, setelah berganti nama menjadi PPLS kini berada dibawah Direktorat 

Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Penelitian ini akan menganalisis kebijakan terkait penanggulangan dampak 

lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo dalam perspektif 

environmental governance. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Teori yang akan digunakan 

adalah Teori Kebijakan Publik dengan model analisis implementasi kebijakan 

Grindle. Kemudian, konsep dari penelitian ini adalah environmental governance 

dan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

implementasi kebijakan dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat 

semburan lumpur panas Sidoarjo dan menganalisis apakah kebijakan yang ada pro 

terhadap lingkungan. 

Dari penelitian ini disimpulkan upaya penanggulangan dampak lingkungan 

semburan lumpur panas Sidoarjo meliputi pembangunan tanggul kolam 

tampungan lumpur, pendayagunaan lumpur Sidoarjo, penataan kawasan lumpur 

Sidoarjo, dan pengamanan kali Porong. Berdasarkan analisis implementasi 

kebijakan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Grindle, program-

program tersebut sudah baik. Namun, dalam perspektif environmental 

governance, kebijakan yang ada belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan 

lingkungan. 

Kata Kunci: Lumpur Sidoarjo, Dampak Lingkungan, Implementasi 

Kebijakan, Environmental Governance.    
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ABSTRACT 

Yoka Lingga Permadoni, Undergraduate Program, Study Program of 

Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of 

Brawijaya, Malang, 2018, The Policy Analysis of Countermeasures of Sidoarjo 

Mudflow Environmental Impact within Environmental Governance 

Perspective. Supervisors: Dr. Sholih Mu’adi, S.H, M.Si and Resya 

Famelasari, S.Sos, M.Soc.Sc. 

 

To overcome with Sidoarjo mudflow, government established an implementation 

agency called Sidoarjo Mudflow Mitigation Agency (BPLS) during the reign of 

Susilo Bambang Yudhoyono. It established on the commencement period of mud 

burst that is regulated within presidential regulation number 14 of 2007. Then, 

within the reign of Joko Widodo, BPLS turn into Sidoarjo Mud Control Centre 

(PPLS) with presidential Regulation number 21 of 2017. Before it is renamed into 

PPLS that is supervised under the Directorate General of Water Resources 

Ministry of Public Works and People's Housing, the previous BPLS was an 

independent body. This research analyzes policy related to the countermeasures of 

environmental impacts caused by Sidoarjo mudflow within environmental 

governance perspective.  

This research used descriptive qualitative method with several techniques of 

collecting data such as library research, interviews, and observation. Theory used 

in this research is Public Policy Theory with analysis model of Grindle policy 

implementation. Then, this research used environmental governance and living 

environment concepts. This research aims to describe the implementation of 

policy in mitigating the environmental impacts caused by Sidoarjo mudflow as 

well as to analysis whether the existed policy supports the environment.  

According to this research, it can be concluded that the required attempts in 

overcoming with environmental impacts of Sidoarjo mudflow involves to the 

establishment of mud pond embankments, the mud’s utilization, the arrangement 

of Sidoarjo mudflow area, and the security of Porong River. Based on the analysis 

of policy implementation that used analysis model of Grindle policy 

implementation, those programs are decent. However, within environmental 

governance perspective, those existing policy has not been fully concerned to 

environment needs.  

Keywords: Sidoarjo Mudflow, Environment Impacts, Policy Implementation, 

Environmental Governance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengulas balik awal mula terjadinya fenomena semburan lumpur panas 

Sidoarjo yang hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang 

cukup kompleks bagi warga dan lingkungan yang terdampak. Semburan 

lumpur panas Sidoarjo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 di lokasi pengeboran 

PT Lapindo Brantas di dusun Balongnongo, desa Renokenongo, kecamatan 

Porong, kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur. Semburan lumpur panas ini 

menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan di kabupaten Sidoarjo yakni Porong, 

Jabon, dan Tanggulangin dengan luas luapan lumpur panas mencapai sekitar 

640 hektar.
1
 

     Volume lumpur diawal semburannya pada tahun 2006 hingga tahun 2009 

mencapai rata-rata antara 60.000 m
3
 sampai 100.000 m

3
 per harinya. Namun 

kemudian, pada tahun 2010 hingga sekarang volume semburan lumpur 

perlahan mengalami penurunan hingga rata-rata semburan lumpur sekitar 

30.000 m
3
 sampai 60.000 m

3
 per harinya.

2
 Kemudian, lumpur yang 

menyembur tersebut ditampung didalam tanggul yang dibangun oleh Badan 

                                                           
1
 Rois Jajeli, Kolam Penampungan Lumpur Lapindo Mencapai Luas 640 Hektar, detiknews, 

diakses dari https://news.detik.com/jawatimur/2927776/kolam-penampungan-lumpur-lapindo-

mencapai-luas-640-hektar, pada tanggal 26 Desember 2017. 
2
 Tim Pelaksana, Draft Laporan Akhir Kegiatan Penerapan Teknologi Produksi Bahan Bangunan 

Berbasis Polymer dan Ceramic Base, Pusat Litbang dan Pengembangan Perumahan dan 

Pemukiman, Bandung, 2017, hlm.6. 

https://news.detik.com/jawatimur/2927776/kolam-penampungan-lumpur-lapindo-mencapai-luas-640-hektar
https://news.detik.com/jawatimur/2927776/kolam-penampungan-lumpur-lapindo-mencapai-luas-640-hektar


2 
 

2 
 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang merupakan badan pelaksana 

penanggulangan lumpur Sidoarjo diawal semburannya. Tanggul tersebut 

memiliki luas seluas 640 hektar dengan panjang tanggul sekitar 10 kilometer 

dan lebar 15 meter dengan ketinggian dindingnya 10 sampai 11 meter dari 

permukaan tanah. Tanggul ini dapat menampung sekitar 50 juta m
3
 material 

padat dari kapasitas maksimumnya 60 juta m
3
.
3
 

     Mengenai penyebab menyemburnya lumpur panas Sidoarjo sempat dan 

bahkan masih menjadi perdebatan dan melahirkan beragam asumsi di 

kalangan masyarakat, mulai dari alasan faktor alamiah yaitu akibat aktivitas 

seismik, hingga faktor human error yaitu akibat kesalahan prosedur dalam 

kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Namun, 

beberapa putusan hukum terkait semburan lumpur panas Sidoarjo menyatakan 

bahwa semburan tersebut merupakan fenomena alam. 

Tabel 1.1. Hipotesa Tentang Pemicu Semburan Lumpur Sidoarjo 

Pembanding Hipotesa 

Underground Blowout 

Hipotesa  

Remobilisasi Overpressured Shale 

Asal usul Adanya kesalahan pemboran sehingga 

tekanan didalam sumur memecahkan batuan  

Proses alamiah seperti terjadinya lima mud 

volcano lain disekitar sesar Watukosek. 

Sosialisasi Tersosialisasi dengan baik mulai tahun 2006 Hipotesa dikemukakan sesudah analisa data 

pada tahun 2007 

Kemungkinan 

 dimatikan 

Mungkin Tidak mungkin  

Data 

pendukung 

Proximity fisik, terjadi 200 m dari sumur 

Banjarpanji 

Proximity temporal, terjadi loss 7 menit 

setelah gempa 

Lubang sumur tanpa casing mencapai 5600 

kaki 

Terdapat deuterium yang berasal dari magma 

statik 

Dibuktikan dengan percobaan di laboratorium 

oleh Mazzini pada tahun 2008 

Data 

penyangkal 

Casing shoe masih utuh setelah  diuji dan 

dilakukan logging 

Perlu dilakukan mapping dari sesar 

Watukosek 

Casing shoe sudah cukup dalam lebih dari 

1000 m 

Gempa Yogya terlalu kecil dan/atau terlalu 

jauh untuk mereaktivasi sesar Watukosek. 

                                                           
3
 Ibid. 
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Sumur dalam keadaan terbuka tetapi lumpur 

tidak melalui sumur 

Analisis tekanan menunjukkan kekuatan 

batuan lebih kuat dari tekanan yang ada 

Peneliti Rubiandini (2006)  Nawangsidi (2007)  

Mazzini et al (2007, 2008) 

Japan Groups (2007) 

Singh dan Dusseault (2007) 

Guntoro (2007) 

Published 

Papers 

Davies et al (2007)  

Rubiandini  (2007) 

Davies et al (2008)  

Tingay et al (2008) 

Mazzini et al (2007) 

Sawolo et al (2008) 

Istadi et al (2008) 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2017. 

     Beberapa ahli geologi yang mengamati fenomena semburan lumpur panas 

Sidoarjo mengidentifikasi semburan yang terjadi sebagai suatu proses lahirnya 

gunung lumpur dan mencatat fenomena ini sebagai suatu peristiwa unik. 

Gunung lumpur ini banyak muncul di sepanjang zona depresi/cekungan 

Kendeng. Pada zaman Pliosen, aktivitas deretan gunung berapi dibagian 

selatan Jawa Timur mengisi cekungan Kendeng/selat Madura Purba yang 

berevolusi dari lingkungan laut dalam menjadi laut dangkal, dan seterusnya 

menjadi daratan. Kondisi geologi yang berdekatan deretan gunung berapi 

inilah yang menyebabkan daerah semburan lumpur berpotensi terkoneksi 

dengan sistem geotermal komplek gunung api Arjuna-Welirang. 
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Gambar 1.1. Ilustrasi Fenomena Munculnya Gunung Lumpur Sidoarjo 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2017. 

     Atas dasar beberapa penelitian tersebut menjadi dasar yang memperngaruhi 

putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 

2007 yang memutuskan menolak seluruh gugatan Walhi terkait lumpur 

Sidoarjo. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta 

pada tanggal 27 Oktober 2008 setelah Walhi mengajukan banding dan PT juga 

menolak banding dari Walhi. Putusan PN Jakarta Selatan dan PT Jakarta 

tersebut menyatakan bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo disebabkan oleh 

fenomena alam. Setelah itu, pihak Walhi tidak mengajukan upaya kasasi yang 

menjadikan Panitera PN Jakarta Selatan membuat Surat Panitera PN Jakarta 

Selatan tanggal 14 Januari 2009 yang menyatakan masing-masing pihak tidak 
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mengatakan Kasasi, sehingga secara hukum Putusan PT Jakarta tanggal 27 

Oktober 2008 memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht). Selanjutnya, 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia turut menyatakan bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo 

merupakan bencana alam.
4
 

     Lokasi semburan lumpur panas Sidoarjo sendiri berada di kawasan 

pemukiman warga yang kemudian mengakibatkan beberapa desa di sekitar 

kawasan semburan terendam lumpur panas. Akibat dari semburan lumpur 

panas ini kemudian memunculkan berbagai masalah dan kerugian, seperti 

permasalahan sosial dengan hilangnya tempat tinggal masyarakat terdampak, 

kerugian ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak, 

problematika proses ganti-rugi bagi warga yang menjadi korban, 

permasalahan gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan terdampak, 

munculnya konflik antara masyarakat terdampak, Lapindo, dan pemerintah, 

hingga perdebatan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas munculnya 

peristiwa lumpur panas Sidoarjo. 

     Menanggapi permasalahan tersebut, menimbang permasalahan yang 

muncul berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitar 

semburan lumpur panas Sidoarjo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 

menjabat pada saat itu mengeluarkan Keppres Nomor 13 Tahun 2006 dengan 

pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas PLS) 

                                                           
4
 Utami Diah Kusumawati, Sudah Ditetapkan DPR Bencana Alam, Lapindo Tak Bisa Dipidana, 

CNNIndonesia.com, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529134709-20-

56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana, pada tanggal 26 Desember 

2017. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529134709-20-56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529134709-20-56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana
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dan disusul dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 untuk 

merespon dan menangani luapan lumpur panas Sidoarjo beserta permasalahan 

yang dimunculkan lainnya. Pada Perpres tersebut juga dinyatakan bahwa PT 

Lapindo Brantas yang kemudian melalui juru bayar ganti rugi dilakukan oleh 

Minarak Lapindo Jaya turut bertanggungjawab dalam menyelesaikan luapan 

lumpur panas Sidoarjo. Selain itu, dari Perpres ini juga dibentuk badan yang 

bertanggungjawab untuk menanggulangi luapan lumpur panas Sidoarjo, yaitu 

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Untuk biaya administrasi 

BPLS ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

     BPLS sebelumnya didahului oleh Tim Nasional Penanggulangan Semburan 

Lumpur di Sidoarjo berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 

Tahun 2006 dan memiliki tugas untuk melakukan langkah-langkah 

operasional terpadu untuk menanggulangi lumpur Sidoarjo. Tujuan dari 

dibentuknya BPLS ini adalah sebagai lembaga yang dibentuk untuk 

menanggulangi semburan dan luapan lumpur Sidoarjo beserta permasalahan 

sosial-ekonomi masyarakat terdampak dengan memperhitungkan risiko 

lingkungan yang terkecil.
5
 Sejak beroperasinya, BPLS memiliki 3 bidang 

tugas yang ditangani yaitu bidang infrastruktur yang berfokus pada 

pembangunan tanggul penampungan lumpur dan pengamanan luapan lumpur, 

bidang operasi yang berfokus pada penanganan luapan ke kali Porong dan 

dialirkan ke laut, dan bidang sosial yang berfokus pada penyelesaian berkas 

                                                           
5
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo. 
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ganti-rugi korban terdampak.
6
 Sebagai gambaran fenomena semburan lumpur 

panas Sidoarjo, berikut Peta Area Terdampak semburan lumpur panas 

Sidoarjo: 

Gambar 1.2. Peta Area Terdampak Semburan Lumpur Sidoarjo 22 Maret 2007 

 

  Sumber: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, 2007. 

     Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, pelaksanaan penanggulangan 

lumpur Sidoarjo dilakukan oleh BPLS bersama PT Lapindo Brantas. Terkait 

penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas 

bertanggungjawab 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 

                                                           
6
 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, diakses dari http://www.bpls.go.id/2011-07-07-21-11-

25, pada tanggal 26 Desember 2017. 

http://www.bpls.go.id/2011-07-07-21-11-25
http://www.bpls.go.id/2011-07-07-21-11-25
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kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan 

oleh pemerintah.
7
 Kemudian, biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar 

peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN. 

Sedangkan, terkait biaya upaya penanggulangan semburan lumpur berupa 

penanganan tanggul utama hingga pengaliran lumpur melalui Kali Porong 

hingga ke laut dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. Lalu, biaya upaya 

penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan 

luapan lumpur di Sidoarjo dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya 

yang sah.
8
 

     Perkembangan terkini terkait penanggulangan semburan lumpur panas 

Sidoarjo, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 

21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2017, BPLS dibubarkan dan dialihkan tugas 

beserta fungsinya ke Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dan berada 

dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR). Landasan pembubaran BPLS menjadi PPLS 

dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR adalah 

untuk melakukan efektifitas dan efisiensi. Hingga perubahannya dari BPLS 

menjadi PPLS, permasalahan teraktual yang menjadi fokus dan harus 

ditangani adalah penyelesaian berkas ganti-rugi korban terdampak baik di 

dalam PAT, maupun di luar PAT, pengendalian semburan lumpur Sidoarjo 

                                                           
7
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 15 Ayat 1 Tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 
8
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 15 Ayat 6 Tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 
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yang terus berlangsung prosesnya, hingga penanganan terkait dampak yang 

dimunculkan oleh bahaya lumpur Sidoarjo bagi kesehatan masyarakat dan 

lingkungan hidup sekitar area terdampak. 

     Berdasarkan pada peraturan terbaru terkait penanggulangan semburan 

lumpur panas Sidoarjo yaitu Perpres Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada pasal 5 

menerangkan bahwa perubahan peraturan yang ada hanya atas dasar untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
9
 

Regulasi serta prosedural dalam menanggulangi permasalahan semburan 

lumpur panas Sidoarjo tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tetap 

berpedoman pada peraturan sebelumnya. Tugas dan fungsi dari PPLS 

selanjutnya diperkuat dan diperjelas dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 

5 Tahun 2017. 

     11 tahun kasus lumpur panas Sidoarjo berlangsung, penyelesaian pada 

beberapa permasalahan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo, seperti 

penguatan tanggul lumpur dan proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak 

perlahan terselesaikan. Namun kemudian, permasalahan yang dimunculkan 

akibat dampak luapan lumpur panas Sidoarjo tidak hanya sebatas urusan 

materil, namun juga menyinggung aspek lingkungan hidup. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa 

Timur (WALHI JATIM) terhadap tanah dan air di area semburan lumpur 

panas Sidoarjo menunjukkan air dan tanah di area tersebut mengandung 

                                                           
9
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 
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Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) sampai 2.000 kali lipat diatas 

ambang batas normal.
10

 Selain itu, tingkat pencemaran udara akibat PAH juga 

mencapai tingkat 8.000 sampai 220.000 kali lipat diatas ambang batas dan 

juga gas Hidrogen Sulfida (H2S) mencapai angka 85 ppb (part per billion). 

     Permasalahan lingkungan tersebut kemudian menurut WALHI JATIM 

memunculkan efek domino terhadap aspek lainnya, aspek kesehatan 

masyarakat juga terancam akibat permasalahan pencemaran lingkungan 

semburan lumpur panas Sidoarjo. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

(ISPA) merupakan ancaman masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal 

di sekitar tanggul kolam penampungan lumpur panas Sidoarjo. Berdasarkan 

pernyataan salah satu warga desa Siring, kecamatan Porong, kabupaten 

Sidoarjo yang merupakan salah satu desa yang berada pada peta Wilayah 

Penanganan Luapan Lumpur, diwartakan oleh VOA Indonesia bahwa terjadi 

peningkatan warga yang terkena penyakit ISPA dari tiga puskesmas, 

diantaranya Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Disamping itu, permasalahan 

seperti adanya warga korban yang belum dijamin oleh program jaminan 

kesehatan (Kartu Indonesia Sehat) yang dibentuk oleh pemerintah turut 

memperpanjang permasalahan yang ada.
11

 

                                                           
10

 WALHI Jawa Timur, Kondisi Area Sekitar Tak Layak, Korban Lumpur Lapindo Juga Rasakan 

Dampak Lingkungan dan Kesehatan, WALHI Jawa Timur, diakses dari 

http://walhijatim.or.id/2017/05/kondisi-area-sekitar-tak-layak-korban-lumpur-lapindo-juga-

rasakan-dampak-lingkungan-dan-kesehatan/, pada tanggal 26 Desember 2017. 
11

 Petrus Riski, Lumpur Lapindo 11 Tahun: Masalah Lingkungan dan Kesehatan Masih Ancam 

Warga, VOA Indonesia, diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/lumpur-lapindo-11-tahun-

masalah-lingkungan-dan-kesehatan-masih-ancam-warga/3875373.html, pada tanggal 26 Desember 

2017. 

http://walhijatim.or.id/2017/05/kondisi-area-sekitar-tak-layak-korban-lumpur-lapindo-juga-rasakan-dampak-lingkungan-dan-kesehatan/
http://walhijatim.or.id/2017/05/kondisi-area-sekitar-tak-layak-korban-lumpur-lapindo-juga-rasakan-dampak-lingkungan-dan-kesehatan/
https://www.voaindonesia.com/a/lumpur-lapindo-11-tahun-masalah-lingkungan-dan-kesehatan-masih-ancam-warga/3875373.html
https://www.voaindonesia.com/a/lumpur-lapindo-11-tahun-masalah-lingkungan-dan-kesehatan-masih-ancam-warga/3875373.html
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     Selain hal tersebut, terkait pengaliran lumpur ke kali Porong juga 

menimbulkan kontroversi dan pertentangan antara pemerintah (PPLS) dan 

lembaga swadaya masyarakat (WALHI JATIM). WALHI JATIM 

menyangsikan tindakan PPLS yang mengalirkan lumpur ke kali Porong tanpa 

adanya treatment khusus pengolahan lumpur yang tepat sebelum dialirkan ke 

kali Porong. WALHI JATIM mengatakan bahwa tindakan tersebut berisiko 

bagi biota dan ekosistem kali Porong serta kualitas air sungai Porong sendiri.  

          Dengan demikian, peneliti akan melakukan analisis lebih mendalam 

serta mengaji kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan 

lumpur panas Sidoarjo serta penerapan upaya-upaya yang dilakukan. 

Membicarakan dan membahas lingkungan terutama permasalahan lingkungan 

memang bukan merupakan suatu pembahasan yang sederhana dan singkat. 

Saat membicarakan lingkungan, maka aspek lainnya seperti sosial budaya 

masyarakat, kepentingan ekonomi dan politis lainnya, juga akan disinggung. 

Secara kajian akademik maupun politik, pembahasan mengenai lingkungan 

sendiri cukup kompleks dan luas.  

     Pendekatan untuk melihat lingkungan sendiri beragam, mulai dari 

pendekatan reformis hingga pendekatan radikal.
12

 Dua pendekatan dalam 

melihat permasalahan lingkungan yang jauh berbeda. Pada bagian pengantar 

mengenai filosofi lingkungan yang dijelaskan oleh Neil Carter pada bukunya 

yang berjudul The Politics of The Environment Ideas, Activism, Policy, 

Second Edition disebutkan bahwa politik lingkungan tertutupi oleh dilema 

                                                           
12

 Neil Carter, The Politics of The Environment Ideas, Activism, Policy, Second Edition, 

Cambridge University Press, New York, 2007, hlm. 11. 
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yang bersifat etis, pada saat kepentingan manusia bertabrakan dengan 

kepentingan alam.
13

 Begitu pula ketika melihat permasalahan penanggulangan 

semburan lumpur panas Sidoarjo ini sendiri. 

     Dalam mengaji dan mengupas permasalahan semburan lumpur panas 

Sidoarjo ini dapat dianalisis dari beragam sudut pandang berbagai 

permasalahan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

semburan lumpur panas ini telah memunculkan berbagai masalah dan 

kerugian, seperti permasalahan sosial dengan hilangnya tempat tinggal 

masyarakat akibat terendam lumpur panas, kerugian ekonomi seperti 

hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak, problematika proses 

ganti-rugi bagi warga yang menjadi korban, permasalahan gangguan 

kesehatan, kerusakan lingkungan terdampak, munculnya konflik antara 

masyarakat terdampak, Lapindo, dan pemerintah, hingga perdebatan pihak 

mana yang harus bertanggungjawab atas munculnya peristiwa lumpur panas 

Sidoarjo. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penelitian yang akan dilakukan 

mengambil tema politik lingkungan dengan jenis penelitian adalah analisis 

kebijakan dan berfokus pada kebijakan penanggulangan dampak lingkungan 

akibat semburan lumpur Sidoarjo. 

     Penelitian terkait permasalahan semburan lumpur panas Sidoarjo dapat 

dikatakan telah banyak dilakukan. Namun, setelah peneliti melakukan riset 

dan pencarian terkait penelitian yang pernah dilakukan mengenai semburan 

lumpur panas Sidoarjo, tema dan fokus penelitian sebelumnya yang peneliti 

                                                           
13

 Ibid., hlm. 13. 
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temukan meliputi aspek sosial seperti konflik masyarakat terdampak dengan 

pemerintah dan pihak PT Lapindo Brantas; aspek ekonomi seperti proses ganti 

rugi tanah tempat tinggal masyarakat yang terendam lumpur Sidoarjo, aspek 

hukum seperti advokasi bantuan hukum terhadap masyarakat terdampak, 

aspek politik kebijakan namun menganalisis kebijakan secara keseluruhan dan 

umum, serta aspek biologis yang terbatas pada penelitian kandungan lumpur 

panas Sidoarjo. Maka dari itu, peneliti ingin mencari tahu dan menganalisis 

permasalahan semburan lumpur panas Sidoarjo dari aspek politik lingkungan 

dengan fokus spesifik yaitu analisis kebijakan penanggulangan dampak 

lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo dikarenakan penelitian dengan 

fokus ini masih sangat minim dilakukan. Hal ini lah yang menjadikan 

penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan guna melihat 

permasalahan lumpur panas Sidoarjo dari sudut pandang yang baru dan 

menambah khazanah penelitian akademik terkait fenomena semburan lumpur 

panas Sidoarjo. 

     Landasan utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam 

terkait analisis kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan 

lumpur panas Sidoarjo adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan 

yang disusun serta penerapan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah 

sebagai respon dan upaya menanggulangi permasalahan lumpur Sidoarjo, 

mengetahui seberapa jauh efektifitas kebijakan dan upaya 

penanggulangannya, apakah kebijakan yang ada sudah selaras dengan undang-
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undang yang ada, serta apakah kebijakan yang disusun pro terhadap 

lingkungan. 

     Alasan lainnya mengapa penelitian ini dilakukan dan bertempat di areal 

semburan lumpur panas Sidoarjo adalah dikarenakan fenomena yang terjadi 

telah berlangsung selama 11 tahun dan masih menyimpan berbagai 

permasalahan. Menurut pandangan peneliti, penting bagi kasus ini diteliti 

lebih mendalam secara akademik untuk mencari tahu hal-hal serta upaya-

upaya apa saja yang telah pemerintah lakukan dalam menangani permasalahan 

ini, hingga mengevaluasi efektifitas kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada 

fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo, khususnya penanggulangan 

dampak lingkungan.  

     Dengan penjelasan alasan dan tujuan pentingnya penelitian ini untuk 

dilakukan serta gambaran permasalahan dan kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan tersebut, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul 

“Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan 

Lumpur Panas Sidoarjo Dalam Perspektif Environmental Governance”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran kondisi dan permasalahan yang telah disampaikan 

pada latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 



15 
 

15 
 

1. Apakah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan 

lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo telah 

mempertimbangkan aspek lingkungan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan 

dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan kebijakan pemerintah 

terkait penanggulangan permasalahan lingkungan akibat semburan 

lumpur panas Sidoarjo apakah telah mempertimbangkan aspek 

lingkungan. 

2. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan faktor-faktor pendukung 

serta penghambat dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi 

permasalahan lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penyusunan penelitian yang dilakukan oleh setiap mahasiswa Program Studi Ilmu 

Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya diharapkan 

dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dari penelitian antara 

lain: 

1. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang fenomena semburan 

lumpur panas Sidoarjo khususnya permasalahan lingkungan yang terjadi 
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secara komprehensif, baik mengenai kebijakan yang diberlakukan, 

permasalahan lingkungan yang terjadi, hingga evaluasi penanggulangan 

permasalahan lingkungan dengan kebijakan yang telah diberlakukan. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran secara akademis kepada pemerintah 

terkait penanggulangan permasalahan semburan lumpur panas Sidoarjo 

dengan tidak hanya berfokus pada aspek sosial-ekonomi, melainkan juga 

harus mengelaborasikan kebijakan yang berlaku dengan memperhatikan, 

menjamin, dan melindungi lingkungan terdampak sesuai pada undang-

undang yang berlaku. 

3. Sebagai instrumen evaluasi bagi kebijakan-kebijakan serta upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak 

lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo, khususnya setelah 

permasalahan semburan lumpur panas Sidoarjo telah memasuki tahun 

kesebelas dan pasca perubahan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. 

4. Menambah khazanah penelitian akademik bagi studi Ilmu Politik, 

khususnya pada bidang ekologi politik sehingga dapat menjadi acuan bagi 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya oleh civitas 

akademika Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kerangka Teori  

Pada sub bab ini akan dijelaskan teori yang digunakan pada penelitian skripsi ini. 

Teori yang akan digunakan adalah teori kebijakan publik dari William N. Dunn. 

Teori tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan dampak 

lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo. 

     Menurut Dunn cakupan dari proses analisis kebijakan publik ini sendiri 

meliputi beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahapan penyusunan agenda, 

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga penilai 

kebijakan.
1
 Dalam proses penelitian akan menggunakan pemahaman teori 

kebijakan publik dari William Dunn dan akan difokuskan pada tahapan 

implementasi kebijakan dengan menggunakan model analisis implementasi 

Grindle, hal ini berdasarkan pada rumusan masalah yang disusun oleh peneliti 

yaitu untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan terkait 

penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo, apakah 

kebijakan yang ada memperhatikan aspek lingkungan, dan apa faktor pendukung 

dan faktor penghambat dari pengimplementasian kebijakan. 

                                                           
1
 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 22. 
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2.1.1. Teori Kebijakan Publik 

Hal utama dan penting yang perlu diketahui oleh peneliti dalam menggunakan 

teori kebijakan publik sebagai acuan untuk melakukan penelitian adalah bahwa 

kebijakan publik memiliki cakupan kajian yang sangat luas. Mendefinisikan 

kebijakan publik secara tepat sangat diperlukan agar penelitian yang dilakukan 

tidak melebar dari fokus penelitian yang telah disusun.  

     Isu-isu kebijakan pada beberapa disiplin ilmu sosial seperti Ilmu Politik, Ilmu 

Pemerintahan, Administrasi Publik, Hubungan Internasional, dan berbagai disiplin 

ilmu sosial lainnya juga memiliki pembahasan terkait isu-isu kebijakan. Untuk itu, 

mendefinisikan kebijakan publik secara tepat berdasarkan disiplin kajian ilmu 

yang dipelajari dan tema penelitian sangat perlu untuk dilakukan. Dari beberapa 

bahan bacaan yang ada, definisi mengenai kebijakan publik yang disampaikan 

oleh Eystone (1971:18) yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 

M.A pada bukunya yang berjudul „Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke 

Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik‟ yang mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah “the relationship of government unit to its 

environment” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan 

pemerintahan dengan lingkungannya).
2
 

     Selain definisi kebijakan publik yang disampaikan oleh Eystone, definisi yang 

disampaikan oleh Wilson (2006:154) juga dapat digunakan untuk mendukung 

penelitian ini yaitu “The actions, objectives, and pronouncements of governments 

on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and 

                                                           
2
 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 13. 
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the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-

tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 

masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal 

diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh 

mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).
3
 Berdasarkan definisi 

tesebut, peneliti mengerucutkan bahwa penelitian yang dilakukan berfokus pada 

upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam 

menanggapi dan menangani permasalahan yang ada, dan pada kasus ini adalah 

penanggulangan dampak lingkungan lumpur panas Sidoarjo. 

     Setelah mendefinisikan kebijakan publik dengan berdasarkan pendefinisian 

yang tepat bagi penelitian, perlu diketahui pula bahwa kebijakan publik memiliki 

tahapan-tahapan dalam proses pembuatannya, yang mana setiap tahapannya 

memiliki fokus masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pemahaman kebijakan publik dari William N. Dunn. Pada bukunya yang telah 

diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang berjudul „Pengantar Analisis 

Kebijakan Publik Edisi Kedua‟ proses pembuatan kebijakan divisualisasikan 

sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur urutan waktu: 

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan, dan penilaian kebijakan.
4
 

 

 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 William N. Dunn, Op.Cit., hlm. 22. 
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Gambar 2.1. Tahapan Pembuatan Kebijakan oleh William N. Dunn 

 

Sumber: Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 2003. 

Berdasarkan kelima tahapan pembuatan kebijakan tersebut, peneliti hanya akan 

berfokus pada tahapan implementasi kebijakan guna menjawab pertanyaan 

penelitian ini. 

     Pemantauan dalam analisis kebijakan menurut William N. Dunn berguna untuk 

memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik yang 

dibentuk sekaligus sebagai prosedur untuk menganalisis kebijakan. Selain itu 

proses pemantauan diperlukan dan harus dilakukan untuk memantau tindakan 

kebijakan dengan hasil akhir mengetahui konsekuensi dari tindakan kebijakan itu 

sendiri. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh pembuat kebijakan kepada 
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publik dapat disebut sebagai sebuah hipotesis, hipotesis tentang hubungan antara 

tindakan kebijakan dan hasil dari kebijakan pula. Setiap hipotesis didasarkan pada 

pengalaman dan asumsi tentang sebab dan akibat (jika tidak, maka dasarnya 

hanyalah spekulasi buta), hipotesis tidak lebih dari sekadar suatu terkaan 

(conjectures) sampai ketika hipotesis tersebut teruji oleh pengalaman berikutnya.
5
    

     Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, 

yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan. Berikut ini 

penjelasannya:
6
 

1. Kepatuhan (Compliance). Pemantauan bermanfaat untuk menentukan 

apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain 

sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, 

instansi pemerintah, dan lembaga professional. Misalnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan informasi tentang 

tingkat pencemaran dan menentukan apakah industri mematuhi standar 

analisis dampak lingkungan. 

2. Pemeriksaan (Auditing). Pemantauan membantu menentukan apakah 

sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran 

maupun konsumen tertentu (individu, keluarga, desa, kota) memang telah 

sampai kepada mereka. Misalnya, dengan memantau penggunaan dan 

penganggaran dana desa kita dapat menentukan seberapa besar dana desa 

dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan 

desa. 

                                                           
5
 Ibid., hlm. 508. 

6
 Ibid., hlm. 510. 
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3. Akuntansi. Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi 

setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. 

Misalnya, perubahan dalam kualitas hidup dapat dipantau dengan 

indikator sosial tertentu seperti tingkat pendidikan, persentase penduduk di 

bawah garis kemiskinan, dan tingkat pendapatan. 

4. Eksplanasi. Pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat 

menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. 

Misalnya, eksperimen sosial dalam peradilan pidana, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial membantu kita menemukan kebijakan dan program 

apa yang berfungsi secara baik, bagaimana mereka berproses, dan 

mengapa. 

     Dalam memantau hasil kebijakan, terdapat dua jenis akibat yaitu keluaran 

(outputs) dan dampak (impacts). Kedua jenis akibat tersebut memiliki perbedaan, 

keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh 

kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries), sedangkan dampak 

kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah-laku atau sikap yang 

dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.
7
 Keluaran dan dampak kebijakan 

sangat ditentukan oleh tindakan kebijakan yang dilakukan. Tindakan kebijakan 

dapat berupa tindakan regulatif, yaitu tindakan yang dirancang untuk menjamin 

kepatuhan terhadap standar atau prosedur yang tertentu ataupun tindakan alokatif, 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 513. 
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yaitu tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil, dan 

alat.
8
 

 

2.1.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle 

Disamping penjelasan mengenai apa itu tahapan pemantauan dan bagaimana cara 

kerjanya, maka selanjutnya akan dijelaskan pula model implementasi kebijakan 

yang akan digunakan pada penelitian ini. Untuk menganalisis kebijakan 

penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo peneliti 

akan menggunakan model Grindle yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle 

(1980). Analisis dengan menggunakan model ini berfokus pada isi kebijakan dan 

konteks implementasinya dengan tingkat keberhasilan mengacu pada derajat 

implementability dari kebijakan yang ada. Untuk menjawab rumusan masalah 

yang disusun pada penelitian ini, model ini tepat digunakan guna menjawab 

permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian. 

     Indikator-indikator teknik analisis implementasi kebijakan dari isi kebijakan 

dan konteks implementasi dari model Grindle mencakup:
9
 

A. Indikator Isi Kebijakan 

1. Kepentingan yang memengaruhi kebijakan. 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan. 

4. Kedudukan pembuat kebijakan. 

5. Pelaksana program kebijakan. 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 514. 

9
 Riant Nugroho, Public Policy Edisi Keenam, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, hlm. 

745. 
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6. Sumber daya dikerahkan. 

B. Indikator Konteks Implementasi 

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

3. Kepatuhan dan daya tanggap. 

     Berdasarkan model implementasi kebijakan Grindle ini, peneliti akan mengaji 

penerapan dan pelaksanaan program-program yang merupakan turunan dari 

kebijakan yang ada dalam upaya menanggulangi dampak lingkungan akibat 

semburan lumpur panas Sidoarjo. Mencari tahu bagaimana manfaat serta dampak 

dari kebijakan serta bagaimana tanggapan dan hal yang terjadi pada kelompok-

kelompok sasaran akibat kebijakan. 

     Indikator-indikator tersebut akan menjadi acuan bagi peneliti dalam mencari 

data dan informasi serta menyusun daftar pertanyaan wawancara terkait 

implementasi kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur 

panas Sidoarjo. 

 

2.2. Batasan dan Definisi Konseptual 

Penyusunan batasan dan konsep pada penelitian ini ditujukan agar pembahasan 

penelitian tidak melebar atau keluar dari sistematika yang telah disusun oleh 

peneliti. Batasan penelitian yang dimaksud guna untuk memberikan bingkai pada 

permasalahan yang diteliti agar pembahasan serta data yang diolah terfokus pada 

rumusan yang ada. Sedangkan konsep yang dimaksud pada penelitian ini guna 

untuk memberikan penjelasan konsep telaah yang akan dibahas pada penelitian 

ini. 
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     Dengan demikian, pada penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo, 

peneliti akan menggunakan dan menggambarkan konsep environmental 

governance dan lingkungan hidup guna menjawab variabel penelitian yang telah 

disusun.  

 

2.2.1. Environmental Governance 

Secara umum konsep environmental governance membahas terkait kinerja 

birokrasi dan persoalan lingkungan. Lebih rinci, konsep ini juga membahas 

persoalan proses pengambilan keputusan, regulasi, kepatuhan, birokratisme, kerja 

sama, dan bekerjanya institusi-institusi terkait. Pada jurnal yang ditulis oleh 

Purwo Santoso yang berjudul „Kapasitas Pemerintah Daerah Mewujudkan Good 

Environmental Governance‟ dipaparkan bahwa kebijakan yang dibuat ditingkat 

daerah banyak sekali yang tidak ramah terhadap lingkungan, masih banyak 

kebijakan yang tidak menyeimbangkan kepentingan manusia dan kepentingan 

lingkungan.
10

 

     Kunci penting untuk memahami konsep ini adalah dengan mendudukkan 

pengelolaan proses kerja sistem sosial sebagai langkah kunci dalam pengelolaan 

lingkungan hidup.
11

 Selain itu, dalam konsep ini juga dikenal istilah bio-fisik 

(untuk penyebutan aspek lingkungan) dan abiotik (untuk penyebutan aspek 

kelembagaan). Dapat dikatakan, konsep ini merupakan dan menuntut sebuah 

corak pemerintahan yang mengarahkan perilaku kelembagaannya untuk 

                                                           
10

 Purwo Santoso, Kapasitas Pemerintah Daerah Mewujudkan Good Environmental Governance, 

Jurnal Politik Lokal & Sosial – Humaniora, Tahun III, No.2 Edisi April-Mei 2003, hlm. 59 
11

 Ibid., hlm. 63. 
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meminimalisir dampak negatif terhadap kondisi lingkungannya. Sederhananya, 

pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan diharapkan mampu menekan 

risiko terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan. 

     Birokrasi memiliki pengaruh yang menentukan proses pembangunan ekonomi, 

khususnya dalam tata kelola ruang. Kebijakan dan regulasi yang dibentuk oleh 

birokrasi dalam proses pembangunan ekonomi ini kemudian akan berimplikasi 

terhadap lingkungan. Sebagai contoh, apabila hak pengelolaan hutan diberikan 

kepada pihak yang tidak kompeten dalam pengelolaan hutan, maka akan bermuara 

pada kerusakan hutan. Sebaliknya, apabila hak pengelolaan hutan diberikan 

kepada pihak yang kompeten dan paham akan kepentingan alam, maka proses 

pembangunan ekonomi yang berlangsung dapat menekan risiko terhadap 

lingkungan. Dapat disimpulkan kinerja dari birokrasi akan memiliki dampak pada 

kondisi lingkungan bio-fisik. 

     Konsep environmental governance juga mengedepankan perilaku (baik 

perilaku sosial maupun perilaku individual) dari warga yang terlibat dalam 

kehidupan perkotaan, menimbang interaksi manusia dengan lingkungannya 

memiliki pola tertentu (terlembaga).
12

 Dengan demikian, pengelolaan lingkungan 

hidup juga dapat dilakukan dengan mempolakan perilaku warga maupun 

mendayagunakan berbagai lembaga sosial yang ada. Upaya menginterelasikan 

aspek mesin pemerintahan, aspek biotik, dan aspek abiotik untuk dikelola secara 

komprehensif menjadi fokus penting dari konsep environmental governance guna 

                                                           
12

 Ibid. 
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mencapai keselarasan antara proses pembangunan ekonomi dan kelestarian 

lingkungan. 

     Hal yang perlu diperhatikan juga terkait pengelolaan lingkungan adalah tidak 

sedikit pihak yang memanfaatkan lingkungan namun menghindar dari kewajiban 

untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan sendiri 

bersifat multi dan lintas stakeholder, hal ini kemudian menjadikan perlunya 

menggalang komitmen dari para stakeholder untuk menjamin pengelolaan 

lingkungan yang baik dan tepat.  

     Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dan tepat, Purwo 

Santoso dalam tulisannya memaparkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah dalam merespon persoalan-persoalan lingkungan, yaitu pertama isi 

kebijakan, birokrasi selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus mampu 

mendeteksi, memahami secara komprehensif, dan merespon secara arif perilaku 

khalayak maupun perilaku lingkungan bio-fisik. Maka isi kebijakan lingkungan 

dituntut untuk mampu mencerminkan rasa keadilan, bukan hanya memiliki 

legalitas. Kedua, proses kebijakan, dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan tidak cukup hanya melibatkan pejabat dan para ahli, namun perlu juga 

dilibatkan masyarakat. Walaupun masyarakat tidak memiliki keahlian, namun 

mereka memiliki kearifan. Sinergi berbagai pihak terkait juga mampu 

memperkuat kualitas proses kebijakan. Ketiga, konteks kebijakan, environmental 

governance harus mampu membuka peluang keragaman corak.
13

 

 

                                                           
13

 Ibid., hlm. 73 – 74. 
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2.2.2. Lingkungan Hidup 

Konsep dari lingkungan hidup secara umum dapat diartikan sebagai ruang yang 

ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup yang 

ada di dalamnya.
14

 Ruang lingkup peninjauan mengenai lingkungan hidup ini 

memiliki beberapa lingkup, baik dalam lingkup yang sempit seperti lingkungan 

suatu rumah, hingga lingkup yang luas seperti lingkungan hutan Kalimantan. Pada 

penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah lingkungan hidup 

yang terendam oleh semburan lumpur panas Sidoarjo. 

     Untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep dari lingkungan hidup, 

terdapat beberapa macam yang menentukan sifat lingkungan hidup, yaitu pertama, 

jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup, kedua hubungan 

atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup, ketiga kelakuan atau kondisi 

unsur lingkungan hidup, dan keempat faktor non-materiil suhu, cahaya, dan 

kebisingan.
15

 Sifat-sifat dari lingkungan hidup tersebut kemudian akan menjadi 

sudut pandang peneliti dalam memahami ruang lingkungan hidup, interaksi serta 

sosial budaya manusia yang menjadi objek penelitian, sebelum dan sesudah 

terjadinya bencana semburan lumpur panas Sidoarjo. 

     Pada dasarnya, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, manusia 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, dan manusia juga 

membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya.
16

 Menurut Dobzhansky 

dalam Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa gen menentukan tanggapan apa yang 

                                                           
14

 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Penerbit Djambatan, 

Bandung, 1991, hlm. 48-49. 
15

 Ibid., hlm. 50-51. 
16

 Ibid., hlm. 51. 
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akan terjadi terhadap faktor lingkungan. Sederhananya, menurut Dobzhansky gen 

bukanlah penentu sifat, melainkan penentu reaksi atau tanggapan terhadap 

lingkungan.
17

 Sebagai sampel penelitiannya, tumbuhan hijau yang ditempatkan di 

tempat gelap tidak mampu membentuk zat hijau daun, walaupun tumbuhan 

tersebut memiliki gen untuk membentuk zat hijau daun. Namun, setelah tumbuhan 

tersebut terkena cahaya, maka terbentuklah zat hijau daun. Pada kesimpulan 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan makhluk hidup juga terbentuk dari 

lingkungan hidupnya. 

     Hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya bersifat sirkuler. Dalam 

artian, setiap hal terkecil maupun terbesar yang dilakukan oleh manusia akan 

mempengaruhi lingkungan hidupnya, begitu pula sebaliknya. Interaksi antara 

manusia dan lingkungan hidupnya juga sangat kompleks. Pengaruh terhadap suatu 

unsur dapat merambat pada unsur lainnya. Manusia sendiri hidup dari unsur-unsur 

lingkungan hidupnya, udara untuk bernafas, air untuk minum, tumbuhan dan 

hewan untuk makan, keperluan rumah tangga dan kebutuhan lain, tenaga dan 

kesenangan, serta lahan untuk tempat tinggal dan produksi pertanian. Kembali, 

hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya bersifat sirkuler, oksigen yang 

manusia hirup berasal dari tumbuhan dan gas karbondioksida yang dikeluarkan 

oleh manusia dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesisnya. 

     Selanjutnya yang perlu dipahami dari konsep lingkungan hidup untuk 

mengamati objek penelitian adalah mengenai mutu lingkungan hidup. Mutu 

lingkungan hidup merupakan dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan 
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pengelolaan lingkungan. Bahkan pada dasarnya, pembahasan mengenai 

lingkungan adalah pembahasan tentang mutu lingkungan.
18

 Namun, maksud dari 

mutu lingkungan sendiri belum dapat dipaparkan secara jelas, karena tidak 

diuraikan secara eksplisit. Mutu lingkungan seringkali hanya dikaitkan dengan 

masalah lingkungan. Lain kata, mutu lingkungan diuraikan secara negatif, yaitu 

apa yang tidak kita kehendaki, seperti air sungai yang tercemar. Menurut Otto 

Soemarwoto dan kawan-kawan, agar lingkungan dapat dikelola dengan baik, tidak 

saja perlu mengetahui apa yang tidak dikehendaki, melainkan juga apa yang 

dikehendaki.
19

 Dengan demikian, kemana arah lingkungan itu ingin 

dikembangkan dan mendapatkan mutu lingkungan yang diinginkan dapat 

dipahami dengan jelas. 

     Kemudian mengenai manfaat dan risiko lingkungan, faktor lingkungan 

sebagian bersifat membantu dan sebagian lagi merintangi manusia untuk 

mendapatkan kebutuhan dasarnya. Faktor yang membantu manusia untuk 

mendapatkan kebutuhannya merupakan manfaat lingkungan, sedangkan yang 

merintangi manusia untuk mendapatkan kebutuhannya merupakan risiko 

lingkungan.
20

 Manfaat dan risiko lingkungan tersebut dapat berasal dari faktor 

hayati, fisik kimia, serta dapat bersifat alamiah ataupun buatan manusia. Antara 

manfaat dan risiko lingkungan terdapat hubungan yang erat. Suatu faktor dapat 

merupakan manfaat dan risiko sekaligus. Semisal hujan, sebagai salah satu 

sumber air bagi makhluk hidup, namun juga dapat menjadi risiko seperti banjir. 

Keterikatan antara manfaat dan risiko lingkungan nampak juga dari hal bahwa 
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mengambil manfaat lingkungan juga akan menimbulkan resiko lingkungan. 

Misalnya, mengunakan oksigen dalam udara untuk pembakaran bensin dalam 

mesin akan menimbulkan risiko pencemaran udara. Apabila risiko yang 

diakibatkan oleh pemanfaatan itu diperkecil, maka manfaat yang diambil 

umumnya juga akan berkurang.
21

  

     Mutu lingkungan dapat dinaikan dengan mengurangi risiko lingkungan. Usaha 

pengurangan risiko lingkungan akan memperbesar risiko lain yang telah ada atau 

menimbulkan risiko baru. Misalnya, memberantas hama dengan racun hama 

merupakan usaha untuk mengurangi risiko lingkungan, namun racun hama 

menimbulkan risiko pencemaran lingkungan. Hal tersebut menunjukkan betapa 

peliknya pengelolaan lingkungan untuk mendapatkan manfaat lingkungan yang 

sebesar-besarnya dan risiko lingkungan yang sekecil-kecilnya. 

     Kemudian, dalam menjaga dan memperbaiki mutu lingkungan demi memenuhi 

kebutuhan dasar manusia juga diperlukan suatu mekanisme pengelolaan 

lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini ditujukan untuk mendapatkan mutu 

lingkungan yang baik, dengan cara memperbesar manfaat lingkungan serta 

memperkecil risiko lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa 

manusia merupakan bagian integral lingkungan hidupnya dan tak dapat 

dipisahkan, manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah suatu asbtraksi belaka. 

Selanjutnya, dengan konsep ini peneliti akan mencari dan menggali informasi 

bagaimana upaya pemerintah memulihkan lingkungan serta kehidupan pada 
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lingkungan hidup itu sendiri yang telah rusak oleh bencana semburan lumpur 

panas Sidoarjo. 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Terkait penelitian terdahulu mengenai fenomena semburan lumpur panas di 

Sidoarjo, peneliti mengalami sedikit kesulitan dalam mencari hasil penelitian yang 

dapat dikomparasikan serta dielaborasikan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu terkait kebijakan dalam menanggulangi dampak lingkungan 

semburan lumpur panas di Sidoarjo. Namun, peneliti menemukan beberapa hasil 

penelitian yang dinilai cocok untuk dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

penelitian ini. Berikut hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi 

penelitian ini: 

 

2.3.1. Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo Dalam Melawan 

Dominasi Negara dan Korporasi (Studi di Sidoarjo – Jawa Timur) 

Penelitian ini dilakukan oleh Oman Sukmana, Program Doktoral, Program Studi 

Ilmu Sosiologi, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini merupakan penelitian 

penyusunan disertasi untuk mendapatkan gelar doktoral pada ilmu sosiologi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oman membahas serta meneliti mengenai gerakan 

sosial korban bencana lumpur Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur. Permasalahan 

utama yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai dinamika 

kemunculan dan perkembangan gerakan sosial korban bencana lumpur Sidoarjo 

dalam melawan dominasi negara dan korporasi. Fokus tersebut kemudian 
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dielaborasikan dengan periodisasi terjadinya gerakan sosial korban bencana 

lumpur Sidoarjo. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta dan dinamika aksi gerakan sosial 

korban bencana lumpur Sidoarjo dapat dibagi kedalam tiga periode, yakni periode 

pertama, terjadi dalam kurun waktu 29 Mei 2006 hingga April 2007 yang 

merupakan kurun waktu dimana awal terjadinya bencana lumpur Sidoarjo hingga 

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Periode pertama ini 

merupakan fase munculnya aksi pra-gerakan sosial. Periode kedua, terjadi dalam 

kurun antara tanggal 8 April 2007 hingga April 2009, dimana periode ini 

merupakan puncak aksi gerakan sosial korban bencana lumpur Sidoarjo. Aksi 

gerakan sosial korban bencana lumpur Sidoarjo muncul sebagai respon terhadap 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang dianggap tidak adil. Periode 

ketiga, terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 3 April 2009 hingga Desember 

2014. Pada periode ketiga ini dinamika gerakan sosial korban bencana lumpur 

Sidoarjo mengalami penurunan sebagai respon atas terbitnya putusan Kasasi 

Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa pihak pemerintah dan PT 

Lapindo Brantas dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya bencana lumpur 

Sidoarjo. 

    Secara singkat, gerakan sosial korban bencana lumpur Sidoarjo muncul atas 

inisiatif dan peran advokasi dari pihak LSM. Namun, inisiatif dan peran advokasi 

pihak LSM tersebut tidak berhasil, sehingga menyebabkan munculnya 

ketidakpercayaan dari korban bencana terhadap pihak LSM. Kemudian korban 

bencana lumpur Sidoarjo mengorganisir diri untuk membangun gerakan sosial 
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dalam menutut ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang 

lumpur. Kemudian, dengan penelitian ini peneliti akan mempelajari dan 

mengomparasikan kondisi masyarakat terdampak. 

 

2.3.2. Analisis Risiko Lingkungan Aliran Air Lumpur Lapindo Ke Badan Air 

(Studi Kasus Sungai Porong dan Sungai Aloo – Kabupaten Sidoarjo) 

Penelitian ini dilakukan oleh Niniek Herawati, Program Magister, Program Studi 

Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian 

penyusunan tesis untuk mendapatkan gelar magister pada ilmu lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Niniek membahas serta meneliti risiko lingkungan 

dengan mengidentifikasi kandungan phenol pada ruas sungai Porong dan Sungai 

Aloo yang dialiri oleh air lumpur dan selanjutnya memperkirakan risikonya 

terhadap lingkungan perairan sungai Porong dan sungai Aloo. 

     Pengumpulan data dilakukan pada 10 titik sampling pada ruas sungai Porong, 

4 titik pada saluran irigasi dan 5 titik pada ruas sungai Aloo, sesuai dengan 

perkiraan penyebaran air lumpur pada badan air sungai Porong dan sungai Aloo. 

Selanjutnya, dilakukan perkiraan konsentrasi phenol pada 19 titik sampling 

tersebut dengan konsentrasi berbahaya phenol terhadap biota air yang paling peka 

yaitu jenis crustacea dan perkiraan daya racun dari kandungan phenol yang 

tertinggi terkait juga dengan nilai baku mutu kualitas phenol pada air badan air 

sesuai dengan peruntukkannya yaitu sungai kelas III dalam PP Nomor 82 Tahun 

2001. 

     Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa di sepanjang ruas sungai 

Porong dan sungai Aloo yang dialiri oleh air lumpur panas Sidoarjo selama bulan 
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Oktober 2006 sampai Maret 2007 telah terdeteksi konsentrasi phenol sebagaimana 

terkandung di dalam formasi air lumpur panas Sidoarjo. Selanjutnya, dari hasil 

perhitungan perkiraan daya racun didapatkan hasil bahwa kandungan phenol 

dalam air lumpur yang mengalir ke sungai Porong dan sungai Aloo adalah 

berisiko yaitu berisiko tinggi terhadap peruntukkan sungai Porong dan sungai 

Aloo karena ditemukan konsentrasi phenol yang tinggi di sepanjang sungai 

Porong dengan konsentrasi tertinggi pada lokasi jembatan tol yang berjarak paling 

dekat dari input air lumpur ke sungai Porong dan selanjutnya terdegradasi sejalan 

dengan aliran menuju ke muara dan pada ruas sungai Aloo ditemukan pula 

konsentrasi phenol yang tinggi dengan konsentrasi tertinggi terletak pada lokasi 

Jembatan Gempol Sari yang berjarak paling dekat dengan input air lumpur yang 

selanjutnya terdegradasi sejalan dengan aliran menuju ke muara sungai. Penelitian 

ini akan digunakan peneliti untuk memahami kandungan dan bahaya lumpur 

Sidoarjo. 

      

2.3.3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur 

Lapindo Sidoarjo 

Penelitian ini dilakukan oleh Anita Tressya Rumpopoy, Program Sarjana, 

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Airlangga. Penelitian ini berbentuk jurnal hasil penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Anita Tressya Rumpopoy membahas dan berupaya mencari tahu 

mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan lumpur 

panas Sidoarjo, distribusi kebijakan penanggulangan lumpur panas Sidoarjo, 

pengoperasian kebijakan penanggulangan lumpur panas Sidoarjo, hingga pihak 
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yang diuntungkan serta dirugikan terkait kebijakan pemerintah mengenai 

penanggulangan lumpur panas Sidoarjo. 

     Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anita Tressya Rumpopoy, peneliti 

menggunakan teori implementasi kebijakan grindle yang berfokus pada aspek 

implementasi ditentukan oleh konteks dan konten kebijakan. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif dengan unit analisisnya adalah individu perwakilan 

dari lembaga Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 

     Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Tressya Rumpopoy 

menunjukkan bahwa dalam menyikapi semburan lumpur panas Sidoarjo 

pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu Perpres No. 14 Tahun 2007, 

Perpres No. 48 Tahun 2008, Perpres No. 40 Tahun 2009, Pepres No. 68 Tahun 

2011, dan Perpres No.37 Tahun 2012. Disamping mengeluarkan beberapa 

peraturan, pemerintah juga membentuk tim penanggulangan lumpur panas 

Sidoarjo yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan 3 bidang yang 

ada, yaitu bidang operasi, bidang sosial, dan bidang infrastruktur. Yang menjadi 

sorotan pada penelitian ini adalah proses ganti-rugi akibat semburan lumpur panas 

Sidoarjo. Pihak yang bertanggung jawab atas proses ganti-rugi kepada korban 

terdampak lumpur Sidoarjo dibebankan kepada PT Lapindo sebagai pihak 

pengelola pengeboran minyak yang menyebabkan semburan lumpur panas 

Sidoarjo. Namun, pembayaran ganti rugi kepada korban dibagi menjadi dua, 

pihak Lapindo menanggung korban di dalam Peta Area Terdampak (PAT) 

sedangkan BPLS sebagai kepanjangan pemerintah menanggung korban di luar 

PAT dengan menggunakan dana APBN. Dengan sistem seperti itu, menurut Anita 
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Tressya Rumpopoy, menimbulkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Pihak 

yang diuntungkan dalam kasus ini adalah Lapindo, mengingat semburan lumpur 

berasal dari lokasi pengeboran, namun pemerintah ikut serta dalam proses 

pemberian ganti rugi. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah warga yang berada 

di dalam PAT karena tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai harga bangunan 

pada saat itu. 

     Menurut peneliti, dikarenakan BPLS merupakan lembaga yang dibentuk untuk 

menangani lumpur Sidoarjo, maka BPLS mampu secara konsisten 

mengimplementasikan tanpa melibatkan banyak instansi, sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih. BPLS dalam tingkat kepatuhan dan responsifitas, menurut 

peneliti telah melakukan fungsinya dengan baik, hal itu terlihat dari upaya 

realisasi BPLS dalam menangani dan melunasi pembayaran ganti rugi terhadap 

korban. Sehingga proses implementasi kebijakan ini dapat dikatakan berhasil dan 

mendapat dukungan dari masyarakat. 

 

2.3.4. Bencana Sosial Kasus Lumpur PT. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa 

Timur 

Penelitian ini dilakukan oleh Elmaghfira Putri Elika, Program Sarjana, Program 

Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Padjajaran. Penelitian ini berbentuk jurnal hasil penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Elmaghfira Putri Elika membahas dan mengaji permasalahan 

sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo serta 

hilangnya ruang publik. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi-politik 
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dengan memperhatikan tiga aspek penting yaitu peristiwa, komunitas, serta 

kerusakan dan/atau kehilangan fisik yang mengganggu rutinitas warga terdampak.  

     Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Elmaghfira Putri Elika 

mengatakan bahwa gunung lumpur di Porong telah mengakibatkan hilangnya 

public space yang berdampak pada terganggunya public sphere. Disampaikan 

pula bahwa lumpur Sidoarjo tidak hanya sebatas kerusakan fisik, namun juga 

merupakan sebuah bencana sosial dengan munculnya gangguan-gangguan dalam 

sistem sosial masyarakat terdampak. Selain itu, bencana ini juga menimbulkan 

kerugian secara ekonomi, baik sektor ekonomi makro maupun mikro. 

 

2.3.5. Membangun Bencana: Tinjauan Kritis atas Peran Negara dalam Kasus 

Lapindo 

Penelitian ini dilakukan oleh Anton Novenanto, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Penelitian ini berbentuk jurnal 

ilmiah. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Novenanto membahas dan mengaji 

peran negara dalam kasus semburan lumpur panas Sidoarjo. Penelitian ini disusun 

dari studi pustaka, yaitu pelacakan atas pernyataan-pernyataan yang terarsip 

dalam dokumen-dokumen publik (antara lain, laporan-laporan lembaga 

pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat pernyataan yang 

dikeluarkan oleh aparatus negara) yang dikumpulkan sejak September 2008 

hingga Oktober 2013. 

     Kemudian, Anton memaparkan pandangan kritisnya mengenai peran negara 

dalam penanganan kasus lumpur Sidoarjo. Salah satu peran negara dalam kasus 

ini adalah pemberian pinjaman bersyarat pada Lapindo yang gagal melaksanakan 
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kewajibannya membayar warga sebesar Rp781,69 milyar. Dilain sisi Anton juga 

memaparkan bahwa negara secara tinjauan kritis, terlibat dalam munculnya suatu 

bencana. Pada kasus Lapindo, negara memberi celah dengan pemberian izin 

kegiatan industri berbahaya di kawasan padat huni. Kasus Lapindo juga 

menggambarkan sekaligus salah satu contoh karut-marut pengelolaan industri 

migas di Indonesia, tidak hanya pada proses perizinan namun juga tata kelola 

penanganan risiko industrial yang mungkin terjadi. Mengutip Bryant dan Bailey 

(1997), permasalahan ini menunjukkan aspek ekonomis melampaui aspek sosial-

ekologis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Dunia Ketiga. 

Penelitian Anton ini berguna bagi peneliti untuk memahami peran negara dalam 

permasalahan semburan lumpur panas Sidoarjo. 

 

2.3.6. Studi Dampak Pencemaran Lumpur Sidoarjo Terhadap Perubahan 

Garis Pantai Surabaya – Sidoarjo 

Penelitian ini dilakukan oleh Agung Budi Cahyono, Bangun Muldjo Sukojo, Chali 

Matussa Diyah, Program Studi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Hana Tazkiyatunnisa, 

Jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Penelitian yang dilakukan Agung 

dkk mengaji dan memaparkan dampak pencemaran lumpur Sidoarjo terhadap 

perubahan garis pantai Surabaya-Sidoarjo. Data yang digunakan adalah citra 

satelit ALOS/AVNIR-2 tahun 2010 serta SPOT-4 tahun 2009 dan 2011, citra 

satelit Landsat Ortho, Peta RBI area Surabaya dan Sidoarjo, data pengukuran 

sampel air laut, data pengukuran sedimen, data pasang surut, angin tahun 2011. 



40 
 

     Hasil dari penelitian ini berupa angka, yaitu berdasarkan analisis sedimentasi 

yang terjadi pada tahun 2009 berkisar antara 0,175 Mg/L. Sedangkan untuk tahun 

2010 dan 2011 kisaran nilai TSS 0-200 Mg/L. Untuk kisaran nilai kekeruhan pada 

wilayah perairan Surabaya - Sidoarjo berkisar antara 0-125 Mg/L. Sebaran 

sedimentasi di sepanjang pantai Surabaya-Sidoarjo didominasi oleh nilai TSS 25-

125 Mg/L. 

 

2.3.7. Kekosongan Studi 

Pada sub bab ini peneliti akan mengelaborasikan dan mengomparasikan 

penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dengan penelitian “Analisis 

Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan Lumpur Panas 

Sidoarjo Dalam Perspektif Environmental Governance” guna mencari 

kekosongan akademik pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 

keenam penelitian yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi acuan peneliti 

memilih penelitian tersebut adalah adanya kesamaan variabel, yaitu analisis 

implementasi kebijakan pemerintah terhadap suatu permasalahan dan objek 

penelitian. Namun, dari keenam penelitian terdahulu yang dipilih pada penelitian 

ini, peneliti melihat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. 

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Penelitian 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Oman 

Sukmana 

Gerakan Sosial 

Korban 

Bencana 

Lumpur 

Lapindo Dalam 

Melawan 

Dominasi 

Disertasi 

(2016) 

- Studi 

Gerakan Sosial 

 

-Pembahasan 

mengenai 

gerakan sosial 

korban 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa peta dan 

dinamika aksi 

gerakan sosial 

korban bencana 

lumpur Sidoarjo 
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Negara dan 

Korporasi 

(Studi di 

Sidoarjo – Jawa 

Timur)  

bencana 

lumpur 

Sidoarjo secara 

periodik 

 

- Aspek yang 

diangkat 

political 

opportunity, 

mobilizing 

structure, dan 

cultural 

framings. 

dapat dibagi 

kedalam tiga 

periode. Gerakan 

sosial korban 

bencana lumpur 

Sidoarjo muncul 

atas inisiatif dan 

peran advokasi dari 

pihak LSM. 

Namun, inisiatif 

dan peran advokasi 

pihak LSM tersebut 

tidak berhasil. 

Niniek 

Herawati 

Analisis Risiko 

Lingkungan 

Aliran Air 

Lumpur 

Lapindo ke 

Badan Air 

(Studi Kasus 

Sungai Porong 

dan Sungai 

Aloo – 

Kabupaten 

Sidoarjo) 

Tesis 

(2007) 

-Analisis yang 

dilakukan 

adalah analisis 

risiko 

lingkungan 

 

-Penelitian 

berfokus pada 

pengamatan 

dan analisis 

mendalam 

terhadap 

konsentrasi 

dan kandungan 

air lumpur 

yang mengalir 

ke badan air 

 

-Menggunakan 

perhitungan 

teoritis 

mengenai 

risiko 

lingkungan 

(ecological 

risk 

assessment)  

Berdasarkan hasil 

analisis didapatkan 

bahwa di sepanjang 

ruas sungai Porong 

dan sungai Aloo 

yang dialiri oleh air 

lumpur panas 

Sidoarjo selama 

bulan Oktober 2006 

sampai Maret 2007 

telah terdeteksi 

konsentrasi phenol 

sebagaimana 

terkandung di 

dalam formasi air 

lumpur panas 

Sidoarjo. 

Anita 

Tressya 

Rumpopoy 

Implementasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

Dalam 

Penanggulang-

an Lumpur 

Jurnal 

Ilmiah 

(2012) 

-Cakupan 

permasalahan 

terbatas pada 

peran dan 

fungsi BPLS 

serta proses 

BPLS mampu 

secara konsisten 

mengimplementasi-

kan programnya 

tanpa melibatkan 

banyak instansi, 
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Lapindo 

Sidoarjo 

ganti rugi 

korban 

terdampak 

  

-Penelitian ini 

bukan 

mengambil 

tema politik 

lingkungan 

 

-Penelitian 

dilakukan pada 

saat semburan 

lumpur 

Sidoarjo 

memasuki 

tahun keenam 

dan sebelum 

BPLS berubah 

menjadi PPLS 

sehingga tidak 

terjadi tumpang 

tindih. BPLS dalam 

tingkat kepatuhan 

dan responsifitas, 

menurut peneliti 

telah melakukan 

fungsinya dengan 

baik, hal itu terlihat 

dari upaya realisasi 

BPLS dalam 

menangani dan 

melunasi 

pembayaran ganti 

rugi terhadap 

korban. 

Elmaghfira 

Putri Elika 

Bencana Sosial 

Kasus Lumpur 

PT. Lapindo 

Brantas 

Sidoarjo, Jawa 

Timur 

Jurnal 

Ilmiah 

(2017) 

-Menganalisis 

permasalahan 

sosial yang 

ditimbulkan 

oleh bencana 

lumpur panas 

Sidoarjo 

 

-Memfokuskan 

pada aspek 

sosial-ekonomi 

 

-Pendekatan 

yang 

digunakan 

adalah 

pendekatan 

sosial dan 

pendekatan 

ekonomi 

Pada jurnal ini 

dinyatakan bahwa 

fenomena semburan 

lumpur panas 

Sidoarjo tidak 

hanya sebatas 

bencana alam, 

melainkan bencana 

sosial. Disampaikan 

pula bahwa gunung 

lumpur di Porong 

mengakibatkan 

hilangnya public 

space yang 

berdampak pada 

terganggunya 

public sphere. 

Anton 

Novenanto 

Membangun 

Bencana: 

Tinjauan Kritis 

atas Peran 

Negara dalam 

Kasus Lapindo 

Jurnal 

Ilmiah 

(2016) 

-Penelitian 

berfokus pada 

peran negara 

dalam 

permasalahan 

lumpur 

Jurnal ini 

memaparkan 

pandangan kritisnya 

mengenai peran 

negara dalam 

penanganan kasus 
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Sidoarjo 

 

-Memaparkan 

aspek politis 

kontrak politik 

antara Presiden 

Joko Widodo 

dan korban 

terdampak 

lumpur 

Sidoarjo 

lumpur Sidoarjo. 

Salah satu peran 

negara dalam kasus 

ini adalah 

pemberian 

pinjaman bersyarat 

pada Lapindo yang 

gagal melaksanakan 

kewajibannya 

membayar warga 

sebesar Rp781,69 

milyar. 

Agung 

Budi 

Cahyono, 

Bangun 

Muljo 

Sukojo, 

Chali 

Matussa 

Diyah, 

Hana 

Tazkiyatun

nisa 

Studi Dampak 

Pencemaran 

Lumpur 

Sidoarjo 

Terhadap 

Perubahan 

Garis Pantai 

Surabaya - 

Sidoarjo 

Jurnal 

Ilmiah 

(2011) 

-Penelitian 

bersifat 

analisis teknis 

terkait 

perubahan 

garis pantai 

Surabaya – 

Sidoarjo 

 

-Data yang 

digunakan 

adalah citra 

satelit 

ALOS/AVNIR

-2 tahun 2010 

serta SPOT-4 

tahun 2009 dan 

2011, citra 

satelit Landsat 

Ortho, Peta 

RBI area 

Surabaya dan 

Sidoarjo, data 

pengukuran 

sampel air laut, 

data 

pengukuran 

sedimen, data 

pasang surut, 

angin tahun 

2011 

 

Hasil dari penelitian 

ini berupa angka, 

yaitu berdasarkan 

analisis sedimentasi 

yang terjadi pada 

tahun 2009 berkisar 

antara 0,175 Mg/L. 

Sedangkan untuk 

tahun 2010 dan 

2011 kisaran nilai 

TSS 0-200 Mg/L. 

Untuk kisaran nilai 

kekeruhan pada 

wilayah perairan 

Surabaya - Sidoarjo 

berkisar antara 0-

125 Mg/L. Sebaran 

sedimentasi di 

sepanjang pantai 

Surabaya-Sidoarjo 

didominasi oleh 

nilai TSS 25-125 

Mg/L. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2017 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

Guna mempermudah penelitian yang akan dilakukan, baik bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian dan juga bagi pembaca untuk memahami alur penelitian ini, 

peneliti akan membuat kerangka pemikiran sebagai acuan bagi penelitian dan juga 

agar pembaca lebih mudah memahami alur pemikiran peneliti dalam penelitian 

mengenai “Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan 

Lumpur Panas Sidoarjo Dalam Perspektif Environmental Governance” ini. 

Berikut kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini: 
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Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2017. 
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     Pada kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa fenomena semburan 

lumpur Sidoarjo beberapa produk hukum dan kebijakan pemerintah terbaru terkait 

upaya penanganan semburan lumpur panas Sidoarjo adalah Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017. Selanjutnya, 

dari kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi kebijakan penanggulangan 

dampak lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo dengan menggunakan 

model analisis implementasi kebijakan Grindle dan perspektif Environmental 

Governance. Aspek yang akan dianalisis meliputi upaya penanggulangan dampak 

lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo, aspek kelingkungan 

kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo, 

dan pihak yang terlibat dalam permasalahan lumpur panas Sidoarjo. Dengan 

rangkaian alur tersebut, peneliti akan menghasilkan analisis kebijakan terkait 

penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo serta 

rekomendasi atas permasalahan yang ditelaah. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

mengumpulkan serta menghasilkan data deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln 

dalam Emzir menyatakan penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif 

naturalistik terhadap hal yang diteliti, yang menjadikan peneliti dituntut untuk 

memahami atau menafsirkan fenomena yang ada.
1
  

     Selanjutnya menurut Bogdan dan Biklen dalam Emzir menyebutkan bahwa 

penelitian kualitatif memiliki lima ciri, yaitu pertama naturalistik, yang berarti 

peneliti membaur dengan objek dan subjek yang diteliti untuk mempelajari seluk 

beluknya; kedua data deskriptif, data yang dikumpulkan berdasarkan pada kata-

kata ataupun gambar daripada angka-angka; ketiga berurusan dengan proses, 

dibandingkan dengan berfokus pada hasil akhir, penelitian kualitatif memiliki 

konsentrasi lebih pada proses yang terjadi selama penelitian dilakukan; keempat 

induktif, tidak melakukan pencarian di luar data untuk menolak atau menerima 

hipotesis yang diajukan sebelum melakukan penelitian; kelima makna, peneliti 

kualitatif peduli terhadap perspektif partisipan.
2
 

                                                           
1
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, 

hlm. 1. 
2
 Ibid., hlm. 2-4. 
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     Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

bersifat untuk mengetahui dan menilai variabel yang diteliti apakah telah sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditentukan.
3
 Dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada pada 

penelitian ini dengan cara memahami fenomena yang terjadi serta menafsirkan 

data-data dan informasi-informasi yang terkumpul.  

     Berdasarkan pada penjelasan tersebut, penelitian yang berjudul “Analisis 

Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan Lumpur Panas 

Sidoarjo Dalam Perspektif Environmental Governance” dalam proses 

pengumpulan data-data serta informasi-informasi, akan menggunakan teknik studi 

kepustakaan, wawancara, serta observasi guna menjawab rumusan permasalahan 

yang telah disusun. Setelah data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan 

telah terkumpul dan valid, penelitian ini akan  menganalisis implementasi dan 

upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak lingkungan semburan lumpur 

panas di Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan hingga menghasilkan temuan data 

yang valid dan akurat, akan dilakukan berdasarkan pada kaidah penelitian, dengan 

melakukan metode pengumpulan data, metode pemilihan informan, metode 

analisis data, serta metode keabsahan data secara tepat dan akurat. 

 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan hal yang penting untuk ditentukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian. Fokus penelitian ini disusun guna memberikan batasan dan 

arahan bagi penelitian dalam mengumpulkan dan mengolah data-data serta 

                                                           
3
 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 94. 
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informasi-informasi yang didapat. Tujuannya, dengan disusunnya fokus 

penelitian, penelitian yang dilakukan dapat terlaksana secara terarah, sistematis, 

dan terperinci guna menghasilkan hasil akhir yang maksimal dan sesuai dengan 

tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini. 

     Untuk itu, penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanggulangan 

Dampak Lingkungan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo Dalam Perspektif 

Environmental Governance” akan berfokus pada proses analisis terhadap 

implementasi dan upaya-upaya pemerintah menanggulangi dampak lingkungan 

semburan lumpur panas di Sidoarjo. Kemudian, mengetahui apakah upaya 

tersebut efektif dalam menyelesaikan ataupun mengurangi permasalahan 

lingkungan yang ada akibat semburan lumpur panas Sidoarjo. Disamping juga 

mengetahui seberapa jauh keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan dalam 

menyikapi permasalahan lingkungan yang terjadi, khususnya pada penelitian kali 

ini adalah upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah pada fenomena 

semburan lumpur panas di Sidoarjo. 

Tabel 3.1. Matriks Fokus Penelitian 

Permasalahan Fokus Metodologi 

Kerusakan lingkungan 

yang terjadi akibat 

semburan  lumpur panas 

Sidoarjo seperti 

terdegradasinya lahan 

yang saat ini menjadi 

bendungan lumpur panas 

dan tercemarnya udara, 

tanah, dan air di sekitar 

areal terdampak 

Dampak lingkungan 

akibat semburan lumpur 

panas Sidoarjo. 

 

Upaya pemerintah dalam 

menanggulangi dampak 

lingkungan akibat 

semburan  lumpur panas 

Sidoarjo. 

 

Studi kepustakaan, 

wawancara, 

dan observasi. 
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semburan  lumpur panas 

Sidoarjo dengan bahan 

kimia yang mengancam 

kesehatan masyarakat 

serta ekosistem sekitar 

areal terdampak. 

Analisis kebijakan 

penanggulangan dampak 

lingkungan semburan 

lumpur panas Sidoarjo. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2017. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan 

Semburan Lumpur Panas Sidoarjo Dalam Perspektif Environmental Governance” 

ini akan bertempat di kantor Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang berlokasi 

di Jl. Gayung Kb. Sari No.50, kecamatan Gayungan, kota Surabaya, provinsi Jawa 

Timur dan sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur yang berlokasi di 

Jl. Karah No.7H, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya, 

provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan data-data serta informasi-informasi yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. Selain itu peneliti juga akan melakukan observasi 

langsung di dusun Balongnongo, desa Renokenongo, kecamatan Porong, 

kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur tepatnya di areal semburan lumpur 

panas Sidoarjo. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan 

langkah yang paling strategis untuk dilakukan, karena berkaitan dengan tujuan 

utama dari penelitian, yaitu mendapatkan data.
4
 Metode pengumpulan data yang 

akan digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data-data dan informasi-

                                                           
4
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 62. 



51 
 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi proses studi kepustakaan, 

wawancara, dan observasi. Berikut penjelasan merinci mengenai metode 

pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan atau studi literatur merupakan salah satu metode 

dalam penelitian kualitatif untuk membantu proses penelitian 

hingga memperoleh informasi mengenai permasalahan terkait. 

Sumber data dari studi kepustakaan meliputi buku, produk hukum, 

karya tulis ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan 

sumber-sumber tertulis lainnya. Muatan dari studi kepustakaan 

selain melakukan analisis pada produk hukum terkait kebijakan 

penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas 

Sidoarjo, juga memberikan referensi terkait teori dan juga konsep 

yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur –

rincian literatur dapat dilihat pada daftar pustaka–sebagai referensi 

bagi peneliti untuk menentukan teori, konsep, serta data-data yang 

relevan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan 

penelitian. Disamping mengaji produk hukum terkait, peneliti juga 

menggunakan beberapa literatur yang dinilai oleh peneliti dapat 

dijadikan referensi dan acuan peneliti dalam mengarahkan 

penelitian yang akan dilakukan.  
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2. Wawancara 

Metode pengumpulan data berbentuk wawancara dilakukan dengan 

cara memberikan sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 

peneliti kepada narasumber terkait yang memiliki peran, fungsi, 

ataupun keahlian pada permasalahan yang diteliti. Tujuan 

dilakukannya wawancara adalah untuk mengonstruksi beberapa 

aspek seperti kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, tuntutan, dan 

aspek lainnya guna mengubah atau memperluas informasi yang 

kemudian dikembangkan oleh peneliti.
5
 Sebelum proses 

wawancara berlangsung, pemilihan informan yang tepat serta 

penyusunan daftar pertanyaan terlebih dahulu harus disiapkan oleh 

peneliti. Pada penelitian ini, peneliti telah menentukan dan akan 

melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa informan, 

yaitu Bangkit Wiryawan selaku Kepala Seksi Bidang Sosial Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Hengky Listriadi selaku Humas 

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, F. Tri Jambore Christanto 

selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur 

(WALHI JATIM), Harwati selaku masyarakat terdampak lumpur 

Sidoarjo dan penggerak komunitas korban lumpur Sidoarjo, dan 

Immanuel Kharisma selaku tenaga bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Jawa Timur. Para informan tersebut ditentukan 

                                                           
5
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 127. 
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oleh peneliti dengan pertimbangan peran, fungsi, ataupun keahlian 

para informan memiliki keterkaitan terhadap permasalahan 

penelitian. 

 

3. Observasi 

Metode pengumpulan data berupa observasi sangat dibutuhkan 

guna mendapatkan serta memastikan permasalahan yang terjadi.  

Pengamatan langsung ke lapangan menjadi suatu hal yang penting 

untuk dilakukan, karena selain untuk mendapatkan data maupun 

informasi, juga untuk memahami kondisi permasalahan yang 

terjadi di lapangan dan memastikan informasi yang disampaikan 

oleh informan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Pada buku 

Metodologi Penelitian yang ditulis oleh Dr. Fenti Hikmawati, M.Si 

menuliskan pandangan Patton dalam Nasution bahwa kelebihan 

dari metode observasi meliputi kemampuan peneliti untuk lebih 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, 

memperoleh pengalaman langsung, serta dapat melihat hal-hal 

yang kurang atau tidak diamati dan disampaikan oleh informan.
6
 

Metode ini digunakan oleh peneliti guna memahami, mengetahui, 

dan mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait dampak 

lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo dan 

mengevaluasi apakah upaya pemerintah dalam menanggulangi 

dampak lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo telah 

                                                           
6
 Fenti Hikmawati, Op.Cit., hlm. 81-82. 
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maksimal dan efektif. Jenis observasi yang akan peneliti lakukan 

adalah observasi terseleksi, yaitu fokus dengan memperhatikan 

secara langsung areal semburan lumpur panas Sidoarjo, lokasi 

pembuangan lumpur dari bendungan ke kali Porong, serta 

mengunjungi beberapa rumah masyarakat di areal semburan 

lumpur panas Sidoarjo untuk berdiskusi dengan masyarakat 

terdampak.  

 

 

3.5. Sumber Data 

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan, sumber data-data serta 

informasi-informasi yang diterima merupakan data primer dan data sekunder. 

Berikut penjelasan mengenai sumber data yang didapat dalam penelitian ini: 

1. Data Primer 

Data-data primer pada penelitian ini meliputi data serta informasi 

dari wawancara kepada para informan dan pengamatan langsung 

ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti.
7
 Pengumpulan data hasil 

wawancara didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara 

langsung bersama dengan para informan yang telah ditentukan, 

sedangkan pengumpulan data hasil observasi didapatkan dengan 

cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Data 

primer merupakan data penguat bagi penelitian yang dilakukan. 

 

 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 18. 
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2. Data Sekunder 

Data-data sekunder pada penelitian ini bersumber dari literatur, 

produk hukum, kebijakan pemerintah, situs internet, dan data-data 

yang didapatkan dari sumber yang telah ada.
8
 Pada penelitian ini 

data sekunder menjadi sumber data utama dalam penelitian ini 

menimbang penelitian ini melakukan kajian terhadap produk 

hukum, kebijakan, serta regulasi yang ada terkait penanggulangan 

dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo. 

 

3.6. Metode Pemilihan Informan 

Pada penelitian ini, metode pemilihan informan yang dipilih oleh peneliti adalah 

purposive. Dengan menggunakan metode purposive dalam menentukan informan, 

informan yang akan dipilih merupakan informan yang memiliki informasi dan 

memahami permasalahan yang sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian 

yang dilakukan.
9
 Tujuan lebih lanjut, peneliti mengharapkan data-data serta 

informasi-informasi yang diterima dari para informan berguna dan mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang dilakukan serta tujuan 

penelitian pada akhirnya tercapai. Sebagai penjelasan, informan terdiri dari:
10

 

1. Informan Kunci 

Informan yang memahami dan memiliki berbagai informasi utama 

yang berhubungan dengan penelititan yang dilakukan. 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 19. 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 

85. 
10

 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 

Prenadamedia, Jakarta, 2005, hlm. 172. 
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2. Informan Utama 

Informan yang terlibat secara langsung dengan objek/subjek yang 

diteliti. 

 

3. Informan Tambahan 

Informan yang tidak terlibat secara langsung dengan objek/subjek 

penelitan, namun dapat memberikan informasi terkait 

permasalahan penelitian yang diteliti. 

     Dengan penjelasan mengenai jenis-jenis informan diatas, peneliti memilih 

beberapa informan dan kemudian dikelompokan sesuai dengan jenisnya guna 

memperoleh data-data dan informasi-informasi yang komprehensif terkait 

permasalahan diatas. Berikut tabel daftar informan yang akan dihadirkan pada 

penelitian ini: 

Tabel 3.2. Daftar Informan Penelitian 

No Nama Kriteria Jenis Informan 

1 Bangkit Wiryawan Selaku Kepala Seksi 

Bidang Sosial Pusat 

Pengendalian Lumpur 

Sidoarjo 

Informan Kunci 

2 Hengky Listriadi Selaku Humas Pusat 

Pengendalian Lumpur 

Sidoarjo. 

Informan Kunci 

3 F. Tri Jambore 

Christanto 

Selaku Direktur Eksekutif 

Wahana Lingkungan Hidup 

Jawa Timur (WALHI 

JATIM). 

Informan Utama 

4 Harwati Selaku masyarakat 

terdampak lumpur Sidoarjo 

dan penggerak komunitas 

korban lumpur Sidoarjo 

Informan Utama 
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5 Immanuel Kharisma Selaku Tenaga Bidang 

Pengendalian Pencemaran 

dan Kawasan Lingkungan 

Hidup Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Jawa Timur 

Informan 

Tambahan 

Sumber: Diolah Peneliti, 2017. 

     Penentuan kelima informan tersebut berdasarkan pada kapabilitas dan 

keterlibatan informan dengan objek penelitian, yaitu lumpur Sidoarjo. Bangkit 

Wiryawan dan Hengky Listriadi selain sebagai salah satu tenaga dari Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang ditugaskan untuk mengurusi permasalahan 

lumpur Sidoarjo, juga sering berhadapan secara langsung dengan masyarakat, 

LSM, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam permasalahan semburan dan 

luapan lumpur panas Sidoarjo. Kedua informan ini dinilai memahami 

permasalahan secara keseluruhan dari perspektif pemerintah, maupun kebijakan 

terkait penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo. Dengan demikian, peneliti 

menentukan Bangkit Wiryawan dan Hengky Listriadi sebagai informan kunci. 

     Kemudian, F. Tri Jambore Christanto dan Harwati merupakan elemen yang 

berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Tri selaku 

Direktur Eksekutif WALHI JATIM mengatakan terlibat dalam upaya advokasi 

hukum kepada masyarakat terdampak dan melakukan kajian terhadap kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan akibat semburan dan luapan lumpur panas Sidoarjo. 

Sedangkan, Harwati merupakan warga terdampak dari semburan dan luapan 

lumpur panas Sidoarjo yang kemudian membentuk komunitas dan menggerakkan 

komunitas yang ada untuk membantu masyarakat yang terdampak lumpur 
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Sidoarjo. Dengan demikian, peneliti menentukan kedua informan tersebut sebagai 

informan utama pada penelitian ini. 

     Sedangkan, Immanuel Kharisma dipilih sebagai informan tambahan guna 

memberikan pandangan netral terhadap informasi yang peneliti peroleh dari PPLS 

dan WALHI JATIM dalam menganalisis permasalahan lingkungan yang 

ditimbulkan lumpur panas Sidoarjo. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan 

bagi penelitian telah dilakukan, data-data dan informasi-informasi tersebut perlu 

untuk dianalisis guna mendapatkan makna dari keseluruhan data dan informasi 

yang diperoleh. Analisis data dapat disebut sebagai proses penguraian kedalam 

bagian-bagian (decomposition) hingga bagian-bagian yang terurai tersebut dapat 

lebih dipahami maknanya.
11

 Data dan informasi terkait upaya pemerintah 

menanggulangi dampak lingkungan semburan lumpur panas di Sidoarjo yang 

ditemukan, kemudian akan diolah dan dilanjutkan dengan melakukan komparasi 

terhadap kondisi empiris di areal semburan lumpur panas Sidoarjo. Analisis data 

yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan konsep analisis data Miles 

dan Huberman, yaitu:
12

 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Pada tahapan kondensasi data akan dilakukan serangkaian proses 

yang meliputi proses pemilihan hal-hal pokok, pemfokusan hal-hal 

                                                           
11

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2011, 

hlm. 97. 
12

 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis, Sage 

Publications, California, 2014, hlm. 12-14. 
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penting, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau mentransformasi data 

yang didapatkan dari produk hukum, wawancara bersama 

informan, hasil observasi lapangan, dokumen pelengkap, serta 

bahan empiris lainnya. Proses kondensasi data dilaksanakan 

dengan melakukan penyusunan kesimpulan, mengembangkan tema 

penelitian, mengelompokkan beberapa hal, dan menulis catatan 

analisis dari berbagai data serta informasi yang didapatkan selama 

pelaksanaan penelitian menjadi data-data yang sesuai dengan fokus 

penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanggulangan 

Dampak Lingkungan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo Dalam 

Perspektif Environmental Governance”. Proses kondensasi data ini 

dilakukan setelah observasi dilaksanakan hingga laporan penelitian 

akhir. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menganalisis data 

adalah penyajian data. Penyajian data yang dilakukan dapat berupa 

gambar, grafik, daftar tabel, bagan, dan penyajian data lainnya. 

Namun, pada penelitian kualitatif, penyajian data yang sering 

dilakukan berbentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang 

dilakukan peneliti berupa menyajikan data-data yang diperoleh dari 

hasil wawancara bersama para informan serta pengamatan 

langsung di lapangan menjadi narasi yang lebih sederhana, padat, 
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dan merinci. Penyajian data berupa tabel dan gambar juga akan 

dilakukan guna melengkapi dan memperkuat narasi yang disusun. 

 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

Verification) 

Tahapan terakhir dari proses analisis data pada penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang 

disusun dapat bersifat langsung menjawab ataupun tidak terhadap 

rumusan masalah yang ada. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan 

tidak serta merta dapat langsung menjawab rumusan masalah yang 

ada. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian harus diverifikasi 

secara lebih lanjut dan kritis sesuai dengan metode yang digunakan 

hingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab 

rumusan masalah yang ada. 

 

3.8. Metode Keabsahan Data 

Metode keabsahan data merupakan tahapan pengujian akhir yang dilakukan 

terhadap data-data serta informasi-informasi yang telah terkumpul dan teranalisis 

guna menghasilkan temuan data yang valid, kredibel, dan akurat. Berikut ini 

beberapa metode keabsahan data yang dilakukan: 

1. Triangulasi Data 

Metode triangulasi data bertujuan untuk melakukan pengujian 

kredibilitas dan memverifikasi validitas data yang ditemukan. 

Triangulasi sendiri merupakan proses pengecekan data dari 
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berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
13

 

Gambaran penerapan metode ini di lapangan nantinya adalah 

dengan cara peneliti menggali informasi dan data dari berbagai 

sumber, seperti peneliti melakukan wawancara dari informan A 

kemudian mengklarifikasi dengan informan B lalu mengekplorasi 

dengan informan C. Dengan metode ini, ditujukan agar data dan 

informasi yang diterima tidak bias dan valid dengan 

mengomparasikan serta mengelaborasikan data serta informasi 

yang diterima dari berbagai sumber yang ada. 

 

2. Menggunakan Bahan Referensi Lain 

Bahan referensi lain yang dimaksud adalah data-data pendukung 

seperti rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi 

penelitian. Rekaman wawancara (transkrip wawancara) serta foto-

foto hasil observasi dapat dilampirkan sebagai data pendukung 

bagi hasil temuan penelitian. Data-data tersebut selain menjadi data 

pendukung juga menjadi bukti bagi hasil penelitian yang telah 

dianalisis dan diolah. Adanya bahan referensi menjadikan hasil 

penelitian dapat lebih dipercaya dan meningkatkan kredibilitas data 

temuan. 

 

3. Berdiskusi Dengan Orang Lain 

Diskusi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pandangan 

orang lain mengenai kasus yang terjadi. Mereka yang dipilih untuk 

                                                           
13

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Op.Cit., hlm. 94-95. 
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menjadi rekan diskusi peneliti pada penelitian ini adalah mereka 

yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan 

permasalahan yang ada, namun memiliki keahlian dalam bidang 

terkait kasus penelitian dan memahami permasalahan yang diteliti. 

Narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti adalah Immanuel 

Kharisma selaku tenaga bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Jawa Timur. Peneliti menilai bahwa narasumber tersebut memiliki 

pandangan yang berhubungan dengan permasalahan terkait dalam 

penelitian yang dilakukan. Selain narasumber tersebut, peneliti 

juga akan melakukan diskusi bersama rekan Ilmu Politik dan 

civitas akademika Universitas Brawijaya lainnya yang mengetahui 

dan memahami permasalahan lingkungan akibat semburan lumpur 

panas Sidoarjo. 

 



BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur 

dengan ibukotanya adalah kota Sidoarjo. Secara geografis, kabupaten Sidoarjo 

terletak antara 112,5
°
-112,9° Bujur Timur dan 7,3

°
-7,5° Lintang Selatan. 

Kabupaten Sidoarjo juga terletak di antara dua sungai, yaitu sungai Mas dan 

sungai Porong yang merupakan sungai besar pecahan dari sungai Brantas. Dengan 

letaknya ini menjadikan Sidoarjo disebut juga sebagai kota Delta.  

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo 

 

Sumber: Situs Kabupaten Sidoarjo, 2017. 



     Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 

31 kelurahan dengan luas total kabupaten Sidoarjo adalah seluas 714,27 Km
2
.
1
 

Kemudian, batas wilayah administratif kabupaten Sidoarjo meliputi: 

1. Sebelah utara adalah kota Surabaya dan kabupaten Gresik. 

2. Sebelah barat adalah kabupaten Mojokerto. 

3. Sebelah selatan adalah kabupaten Pasuruan. 

4. Sebelah timur adalah selat Madura. 

     Sebagai salah satu penyangga ibukota provinsi Jawa Timur, sektor-sektor 

penggerak perekonomian kabupaten Sidoarjo meliputi sektor industri, jasa, dan 

perikanan. Untuk sektor industri dan jasa di kabupaten Sidoarjo berkembang 

cukup pesat melihat lokasi kabupaten Sidoarjo yang bersebelahan dengan kota 

Surabaya yang merupakan pusat bisnis dan perekonomian kawasan Indonesia 

Timur. Infrastruktur yang ada juga memadai seperti Bandar Udara Internasional 

Juanda, Terminal Bungurasih, beberapa stasiun kereta, jalan tol, serta memiliki 

akses yang dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak. Beberapa sentra industri 

yang berkembang di Sidoarjo meliputi sentra industri kerajinan tas dan koper, 

sentra industri sandal dan sepatu, dan sentra industri kerupuk. Pada sektor 

perikanan di wilayah timur kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penghasil 

perikanan seperti ikan, udang, dan kepiting. Dengan udang dan bandeng sebagai 

komoditi perikanan utama dari kabupaten Sidoarjo, kabupaten ini juga disebut 

sebagai kota Petis. Kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil serta 

sumber daya manusia yang produktif menjadikan kabupaten Sidoarjo memiliki 

                                                           
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, diakses dari https://sidoarjokab.bps.go.id/ pada 

tanggal 20 Maret 2018. 

https://sidoarjokab.bps.go.id/


daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di 

kabupaten Sidoarjo. 

     Kemudian, secara demografi berdasarkan sensus yang dilaksanakan oleh 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo yang terakhir dilakukan pada tahun 

2010 jumlah penduduk kabupaten Sidoarjo berjumlah sebanyak 1.945.252 jiwa. 

Berikut hasil sensus penduduk kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo sejak tiga dekade terakhir: 

Tabel 4.2. Luas Wilayah (Km2) dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 

Hasil Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010 

Kecamatan Luas Wilayah 

Tahun 

1990 2000 2010 

01.  Sidoarjo 62.56 101.586 146.615 194.051 

02.  Buduran 41.03 44.844 65.164 92.334 

03.  Candi 40.67 60.794 92.897 145.146 

04.  Porong 29.82 58.933 69.337 65.909 

05.  Krembung 29.55 45.978 53.039 58.358 

06.  Tulangan 31.21 58.327 67.308 87.422 

07.  Tanggulangin 32.29 56.597 71.149 84.580 

08.  Jabon 81.00 42.471 47.683 49.989 

09.  Krian 32.50 73.245 88.572 118.685 

10.  Balongbendo 31.40 47.441 57.357 66.865 

11.  Wonoayu 33.92 50.530 61.666 72.009 

12.  Tarik 36.06 46.472 53.645 60.977 

13.  Prambon 34.23 53.212 60.924 68.336 



14.  Taman 31.54 122.393 176.704 212.857 

15.  Waru 30.32 139.050 210.426 231.298 

16.  Gedangan 24.06 73.244 106.630 132.847 

17.  Sedati 79.43 45.458 67.469 92.468 

18.  Sukodono 32.68 46.892 66.430 111.121 

Jumlah 714.27 1.167.467 1.563.015 1.945.252 

     
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2016. 

 

4.2. Gambaran Umum Pelaksana Penanganan Semburan dan Luapan 

Lumpur Sidoarjo Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo 

Pada awal terjadinya semburan lumpur, pemerintah membentuk Tim Nasional 

Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TimNas PPLS) melalui 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 

September 2006 dengan masa tugas selama 6 bulan, yang kemudian masa 

tugasnya diperpanjang 1 bulan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2007.
2
  

     Setelah pemerintah menetapkan dan membentuk Badan Pelaksana-Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS) melalui Perpres 14/2007, upaya 

penanggulangan semburan dan luapan lumpur tetap dilaksanakan oleh PT. 

Lapindo Brantas dengan kendali oleh Bapel-BPLS. Selanjutnya, dengan Perpres 

Nomor 40 Tahun 2009 tugas tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Bapel-BPLS 

dengan dana APBN. Visi dari BPLS yaitu “terselesaikannya masalah sosial 

                                                           
2
 Hengki, wawancara, Surabaya, 07/04/2018, narasumber humas Pusat Pengendalian Lumpur 

Sidoarjo. 



kemasyarakatan dan terwujudnya sistem pengendali dampak dinamika gunung 

lumpur yang andal” dengan misi “melaksanakan perlindungan dan 

pemberdayaan sosial serta menjaga keandalan ruang tampungan lumpur dan 

infrastruktur penanganan luapan lumpur.”
3
 Struktur organisasi dari BPLS terdiri 

dari, sebagai berikut: 
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 Situs Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, diakses dari http://www.bpls.go.id/ pada tanggal 

20 Maret 2018. 
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Bagan 4.3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.
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     Kemudian, pada tanggal 2 Maret 2017 pemerintah menetapkan Peraturan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang pembubaran BPLS dan membentuk Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) sebagai pengganti BPLS. Sejak ditetapkan 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017, tugas dan fungsi Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dialihkan dan dilaksanakan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai Peraturan Menteri PUPR 

Nomor 5 Tahun 2017 dengan membentuk Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. 

Selama kurun waktu 11 tahun masa kerja BPLS, telah banyak pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan yang dilaksanakan terkait dengan bidang sosial, 

semburan lumpur, pengaliran lumpur, serta infrastruktur. Pengalihan tersebut 

diselesaikan paling lama 1 tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan 

Presiden tersebut. Pembiayaan pegawai, perlengkapan dan dokumen selanjutnya 

dialihkan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Setelah BPLS digantikan 

peran dan fungsinya oleh PPLS tugas utama dari PPLS meliputi:
4
 

1. Penanganan masalah sosial kemasyarakatan (pembelian tanah dan 

bangunan sesuai PAT 22 Maret 2007) 

2. Pembelian tanah dan bangunan di luar PAT 22 Maret 2007 melalui APBN. 

3. Penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke kali Porong, 

penanganan infrastruktur, dan mitigasi untuk melindungi keselamatan 

masyarakat. 
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 Booklet Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. 



Lebih lanjut, tugas dan fungsi PPLS meliputi:
5
 

Tugas 

Melaksanakan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 

Fungsi 

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran 

pengendalian lumpur Sidoarjo. 

2. Pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan. 

3. Pelaksanaan NSPK operasi dan pemeliharaan Sarpras pengendali lumpur 

Sidoarjo. 

4. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sarpras pengendali lumpur 

Sidoarjo. 

5. Pengendalian dampak sosial, ekonomi, lingkungan akibat lumpur Sidoarjo. 

     Kemudian, terdapat perubahan pula pada bagan struktur organisasi Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut: 
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Bagan 4.4. Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2017 & Kepmen PUPR Nomor 166 Tahun 2017.
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     Dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini, pada pasal 5 

disebutkan bahwa:
6
 

a) penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah 

dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo 

dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 

22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli 

bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang 

disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas; 

b) tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan 

lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya 

menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka 

penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, 

merupakan Barang Milik Negara; dan 

c) biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke kali 

Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan 

luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi 

keselamatan masyarakat dan infrastruktur, dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah. 

     Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berdasarkan Peraturan 

Perpres Nomor 21 Tahun 2017 pada tanggal 2 Maret 2017 merupakan bagian dari 

upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan 

                                                           
6
 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoarjo. 



Presiden Joko Widodo. Setelah BPLS dibubarkan, tugas dan fungsi BPLS 

dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. BPLS berada di dalam struktur organisasi 

Kementerian PUPR tepatnya dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

dengan nama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang telah dikoordinasikan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan 

Kementerian Keuangan.
7
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BAB V  

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN 

DAMPAK LINGKUNGAN SEMBURAN LUMPUR PANAS SIDOARJO 

 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai implementasi kebijakan, hasil 

implementasi kebijakan, faktor penghambat dan pendorong penerapan kebijakan, 

serta temuan penelitian terkait. Pemaparan hasil analisis penelitian ini akan 

mengikuti indikator-indikator pada model analisis implementasi kebijakan 

Grindle. Indikator-indikator dari analisis implementasi kebijakan Grindle meliputi 

kepentingan-kepentingan yang memengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang 

dihasilkan oleh kebijakan, perubahan yang diinginkan dari pembuatan kebijakan, 

kedudukan pembuat kebijakan, dan pelaksana program dari kebijakan.  

     Setelah menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan dampak 

lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo, akan dipaparkan juga hasil 

implementasi kebijakan, faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan 

kebijakan terkait. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan beberapa temuan 

penelitian lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan fokus dan tema dari 

penelitian ini. Pada bab ini juga akan dijabarkan bagaimana pengimplementasian 

kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo 

memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. 
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5.1. Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan Lumpur 

Panas Sidoarjo 

Untuk menanggulangi baik luapan lumpur maupun kerusakan lingkungan akibat 

lumpur, pemerintah telah menyusun kebijakan yang kemudian diturunkan menjadi 

program-program dan kegiatan-kegiatan kerja. Dalam upaya menanggulangi 

luapan lumpur, pemerintah melakukan upaya berupa pembangunan tanggul kolam 

tampungan lumpur untuk menampung sementara lumpur yang menyembur agar 

lumpur tidak meluas dan tidak menyebabkan rusaknya lingkungan yang lebih 

luas. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya berupa pendayagunaan lumpur 

untuk bahan bangunan, penataan kawasan seperti penghijauan di sekitar tanggul 

dan pembangunan drainasi, serta pengamanan kali Porong. 

 

5.1.1. Pembangunan Tanggul Kolam Tampungan Lumpur 

Sejak terbentuknya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 

pembangunan tanggul yang ditujukan dan berfungsi sebagai kolam penampung 

lumpur telah direncanakan untuk memfasilitasi penanganan luapan semburan 

lumpur Sidoarjo. Sebelumnya, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur 

Sidoarjo (Timnas PSLS) yang dibentuk sebelum BPLS telah membangun satu 

kolam tampungan, kemudian BPLS merencanakan pembangunan kolam 

penampung lumpur yang lebih kompleks dalam menampung dan menahan luapan 

semburan lumpur panas Sidoarjo. 
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     Hingga saat ini telah dibangun beberapa kolam penampungan luapan lumpur, 

kolam tersebut meliputi:
1
 

Gambar 5.1. Tanggul Kolam Penampungan Luapan Lumpur 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

a. Kolam Selatan 

Kolam penampungan lumpur ini sudah dibangun sejak dibentuknnya Timnas 

PSLS, lengkap dengan sistem pembuangan dari pusat semburan sampai ke Kali 

Porong. Kondisi kolam selatan relatif sudah penuh, sehingga rawan melimpas dan 

jebol. Tanggul-tanggul luarnya ditinggikan dan diperkuat dengan counterweight
2
 

pada kaki tanggul luarnya sebagai tanggul ring satu. 

 

                                                           
1
 Pusat Penanganan Lumpur Sidoarjo, Perencanaan Umum Penanganan Luapan Lumpur. 

2
 Bahan pengimbang. 
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b. Kolam Tengah 

Kolam tengah dibangun setelah dibentuknya BPLS dengan tinggi tanggul yang 

dibangun bertahap sesuai perkembangan penyelesaian ganti rugi tanah warga. 

Kolam tengah mutlak dibangun karena kolam selatan relatif sudah penuh sehingga 

bila melimpas, lumpur akan masuk ke kolam baru yang disediakan. Kolam ini 

juga berfungsi sebagai kolam darurat bila ada bagian tanggul cincin yang jebol. 

Tanggul-tanggul luarnya merupakan revitalisasi tanggul yang telah ada, sebagai 

tanggul ring dua. 

     Pada awal perencanaan, elevasi puncak tanggul ring dua terdiri atas 3 skenario, 

yaitu: 

 Minimum +7,00 m bila warga mengizinkan membangun tanggul utama di 

lahan milik warga yang berada di sepanjang jalan arteri Porong dan kali 

Ketapang. 

 Minimum +9,00 m bila warga masih melarang membangun tanggul utama, 

tetapi sudah ada indikasi bahwa PT Lapindo Brantas lancar melakukan 

pembayaran ganti rugi. 

 Maksimum +11,00 m bila ada indikasi pembayaran ganti rugi oleh PT 

Lapindo Brantas ternyata berlarut-larut. Genangan lumpur dikelola pada 

elevasi +10,00 m. 

 

c. Kolam Utara 

Kolam baru dengan tinggi tanggul optimal merupakan kolam cadangan terakhir 

sampai skenario pembuangan akhir lumpur ditetapkan. Tanggul-tanggulnya 

adalah sebagai ring tiga. Tanggul-tanggul tersebut merupakan tanggul baru yang 
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memanfaatkan batas luar Peta Area Terdampak (PAT) sesuai Perpres Nomor 14 

tahun 2007. Tanggul ini dibangun dengan elevasi +11,00 m. 

     Berdasarkan rencana awal pembangunan tanggul yang tercantum pada 

Rencana Strategis BPLS, peningkatan daya tampung kolam dilaksanakan secara 

bertahap melalui revitalisasi tanggul yang ada (dibangun pada masa Timnas 

PSLS) dan pembangunan tanggul baru. Revitalisasi tanggul diupayakan dengan 

melakukan penanganan rembesan, bocoran, tanggul kritis/hampir limpas, 

meninggikan, serta melanjutkan pembangunan tanggul. Disamping itu, juga 

disiapkan spesifikasi pemilihan material untuk timbunan dan review tipikal 

potongan melintang tanggul untuk ring satu (elevasi +11,00 m) dan ring dua 

(elevasi +7,00 m). 

     Konsep dasar penanganan luapan lumpur disusun dalam 2 bagian, yaitu 

perkuatan tanggul lama (re-desain) dan pembangunan tanggul baru dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

a. Perkuatan Tanggul Lama (re-desain) 

Tanggul yang ada (tanggul yang dibangun oleh Timnas PSLS) diperkuat, terdiri 

dari tanggul dalam atau disebut tanggul temporer dan tanggul luar yang 

selanjutnya menjadi tanggul yang permanen. Rencana rute tanggul yang diperkuat 

(dire-desain) ditentukan berdasarkan kronologis penyebaran aliran lumpur pada 

kolam seluas 356 Ha dengan urutan prioritas penanganan yang telah dipetakan 

pada PAT 22 Maret 2007 seluas 601 Ha. 
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b. Tanggul Baru 

Tanggul baru dibangun sebagai tanggul terluar dan permanen yang merupakan 

batas terluar PAT 22 Maret 2007. Tanggul baru meliputi desa Siring, Ketapang, 

Glagaharum, dan Renokenongo dengan luas genangan 205,68 Ha. Tanggul baru 

dibangun dengan tinggi tanggul optimal sebagai cadangan kolam lumpur terakhir 

sampai skenario pembuangan akhir lumpur ditetapkan. 

Gambar 5.2. Rencana Re-Desain Tanggul (Biru) dan Tanggul Baru (Merah) 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Kemudian, terkait perencanaan dimensi tanggul, elevasi puncak tanggul 

dipertimbangkan dengan meninjau tinggi muka air dan lumpur maksimum 
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ditambah dengan kebutuhan tinggi jagaan. Pertimbangan lain adalah tinggi 

lumpur di titik P41 (desa Renokenongo) pada elevasi +10,00 m dan hasil 

penyelidikan daya dukung tanah (bearing capacity) dari studi terdahulu yang 

menetapkan tinggi tanggul kritis +11,00 m. Karena struktur tanah dasar pondasi 

tanggul terdiri dari tanah lunak, agar tidak membahayakan stabilitas tanggul, 

maka tinggi tanggul direncanakan pada elevasi +11,00 m. Lebar puncak tanggul 

ditentukan berdasarkan kebutuhan lebar minimum. Dengan tinggi tanggul pada 

elevasi +11,00 m dan lebar puncak 5,00 m, konstruksi tanggul memerlukan 

counterweight sebagai perkuatan tebing hilir. Untuk menjaga kestabilan lereng, 

berdasarkan perhitungan yang dibuat, kemiringan lereng tanggul ditentukan 

1:1,25. 

     Lalu, terdapat juga perencanaan perkuatan bronjong di kaki tanggul. Tanggul 

dibangun dengan material pilihan, namun dengan kepadatan pada MC 85%, 

mengingat tampungan adalah air dan lumpur (cair), maka tanggul rawan 

mengalami rembesan dan kelongsoran tebing tanggul. Untuk menambah jaminan 

kestabilan tanggul, maka pada sisi luar tanggul ditambah counterweight dari 

bronjong batu. Dengan adanya tambahan counterweight bronjong akan dapat 

memberikan tambahan fungsi manfaat, antara lain untuk mengantisipasi 

berkurangnya lebar permukaan atas tanggul, juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi rembesan air yang muncul di beberapa lokasi di kaki tanggul, hal 
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tersebut karena adanya lapisan geotextile
3
 pada persentuhan bronjong dan tanggul 

tanah sehingga air yang keluar tidak membawa material tanggul. 

Gambar 5.3. Desain Konstruksi Bronjong 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Selanjutnya, setelah penjelasan mengenai rencana umum terkait pembangunan 

tanggul kolam tampungan lumpur tersebut, peneliti akan memaparkan proses 

pekerjaan pembuatan tanggul. Proses ini meliputi pengadaan material, 

pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan material timbunan yang 

dilaksanakan di atas permukaan yang telah disiapkan. Berikut penjabaran proses 

pembangunan tanggul: 

                                                           
3
 Geotextile atau geotekstil adalah salah bahan geosintetik yang tembus air, yang dapat 

digunakan/berfungsi sebagai separator, filter, proteksi, dan perkuatan. 
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a. Material dari borrow area
4
 yang sesuai untuk bahan timbunan langsung 

diangkut ke lokasi timbunan atau ditempatkan di stock pile
5
. 

b. Pemadatan material timbunan dilakukan dengan cara yang berurutan, lapis per 

lapis (layer by layer) dan masing-masing lapisan dipadatkan sesuai dengan 

persyaratan. 

c. Penghamparan, lapisan dihampar dan dibentuk dengan metode yang telah 

disetujui. Pada lokasi timbunan bebas dari lumpur, lapisan material dihampar di 

tempat timbunan dengan merata. Tebal maksimum lapisan tidak boleh melebihi 

60 cm atau sesuai dengan ketentuan dari hasil uji coba timbunan dengan toleransi 

5 cm sebelum dipadatkan. 

Gambar 5.4. Proses Penghamparan 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

d. Pemadatan, pada lokasi yang bebas dari genangan lumpur, setelah melakukan 

proses penghamparan, masing-masing lapis harus dipadatkan dengan peralatan 

pemadatan yang sesuai dengan jumlah lintasan yang memadai hingga kepadatan 

                                                           
4
 Sumber galian bahan. 

5
 Penyimpanan cadangan. 
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paling sedikit mencapai 85% kepadatan kering maksimum menurut standard 

proctor
6
. 

Gambar 5.5. Proses Pemadatan 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Kondisi tanggul tampungan lumpur terhitung sejak tanggal 31 Maret 2014 

hingga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Metode laboratorium untuk menentukan eksperimental kadar air yang optimal dimana suatu jenis 

tanah tertentu akan menjadi paling padat dan mencapai kepadatan kering maksimum. 
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Gambar 5.6. Kondisi Atas Tanggul 

 Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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Gambar 5.7. Bronjong Sisi Timur (Glagaharum) 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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Gambar 5.8. Bronjong Sisi Barat (Osaka-Siring, Osaka-Ketapangkeres, dan 

Jatirejo) 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Tanggul-tanggul yang ada terus dipantau terkait apakah tanggul mengalami 

penurunan. Tanggul-tanggul yang ada juga hingga saat ini masih diandalkan untuk 

menampung sementara luapan lumpur, sedangkan kelebihan lumpur dari tanggul 

akan dialirkan ke kali Porong. Tanggul-tanggul yang ada selain dipantau juga 
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terus diperkuat untuk dapat menampung lumpur agar tidak meluas. Hingga saat 

ini lumpur panas masih menyembur dari pusatnya, namun Bangkit Wiryawan 

selaku Kepala Seksi Bidang Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 

mengatakan bahwa PPLS telah mampu mengendalikan lumpur secara baik: 

“BPLS saat ini telah berganti nama menjadi PPLS, yang sebelumnya bertugas 

menanggulangi semburan lumpur, saat ini berfokus mengendalikan semburan 

lumpur. Kita sadar bahwa lumpur yang terus menyembur hingga saat ini 

tidak dapat ditanggulangi hingga lumpur berhenti menyembur, namun kita 

telah mampu mengendalikan semburan lumpur secara baik, karena kita telah 

memiliki pengalaman 10 tahun lebih menangani permasalahan lumpur ini.” 

(Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Tanggul kolam lumpur yang memiliki luas 640 hektar dengan panjang tanggul 

sekitar 10 kilometer dan lebar 15 meter serta ketinggian dinding tanggul 10-11 

meter dari permukaan tanah ini mampu menampung sekitar 50 juta m
3
 material 

padat dari kapasitas maksimumnya 60 juta m
3
. Namun, juga terdapat rencana 

untuk meninggikan tanggul-tanggul hingga 12 meter untuk menambah kapasitas 

tanggul, guna menyesuaikan kejadian yang terjadi di lapangan. 

  

5.1.2. Pendayagunaan Lumpur Sidoarjo 

Prinsip dan pandangan yang diupayakan oleh pemerintah kepada seluruh 

masyarakat dan internal Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) adalah agar 

seluruh elemen melihat fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo yang pada 

mulanya sebagai suatu bencana, namun kemudian beralih menjadi suatu berkah. 

Untuk itu pemerintah bersama beberapa elemen terkait lainnya berupaya 

memikirkan cara agar lumpur yang menyembur dapat bernilai ekonomis dan 

menekan dampak negatif lumpur. 



88 
 

     Salah satu rencana yang diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi dan 

menanggulangi luapan lumpur tersebut adalah dengan memanfaatkan lumpur 

sebagai bahan bangunan seperti bata merah, genteng, agregat
7
, dan panel ringan. 

Dari pemanfaatan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif serta 

dapat memenuhi kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat khususnya dalam 

mendirikan bangunan gedung dan perumahan. Upaya ini dinilai penting untuk 

dilakukan karena memiliki berbagai manfaat yang dapat diperoleh yaitu selain 

menghasilkan produk bahan bangunan juga dapat menciptakan lapangan kerja, 

peluang usaha, mengurangi konflik sosial, serta mencegah dampak lingkungan 

yang luas. 

     Sejauh ini mengenai upaya pendayagunaan lumpur sebagai bahan bangunan 

masih dalam tahap penelitian lebih lanjut dan pembahasan mengenai siapa yang 

berhak mengelola lumpur dan regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan 

lumpur. Mengenai pendayagunaan lumpur Sidoarjo ini, peneliti melakukan 

wawancara terkait bagaimana strategi PPLS untuk mewujudkan rencananya dan 

bagaimana perkembangannya, berikut pernyataan Bangkit: 

“Mengenai lumpur kita dorong untuk didayagunakan supaya lumpur itu tidak 

dibuang sia-sia, jadi harus ada nilainya, terutama untuk masyarakat sekitar 

yang terdampak. Mereka ini kan banyak yang terdepresiasi, mereka 

kehilangan rumah, mereka menerima kompensasi namun tidak sepenuhnya 

kehidupan mereka normal seperti semula. Untuk itu kita menawarkan solusi 

yaitu pemanfaatan lumpur. Namun, ini penelitiannya jangkanya tidak 

sebentar. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan hasilnya menunjukan 

lumpur panas sidoarjo ini dapat dimanfaatkan sebagai baterai, pupuk, dan 

yang paling kuat pemanfaatan dari lumpur ini adalah sebagai bahan 

                                                           
7
 Agregat sebagai bahan pengisi dalam pembuatan beton mempunyai peranan penting karena 

beberapa fungsi yang dimiliki diantaranya adalah untuk menambah kekuatan, mengurangi 

penyusutan, dan mengurangi penggunaan semen. 
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bangunan. Jika ini berhasil, daripada lumpur dibuang sia-sia, lumpur jadi 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Porong, kita fasilitasi, kita punya rumah 

produksi yang dibangun oleh Kementerian PU tahun 2009. Penelitian ini 

sudah lama dilakukan dan hingga saat ini terus berlangsung hingga benar-

benar matang.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

          Berdasarkan pernyataan Bangkit, pendayagunaan lumpur ini adalah cara 

yang penting untuk diperhatikan lebih lanjut agar dapat mengalihkan lumpur yang 

sebelumnya bernilai negatif menjadi memiliki nilai ekonomis dan ramah 

lingkungan. Dalam penelitian terkait upaya pemanfaatan lumpur Sidoarjo, 

pemerintah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan puslitbang. 

     Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa 

unsur kimia pada lumpur yang terkandung didominasi oleh silika >50%, alumina 

>26%, dan beberapa unsur lain seperti besi, kalsium, dan magnesium dengan 

jumlah yang relatif kecil.
8
 Secara gambaran umum, dengan sifat kimia lumpur 

seperti yang telah disebutkan, lumpur dapat dikembangkan dan diolah menjadi 

bata merah, agregat ringan, dan pozolan buatan
9
 melalui proses pembakaran 

dengan hasil yang cukup baik, keras, stabil, dan memiliki bobot lebih ringan 

dibanding dengan bahan keramik pada umumnya. 

     Lebih merinci, hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai 

berikut:
10

 

                                                           
8
 Bambang Sugiharto dkk, Draf Laporan Akhir Kegiatan Penerapan Teknologi Produksi Bahan 

Bangunan Berbasis Polymer dan Ceramic Base, Puslitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Bandung, 2017, hlm. 6. 
9
 Pozolan buatan (yang selanjutnya disebut sebagi mikro lusi) dapat dikembangkan untuk 

pembuatan bata tanpa bakar, beton ringan, dan beton geopolimer dengan penambahan bahan aditif 

yang dapat diaplikasikan untuk pekerjaan konstruksi seperti bangunan gedung, jalan, dan jembatan 

serta bangunan keairan (dam, saluran, dan bangunan pelengkap). 
10

 Ibid., hlm. 7. 
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a. Karena sifat fisis lumpur Sidoarjo yang sangat halus, plastis, dan memiliki 

penyusutan tinggi, maka kurang memenuhi syarat sebagai bahan baku 

pembuatan bahan bangunan keramik, sehingga perlu ditambahkan bahan 

tambahan/substitusi agar lebih stabil dan dapat memenuhi unsur kimia 

yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai substitusi 

adalah bahan yang memiliki unsur utama silika seperti abu batu bara atau 

abu sekam padi yang secara umum dapat dikategorikan sebagai pozolan 

dengan kadar silika yang tinggi, sedangkan adanya bagian karbon dapat 

membantu dalam proses pembakaran sehingga cepat sintering
11

 dan 

membentuk rongga dimana produk yang dihasilkan akan lebih ringan, 

stabil, dan kuat. 

b. Dalam uji coba pembuatan bahan keramik berupa contoh uji lentur dan 

tekan diperoleh kuat lentur dan kuat tekan yang dapat memenuhi syarat, 

namun memiliki nilai susut kering yang tinggi sehingga sangat peka 

terhadap pengeringan, walau demikian bahan tersebut memiliki prospek 

yang sangat baik untuk dikembangkan karena bahan substitusi dapat 

diperoleh di daerah sekitar terutama bila akan dikembangkan untuk bata 

merah. 

c. Dari uji bakar dengan suhu 1100°C diperoleh hasil bahwa lumpur telah 

meleleh dan menyatu sehingga dapat diketahui bahwa suhu tersebut telah 

melampaui batas sintering. 

                                                           
11

 Sintering adalah proses pembakaran pada suhu tertentu. 
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d. Untuk pembuatan agregat ringan dan mikro lusi diperlukan pembakaran 

dengan suhu antara 900°C-1000°C, karena suhu dibawah 900°C tanah 

belum cukup matang dan pada suhu diatas 1000°C tanah menjadi gosong 

dan meleleh. 

e. Mikro lusi memiliki sifat pozolanik yang cukup baik dengan waktu 

pengikatan selama 1x24 jam (maksimal 3x24 jam). 

f. Pembuatan bata merah dengan cetakan manual kurang memberikan hasil 

yang baik karena sifat lumpur yang kurang plastis sehingga harus 

menggunakan alat cetak extruder
12

. 

g. Pembuatan agregat ringan menghasilkan agregat yang sangat baik, dengan 

densitas 0,6-0,7 Kg/L, keras dan stabil, sehingga memenuhi syarat untuk 

beton struktural. 

h. Pembuatan bata tanpa bakar selain menggunakan bahan aditif perlu 

ditambahkan bahan pengikat kapur padam sehingga terjadi ikatan kalsium 

silikat hidrat dan tahan terhadap pengaruh air (stabil). 

i. Hasil pengujian bata merah yang diproduksi ditempat produsen bata 

menghasilkan kekuatan sebesar 30 Kg/Cm
2
 dan masuk dalam mutu 25 dan 

dapat digunakan untuk pasangan dinding non-struktural. 

j. Beton ringan dengan bahan tambahan polimer memiliki kekuatan yang 

cukup baik (204,7 Kg/Cm), karena polimer dengan jenis latek tersebut 

dapat menambah ikatan dan stabilitas bentuk dari beton yang dihasilkan. 

                                                           
12

 Alat untuk menekan keluar bahan padat-lembek melewati lubang dengan bentuk tertentu, 

sehingga diperoleh kawat, batang, atau bentuk seperti mi. 
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Bersamaan dengan adanya upaya penghematan 92espon dan pengurangan emisi 

gas, agar upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan dicapai secara 

maksimal, pengembangan beton ringan, bata merah, bata tanpa bakar, conblock 

atau paving block
13

 dengan bahan baku dari olahan lumpur Sidoarjo harus dapat 

diperhatikan secara serius. 

     Penelitian pendayagunaan lumpur Sidoarjo sebagai bahan bangunan ini 

diharapkan memiliki output sebagai teknologi terapan yang berupa pilot project 

unit produksi bahan bangunan dari material lumpur Sidoarjo dan rumah contoh 

yang dibuat dari bahan bangunan hasil dari unit produksi. Manfaat yang diperoleh 

jika penelitian ini berhasil dikembangkan selain mengurangi dampak negatif dari 

lumpur panas sendiri, juga mampu menyediakan komponen bangunan yang dapat 

mendukung penyediaan bahan bangunan untuk perumahan dan meningkatkan 

produksi konstruksi perumahan. 

     Disamping penelitian-penelitian yang dilakukan, diskusi dan koordinasi terkait 

rencana pendayagunaan lumpur Sidoarjo bersama PPLS juga telah dilakukan pada 

bulan Februari 2017, hasil diskusi dan koordinasi adalah sebagai berikut:
14

 

a. Disepakati untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pusat 

Litbang Perumahan dan Permukiman dengan Pusat Pengendalian Lumpur 

Sidoarjo dalam rangka pemanfaatan lumpur Sidoarjo untuk pembuatan 

bahan bangunan. 

                                                           
13

 Jenis produk material bangunan untuk sistem pengerasan jalan yang terbuat dari campuran beton 

dengan kekuatan tertentu dan memiliki dimensi serta bentuk khusus yang dikerjakan secara teratur. 
14

 Ibid., hlm. 24. 
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b. Disepakati untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan unit 

produksi bahan bangunan dan rumah contoh untuk tujuan memanfaatkan 

lusi yang bernilai ekonomi. 

c. Disepakati pihak PPLS akan menyediakan bahan baku lusi secara 

kontinyu, meskipun diketahui bahwa ternyata lumpur yang masih keluar 

dari perut bumi tersebut berada diatas tanah milik PT Lapindo Minarak. 

d. Pihak PPLS tidak dapat menjamin keberlanjutan dan kelangsungan 

operasional unit produksi bahan bangunan karena tidak ada dalam Tugas 

dan Fungsi dari PPLS, untuk hal tersebut akan dicarikan skema lain untuk 

keberlanjutan dan kelangsungan operasional unit produksi pasca 

diserahterimakan. 

     Berdasarkan penelitian tersebut, lumpur Sidoarjo telah layak dan dapat 

dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Saat ini, status pendayagunaan lumpur 

bersifat demplot, yaitu produksi sudah dilakukan namun dalam skala terbatas dan 

belum dapat dipasarkan secara luas, karena terhambat dengan regulasi. Dari pihak 

PPLS mengatakan bahwa untuk saat ini mengenai upaya pendayagunaan lumpur 

sedang dalam pembahasan mengenai legal standing pengelolaan lumpur Sidoarjo 

dan skema kelangsungannya. Setelah semua hal yang diperlukan telah terpenuhi, 

Hengky selaku Humas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo mengatakan bahwa 

bahkan warga Sidoarjo dapat mengambil dan memanfaatkan lumpur Sidoarjo 

semampunya selama meminta izin ke PPLS. Kedepannya, PPLS akan melakukan 

pelatihan kepada masyarakat untuk dapat membuat produk bahan bangunan dari 
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lumpur Sidoarjo agar nilai ekonomis dari lumpur dapat dirasakan oleh 

masyarakat. 

 

5.1.3. Penataan Kawasan Lumpur Sidoarjo 

Penataan kawasan bertujuan untuk menata kawasan di luar peta area terdampak 

(PAT). Lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya kemudian akan dimanfaatkan 

negara untuk kepentingan penanganan semburan lumpur panas Sidoarjo. Kegiatan 

penataan kawasan ini diantaranya pembangunan jalur drainasi, kolam 

penampungan air, dan penghijauan. Seperti yang disampaikan oleh Bangkit: 

“Penataan kawasan ini arahnya kan kita sudah mengosongkan area diluar 

areal terdampak, nah lahan yang sudah kita beli, menjadi kewajiban kita 

untuk menata, penataan yang dilakukan salah satunya untuk pembangunan 

jalur drainasi dan penghijauan.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018)  

     Penataan kawasan ini prosesnya masih berlangsung dan masih terhambat 

perkembangannya, hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan dalam 

pembebasan lahan. Masih banyak warga yang tinggal di kawasan luar PAT dan 

tidak ingin menjual lahannya dengan alasan mereka mengatakan bahwa lahan 

tersebut adalah tanah leluhur mereka. Hal tersebut jelas menghambat 

pembangunan dan pengembangan di kawasan penataan. Karena pola penataan dan 

pembangunan yang direncanakan bersifat menyambungkan satu titik ke titik 

lainnya, contohnya adalah pembangunan drainasi. Semisal titik P36 dan titik P38 

telah dibebaskan namun titik P37 belum dibebaskan, maka pembangunan drainasi 

masih belum dapat dilakukan. Maka dari itu, untuk saat ini fokus PPLS dalam 

menata kawasan di luar PAT adalah memaksimalkan komunikasi dengan 

masyarakat agar mau merelakan tanahnya untuk dibeli agar pembangunan 
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komplementer dan penataan kawasan di luar PAT dapat berjalan dengan lancar 

dan maksimal. 

Gambar 5.9. Lokasi Penataan Kawasan Di Luar PAT 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Drainasi yang direncanakan untuk dibangun meliputi drainasi untuk pertanian, 

drainasi untuk kolam tampungan, dan drainasi untuk kanal banjir. Kawasan 

semburan lumpur Sidoarjo ini rawan banjir dan dekat dengan beberapa sungai, 

salah satunya sungai Porong dan sungai Ketapang. Banyak masyarakat yang 

berfikiran bahwa banjir yang terjadi dikarenakan adanya semburan lumpur panas 

Sidoarjo. Padahal, Bangkit mengatakan bahwa banjir belum tentu sepenuhnya 
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dikarenakan oleh lumpur, banyak penyebab, yakni curah hujan yang tinggi, debit 

air sungai yang penuh, dan kawasan semburan lumpur yang berbentuk cekungan. 

“Penataan kawasan ini juga dilakukan guna penanganan banjir. Masyarakat 

curiga bahwa banjir terjadi karena lumpur, walaupun itu tidak sepenuhnya 

benar karena banyak hal yang mempengaruhi banjir, curah hujan yang tinggi 

sehingga debit air sungai meningkat. Namun, kita tetap mengupayakan untuk 

dapat melakukan mitigasi banjir dengan cara kita membangun kolam 

tampungan di lahan yang sudah dibebaskan tadi, yang nantinya jika terjadi 

banjir, air luapan akan dipompa ke kolam tampungan, dan air ini nantinya 

akan dimanfaatkan untuk pengolahan lumpur sebelum dialirkan ke sungai 

Porong, karena prosesnya membutuhkan banyak air juga.” (Bangkit, 

wawancara 17 April 2018) 

     Hengky selaku Humas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo juga 

menyampaikan pendapatnya terkait banjir di kawasan semburan lumpur Sidoarjo: 

“Selain itu kami juga membuat sistem drainasi, kita membuat sistem 

tampungan, ya seperti itu kita kan tidak menginginkan terjadi banjir kiriman 

ataupun banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Kita membuat 

tampungan di luar peta areal terdampak artinya di sebelah barat tanggul ini 

kan wilayah yang sudah kita bebaskan, kita membuat tampungan-tampungan 

tersebut gunanya untuk jika ada genangan air di jalan raya Porong kita 

masukkan ke pon penampungan yang ada di sebelah barat tanggul.” (Hengky, 

wawancara 28 Maret 2018) 

     Dengan demikian, dikarenakan banjir yang terjadi berada di ranah kerja PPLS, 

maka pihak PPLS berinisiatif membangun fasilitas untuk mengantisipasi dan 

mengatasi banjir dengan membangun drainasi dan kolam-kolam tampungan di 

lahan yang telah dibebaskan. Air banjir ini juga akan dimanfaatkan dengan 

dialirkan dan ditampung di kolam-kolam penampungan milik PPLS dan air ini 

kemudian diperuntukan selain untuk irigasi pertanian juga untuk pengolahan dan 

pengaliran lumpur, dikarenakan proses tersebut juga membutuhkan banyak air. 
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     Berdasarkan Perencanaan Drainasi di Wilayah Sekitar Daerah Luapan Lumpur 

dan Drainasi dari Kolam Penampung Lumpur yang disusun pada tahun 2007, 

pekerjaan drainasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Gambar 5.10. Peta Perencanaan Umum Drainasi 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Pekerjaan jaringan drainasi yang telah dilakukan oleh PPLS di sekitar wilayah 

semburan lumpur, sebagai berikut:
15

 

a. Drainasi Jatirejo – Ketapang 

Saluran drainasi Jatirejo – Ketapang berfungsi untuk mengeluarkan air dari area 

yang ada di lereng tanggul luar Jatirejo – Ketapang dari P22 – P72, sepanjang 

                                                           
15

 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Perencanaan Penanganan Infrastruktur Sekitar Semburan. 
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jalur kereta api dan sebagian jalan raya yang berhadapan langsung dengan drainasi 

tersebut. Debit yang mengalir di saluran ini sebesar 0,453 – 1,615 m
3
/det. 

 

b. Drainasi Juwet 

Akibat sistem drainasi dari sebagian wilayah Siring Barat kearah timur terhambat, 

karena adanya bangunan tanggul, maka terjadi genangan rutin di setiap musim 

hujan terutama di wilayah sekitar Kantor Polisi Sektor (Polsek) Porong dan Mindi 

Gang II. Untuk mengatasi permasalah tersebut, saluran drainasi depan Polsek 

Porong digabungkan dengan saluran samping Gardu PLN Porong dan selanjutnya 

diinterkoneksikan dengan Saluran Juwet. Sistem drainasi Juwet sepanjang 2.150 

meter berawal dari depan Polsek Porong hingga outlet di kali Ketapang. Debit 

yang mengalir di saluran ini sebesar 1,734 – 6,268 m
3
/det. 

 

c. Drainasi di Lokasi Gerbang Masuk dan Keluar Eks Gerbang Tol Porong 

Saluran drainasi jalan raya dari Siring ke gerbang masuk eks Gerbang Tol Porong 

salurannya sempit karena mengalami pendangkalan dan juga berbalik arah. Hal ini 

menyebabkan genangan air sebelum masuk pintu di gerbang masuk eks Gerbang 

Tol Porong. Demikian pula aliran dari desa Ketapangkeres juga mengarah ke eks 

jembatan putus sehingga menyebabkan genangan air di jalan di gerbang keluar 

eks Gerbang Tol Porong. Dengan demikian, maka saluran drainasi sepanjang 

3.100 m dilokasi gerbang masuk dan keluar eks Gerbang Tol Porong perlu 

diperbaiki. Debit yang mengalir di lokasi gerbang masuk eks Gerbang Tol Porong 

sebesar 1,128 m
3
/det dan di lokasi gerbang keluar eks Gerbang Tol Porong 

sebesar 0,740 m
3
/det. 
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d. Drainasi Jalan Flamboyan, Desa Siring Barat 

Saluran drainasi Jalan Flamboyan direncanakan akan dibangun sepanjang 325,00 

meter yang berlokasi di sisi Jalan Flamboyan. Debit yang mengalir di saluran ini 

sebesar 0,40 m
3
/det. 

 

e. Drainasi di Belakang Pasar Porong Lama 

Saluran drainasi di belakang Pasar Porong Lama direncanakan akan dibangun 

sepanjang 109,20 – 151,20 m. Debit yang mengalir di saluran ini sebesar 0,792 

m
3
/det. 

 

f. Drainasi Gempolsari – Pologunting (Penatarsewu) 

Saluran Gempolsari – Pologunting (Penatarsewu) bagian hulu direncanakan 

berupa saluran tanah sepanjang + 2,00 Km dan bagian hilir berupa saluran 

pasangan batu sepanjang + 0,70 Km. Debit yang mengalir di saluran ini adalah 

sebesar 0,891 – 1,206 m
3
/det. 

 

g. Drainasi Mindi – Besuki (P32 – P35) 

Drainasi Mindi – Besuki merupakan saluran drainasi yang dibangun pada masa 

Timnas PSLS sebagai drainasi kaki tanggul yang berada di sisi tanggul luar titik 

P31 – P35. Arah aliran menuju drainasi yang ada di desa Mindi Gang III yang 

sejajar dengan aliran lumpur di lokasi spillway Timnas PSLS ke kali Porong. 

Daerah tangkapan saluran meliputi kawasan sekitar tanggul bagian luar dan debit 

yang berasal dari overflow kolam lumpur. Debit yang mengalir di saluran ini 

sebesar 0,560 – 3,628 m
3
/det. Guna mengurangi beban operasi pompa, sebagian 

debit dialirkan melalui saluran drainasi Mindi (pompa) – Jatirejo menuju kali 
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Ketapang. Drainasi pompa Mindi merupakan sistem koneksi antara drainasi Pasar 

Porong Lama dengan drainasi Jatirejo – Ketapang yang berlokasi di Mindi Gang 

II. Saluran Jatirejo – Ketapang berfungsi menampung debit banjir dari kawasan 

sekitar semburan lumpur dan sebagai penampung sementara sebelum dipompa ke 

saluran pembuang yang lain (Mindi – Besuki). Sistem saluran yang berasal dari 

drainasi Pasar Porong Lama tidak dapat mengalir secara gravitasi menuju saluran 

Jatirejo – Ketapang, sehingga perlu dibuatkan semacam area penampung 

sementara. 

 

h. Drainasi dari Besuki (dari spillway eks Timnas PSLS) ke Saluran Jatianom 

Sistem pembuangan ini merupakan drainasi kaki tanggul daerah Mindi sampai 

Besuki sepanjang +- 2.500 m dengan debit sekitar 4.387 m
3
/det. Alur dan arah 

aliran mengikuti jalur tanggul Besuki menuju afvour Jatianom. 

 

i. Perbaikan Kali Ketapang 

Perbaikan kali Ketapang dilakukan dengan membuat parapet dan revetment 

pasangan batu kali mulai dari hulu jembatan gerbang masuk eks Gerbang Tol 

Porong sampai dengan hulu jembatan jalan arteri Porong sepanjang + 1.380 m. 

Besarnya debit yang mengalir di kali Ketapang adalah sebesar 48,250 m
3
/det. 

 

j. Re-route Saluran Irigasi Losses Canal 

Losses canal adalah bagian hilir dari Saluran Irigasi Porong Kanal yang mengalir 

sampai ke timur di lokasi setelah rel kereta api. Panjang saluran losses canal yang 

lama sekitar 1.299 meter dan digunakan untuk membawa air ke areal sawah dan 

lahan yang masih produktif di desa Besuki dan Jatianom seluas 1.256 hektar. 
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Losses canal juga berfungsi sebagai saluran pembuang air dari desa Mindi melalui 

pintu pembuang yang terletak di hilir bendung desa Pejarakan dan berakhir di 

saluran pembuang di desa Jatianom (Afvour Jatianom). Dengan dibangunnya 

tanggul penahan luapan lumpur di wilayah 3 desa oleh PPLS, maka jalur losses 

canal perlu dialihkan atau di re-route. Rencana re-route saluran losses canal 

sepanjang 1.453 meter berawal dari desa Pejarakan dan berakhir di outlet box 

culvert existing yang melintas jalan eks Tol Porong di desa Besuki. Kapasitas 

saluran direncanakan dengan kemampuan untuk mengalirkan debit sebesar 1,60 

m
3
/det. 

Gambar 5.11. Rencana Re-route Saluran Irigasi Losses Canal 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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     Berikut laporan terkait pembangunan drainasi berdasarkan Perencanaan 

Drainasi di Wilayah Sekitar Daerah Luapan Lumpur dan Drainasi dari Kolam 

Penampung Lumpur yang disusun pada tahun 2007: 

Gambar 5.12. Drainasi Jatirejo – Ketapang 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

Gambar 5.13. Drainasi Juwet 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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Gambar 5.14. Drainasi di Lokasi Gerbang Masuk dan Keluar eks Gerbang 

Tol Porong 

 
Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

Gambar 5.15. Drainasi Jalan Flamboyan, Desa Siring Barat 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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Gambar 5.16. Drainasi di Belakang Pasar Porong Lama 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

Gambar 5.17. Drainasi Gempolsari – Pologunting (Penatarsewu) 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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Gambar 5.18. Drainasi Mindi – Besuki (P32 – P35) 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

Gambar 5.19. Drainasi dari Besuki (dari spillway eks Timnas PSLS) ke 

Saluran Jatianom 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

Gambar 5.20. Perbaikan Kali Ketapang 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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Gambar 5.21. Re-route Saluran Irigasi Losses Canal 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

     Selain pembangunan drainasi tersebut, Bangkit juga mengatakan bahwa PPLS 

melakukan penghijauan di kawasan lahan yang telah dibebaskan agar tidak 

terlihat gersang dan sebagai bentuk perbaikan lingkungan: 

“Kita juga melakukan penghijauan, sudah banyak tanaman-tanaman pohon 

yang kita tanam di areal sekitar tanggul. Selain sebagai upaya perbaikan 

kerusakan lingkungan, juga agar areal luar tanggul tidak terlihat gersang 

dan lebih hijau. Penanaman terus dilakukan seiring dengan pembebasan 

lahan, jadi lahan yang dibebaskan langsung ditanami oleh tanaman.” 

(Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Bangkit juga mengatakan bahwa porsi fokus PPLS melakukan perbaikan 

lingkungan sama besarnya dengan menangani permasalahan sosial dan 

penanganan lumpur, walaupun tetap lebih memprioritaskan penanganan luapan 
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lumpur. Kemudian, dari keseluruhan upaya penataan kawasan tersebut, PPLS 

berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana dan 

mengupayakan untuk menjadikan kawasan lumpur Sidoarjo sebagai kawasan 

geowisata lumpur panas Sidoarjo. 

 

5.1.4. Pengamanan Kali Porong 

Pengamanan kali Porong yang dilakukan guna menjaga dan meningkatkan 

kapasitas pengaliran kali Porong serta menjaga keamanan tanggul dan tebing 

sungai. Hal ini menimbang lumpur yang berlebih dari tanggul harus dialirkan ke 

kali Porong, maka dari itu kali Porong dinilai rentan mengalami sedimentasi dan 

harus diperhatikan. Rencana dan konsep pengamanan kali Porong dapat 

dijabarkan sebagai berikut:
16

 

a. Menjaga dan Meningkatkan Kapasitas Pengaliran Kali Porong 

Pengerukan agitasi merupakan kegiatan tanggap darurat dalam rangka pemulihan 

kapasitas pengaliran debit banjir kali Porong. Selain itu juga dilakukan 

pengerukan dasar sungai di bagian hilir untuk menambah penampang basah 

sungai atau peninggian tanggul yang masih rendah dari rencana pembangunan 

tanggul. Saat ini dasar sungai kali Porong sebagian besar berada lebih rendah dari 

dasar sungai rencana. 

 

b. Menjaga Keamanan Tanggul dan Tebing Sungai 

Tanggul dan tebing sungai dijaga keamanannya dengan memasang perlindungan 

tebing sungai maupun tebing tanggul dengan konstruksi revetment. 

     Secara lebih rinci, rencana tahapan pengamanan kali Porong sebagai berikut: 

                                                           
16

 Pusat Penanganan Lumpur Sidoarjo, Perencanaan Pengamanan Kali Porong. 
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a. Pengerukan agitasi  

Agitasi endapan lumpur dilakukan dengan menggunakan kombinasi peralatan 

kapal keruk dan excavator ponton (excaponton). Kapal keruk digunakan untuk 

memotong dan menghisap serta mengalirkan lumpur dalam bentuk cair sehingga 

endapan lumpur dapat dihanyutkan ke hilir menuju muara. Excaponton digunakan 

untuk memotong dan mengarahkan lumpur ke kapal keruk serta menjaga 

genangan di sekitar kapal keruk agar kapal keruk dapat beroperasi secara optimal 

mengalirkan lumpur ke hilir. Lokasi pengerukan agitasi berada di alur sungai 

Porong di depan outlet pembuangan lumpur dari kolam lumpur. Kegiatan ini 

merupakan tindakan intervensi dengan cara mekanisasi terhadap endapan lumpur 

sehingga lumpur yang telah mengeras akan kembali menjadi lumpur cair. 

Tindakan atau upaya ini dilakukan melalui proses membentuk pola aliran, pola 

gerusan, dan pola hanyutan. 
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Gambar 5.22. Pengerukan Agitasi 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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b. Pengerukan Alur Sungai 

Lokasi pengerukan alur sungai Porong berada di desa Kedungpandan, kecamatan 

Jabon sampai ke muara. Untuk disesuaikan dengan elevasi dan kemiringan dasar 

sungai rencana, maka volume sedimen yang perlu dikeruk sebesar ± 1.200.000 

m
3
. Pengerukan alur sungai ini dimaksudkan untuk membuka tampang muara 

yang tersumbat sedimen agar dapat memperlancar aliran. Dasar sungai Porong di 

bagian hilir sangat dangkal, dasar sungai pada elevasi yang paling dalam berada 

pada kisaran elevasi -4,50 meter sampai dengan elevasi -3,50 meter dan elevasi 

rata-rata berada pada kisaran elevasi -1,50 meter sampai dengan elevasi -1,00 

meter. Elevasi dasar sungai, makin ke muara makin dangkal. Di daerah muara, 

sungai berada pada belokan dengan jari-jari yang cukup besar sehingga kecepatan 

yang terjadi tidak terlalu besar. Agar debit yang mengalir mampu mengangkut 

sedimen, maka dasar sungai di lokasi ini diperdalam agar kecepatan menjadi 

besar. Lebar sungai di muara berkisar antara 150 – 200 meter dengan sisi kiri 

lebih dalam bila dibanding dengan sisi kanan. Bantaran sungai bagian kanan pada 

umumnya lebar hingga mencapai ratusan meter, namun sisi kiri berada di daerah 

gerusan yang dalam sehingga mencapai kedalaman 5,00 meter di dekat kaki 

tanggul. Pengerukan dasar sungai dilakukan agar kapasitas pengaliran sungai 

menjadi bertambah dan sesuai dengan persyaratan. 
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Gambar 5.23. Pengerukan Alur Sungai 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 
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c. Peninggian Tanggul Rendah 

Pada tanggul kali Porong yang sering dilimpasi air pada saat banjir dan lokasi 

tanggul rendah dimana tinggi jagaan dari muka air banjir kurang dari 1,00 m 

dilakukan pembenahan, ditinggikan, maupun dilebarkan. Untuk menjaga agar kali 

Porong dapat mengalirkan debit rencana, maka dilakukan peninggian tanggul kali 

Porong di beberapa bagian yang masih rendah. Kondisi tinggi maupun lebar 

tanggul kanan dan kiri hampir sama. Disamping itu, kondisi puncak tanggul sudah 

tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Demikian pula dengan alignment 

tanggul yang ada, di beberapa tempat perlu disempurnakan lagi. 

Gambar 5.24. Peninggian Tanggul Rendah 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

d. Perlindungan Tebing dan Perkuatan Tanggul 

Perlindungan tebing diprioritaskan pada bagian tebing yang longsor. Pada saat 

diadakan pemeriksaan kondisi tanggul di kali Porong pada akhir tahun 2007, 

diketahui banyak tebing tanggul kiri maupun kanan yang berada dalam kondisi 

kritis.  
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Gambar 5.25. Perlindungan Tebing dan Perkuatan Tanggul 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

e. Perlindungan Dasar Sungai Terhadap Gerusan 

Elevasi dasar sungai rencana kali Porong direncanakan oleh Balai Besar 

Pengelolaan Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) berdasarkan kebutuhan 

elevasi untuk perencanaan dasar sungai sebagai kanal banjir. Sebelum terjadinya 

semburan lumpur Sidoarjo 26 Mei 2006, elevasi dasar sungai Porong menunjukan 

adanya penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan antara lain karena 

adanya kegiatan penambangan pasir di kali Brantas bagian tengah dan kali Porong 

bagian hulu yang semakin meningkat. Dari tahun 2006, rata-rata penurunan dasar 

kali Porong hingga 3,00 m di bawah dasar sungai rencana. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa elevasi dasar sungai Porong masih lebih rendah 
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dibandingkan dengan elevasi dasar sungai rencana. Untuk mengamankan dasar 

sungai agar tidak lebih rendah dan tidak tergerus semakin dalam, dipasang 

groundsill
17

. Kepastian lokasi ditentukan berdasarkan evaluasi kondisi penampang 

sungai, dipilih tidak terlalu lebar dan bentuk alur sungai lurus, sehingga pola 

aliran sungai di lokasi tersebut terbentuk secara stasioner dan mampu 

menstabilkan dasar sungai di hulu bangunan groundsill. 

Gambar 5.26. Groundsill yang Telah Terpasang di Kali Porong 

 

Sumber: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2018. 

 

5.2. Analisis Isi Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan 

Lumpur Panas Sidoarjo 

5.2.1. Kepentingan-Kepentingan yang Memengaruhi 

Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi khususnya kebijakan 

penanggulangan dampak lingkungan akibat luapan lumpur panas Sidoarjo 

sebagian besar berdasarkan dari tuntutan yang dibutuhkan untuk menangani 

permasalahan yang ditimbulkan oleh luapan lumpur sendiri. Perpres Nomor 14 

Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sendiri dibentuk 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu guna menanggapi dan 

                                                           
17

 Pelindung dan pengendali dasar sungai terhadap proses degradasi dasar sungai. 
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menanggulangi luapan lumpur beserta permasalahan yang ditimbulkan. 

Kemudian, pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo dikeluarkan Perpres 

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoarjo. Kepentingan dari adanya pembaharuan dari Perpres sebelumnya adalah 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

Dengan dibubarkannya BPLS, permasalahan semburan lumpur Sidoarjo 

dimandatkan kepada Pusat Penanganan Lumpur Sidoarjo.  

     Namun demikian, prinsip tugas dan fungsi dari PPLS tidak jauh berbeda dari 

Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yaitu terkait upaya penanggulangan semburan 

lumpur, menangani luapan lumpur, serta menangani masalah sosial dan 

infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo. Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat menyampaikan tugas dan fungsi PPLS seperti berikut: 

“Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang 

prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada 

masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi 

prioritas.” (Menteri PUPR, pidato 5 April 2017) 

     Hengky Listriadi selaku Humas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo juga 

menjelaskan terkait fokus kebijakan BPLS/PPLS: 

“Jadi awal mulainya semburan lumpur ini pemerintah membentuk timnas 

penanggulangan lumpur sidoarjo yaitu timnas PSLS melalui Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 8 

September 2006 dengan masa tugasnya itu selama kurang lebih 6 bulan dan 

diperpanjang 1 bulan dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007. 

Setelah itu, pemerintah menetapkan dan membentuk Badan Pelaksana Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BAPEL BPLS melalui Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yaitu dengan upaya penanggulangan 

semburan dan luapan lumpur yang tetap dilaksanakan oleh PT Lapindo 

Brantas dengan kendali oleh BAPEL BPLS. Nah, selanjutnya dengan Perpres 
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Nomor 40 Tahun 2009 itu tugas tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh 

BAPEL BPLS dengan dana APBN. Setelah itu pada tanggal 2 Maret 2017 

pada tahun lalu, pemerintah menetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 

21 Tahun 2017 tentang pembubaran BPLS. Kemudian, terbentuklah Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo sebagai pengganti BPLS. Tugas dan 

fungsinya dialihkan dan dilaksanakan oleh kementerian PUPR dimana kita 

sekarang berada dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.” (Hengky, 

wawancara 28 Maret 2018) 

     Walaupun Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dan amandemennya tidak berlaku 

lagi setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2017, namun landasan dan 

arah gerak PPLS pasca perubahannya selaku pelaksana yang bertanggungjawab 

dalam mengurusi luapan lumpur dan permasalahan lain yang ditimbulkan, prinsip 

tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda pada masa BPLS. Selain Perpres Nomor 

21 Tahun 2017, dasar hukum yang menjadi landasan PPLS adalah Permen Nomor 

5 Tahun 2017. Pada Permen ini dijelaskan PPLS memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut:
18

 

a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana umum, 

rencana teknis serta program dan anggaran pengendalian lumpur 

Sidoarjo; 

b. pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan 

lingkungan; 

c. penyiapan serta pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana pengendalian lumpur 

Sidoarjo; 
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 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2017. 
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d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengendalian lumpur Sidoarjo; 

e. pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat 

lumpur Sidoarjo; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil 

pengendalian lumpur Sidoarjo; 

g. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja; dan 

h. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum. 

     Dengan demikian, kepentingan yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan 

semburan lumpur panas Sidoarjo, khususnya kebijakan terkait penanggulangan 

dampak lingkungan akibat semburan lumpur panas Sidoarjo adalah dari berbagai 

tuntutan dan kebutuhan guna menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh 

lumpur itu sendiri. Tuntutan untuk menahan luapan lumpur panas agar kerusakan 

lingkungan yang terjadi tidak semakin meluas dan kebutuhan untuk memperbaiki 

lingkungan hidup yang rusak akibat semburan lumpur panas. 

  

5.2.2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan 

Pada umumnya, harapan setiap pembuat kebijakan terkait kebijakan yang mereka 

buat dan implementasikan adalah kebijakan tersebut dapat bermanfaat, berdampak 

positif, dan mampu menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi. Kebijakan 

penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo disusun 

dengan tujuan untuk menanggulangi semburan lumpur, menangani luapan lumpur, 

menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur, dengan 
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memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Secara umum, manfaat yang 

diharapkan dihasilkan dari kebijakan yang disusun adalah mampu menanggulangi 

semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan 

infrastruktur akibat luapan lumpur, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. 

     Untuk memastikan dan mengetahui apakah manfaat yang ditargetkan oleh 

PPLS telah tercapai melalui berbagai program dan kegiatan kerja, khususnya 

dalam penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo, 

peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana program/kegiatan kerja yang 

bertanggung jawab dalam proses pengimplementasiannya. Bangkit Wiryawan 

selaku Kepala Seksi Bidang Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 

menyampaikan: 

“Manfaat menyeluruh yang diharapkan dari kebijakan yang ada salah 

satunya adalah kita dapat mengendalikan ekses negatif yang terjadi akibat 

luapan lumpur.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Secara lebih lanjut, Bangkit juga menjelaskan masing-masing manfaat dari 

beberapa program/kegiatan kerja yang telah dilakukan oleh PPLS terkait 

penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo. Beberapa 

program/kegiatan kerja yang telah dilakukan oleh PPLS terkait penanggulangan 

dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo meliputi pembangunan 

tanggul kolam tampungan lumpur, pendayagunaan lumpur Sidoarjo, penataan 

kawasan lumpur Sidoarjo, dan pengamanan kali Porong.  

     Dengan adanya pembangunan dan penguatan tanggul kolam tampungan sejak 

awal terjadinya semburan lumpur hingga saat ini, lumpur yang meluap tidak 

meluas area luapannya hingga mampu merusak lingkungan dengan cakupan area 
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yang lebih luas. Manfaat tersebut hingga saat ini telah dapat dirasakan, walaupun 

beberapa kali tanggul mengalami ambles atau melimpas di titik tertentu, PPLS 

mengupayakan hal tersebut agar tidak kemudian terjadi lagi dengan cara 

memperkuat tanggul. Bahkan PPLS juga merencanakan untuk meningkatkan 

elevasi tanggul. 

     Kemudian, pendayagunaan lumpur Sidoarjo, pada program kerja ini Bangkit 

mengatakan bahwa manfaat yang dihasilkan belum dapat dirasakan secara 

maksimal untuk saat ini. Namun kedepan, setelah pendayagunaan lumpur Sidoarjo 

telah dapat dilaksanakan secara maksimal, manfaat yang akan dihasilkan sangat 

besar, tidak hanya bagi lingkungan dengan mengurangi beban lumpur yang 

mengalir ke sungai Porong, namun juga menghasilkan manfaat ekonomis bagi 

warga Porong. 

     Selanjutnya manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan penataan kawasan yang 

kegiatan/program kerjanya meliputi pembangunan drainasi, kolam penampungan, 

dan penghijauan juga belum dapat dirasakan secara 100%. Hal ini disebabkan 

karena penataan kawasan masih mengalami hambatan, khususnya terkait 

pembebasan lahan. Untuk penghijauan, Bangkit mengatakan bahwa setiap lahan 

yang telah dibebaskan langsung segera dilakukan proses penanaman pohon. Hal 

ini guna menghijaukan areal tanggul lumpur dan juga mengamankan lahan yang 

telah dibebaskan dari penyalahgunaan lahan oleh warga. Selain itu, pembangunan 

drainasi baik untuk kanal banjir dan irigasi persawahan di sebagian titik juga telah 

dibangun. Yang mana dengan adanya drainasi ini, pengaliran air di kawasan 

tanggul lumpur Sidoarjo berjalan lebih baik dari sebelumnya. Air yang dimaksud 
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akan ditampung di kolam penampungan dan dimanfaatkan untuk irigasi pertanian 

dan keperluan pengaliran lumpur ke kali Porong. 

     Terakhir, manfaat dari pengamanan kali Porong, dengan dilakukannya 

pengerukan endapan dasar sungai Porong berdampak pada pencegahan banjir, 

normalisasi sungai Porong, dan meningkatkan kapasitas debit air sungai. Dengan 

meningkatnya kapasitas sungai Porong juga akan memberikan ruang lebih untuk 

proses pengaliran lumpur ke laut. Termasuk pengerukan alur sungai, peninggian 

dan perlindungan tanggul di sekitar sungai Porong. 

 

5.2.3. Derajat Perubahan yang Diinginkan 

Setiap suatu kebijakan yang disusun memiliki tujuan maupun target yang ingin 

dicapai dengan kebijakan yang telah dibuat. Pada kebijakan yang disusun oleh 

PPLS terkait penanggulangan dampak lingkungan akibat semburan lumpur panas 

Sidoarjo derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakannya 

adalah kemampuan PPLS dalam mengendalikan semburan dan luapan lumpur, 

termasuk pengaliran dan pendayagunaan lumpur, serta lingkungan tanggul kolam 

penampungan lumpur yang tertata. Bangkit menyampaikan gambaran umum 

derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan yang ada: 

“Kita bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan banjir, mengalirkan 

lumpur secara maksimal, memanfaatkan lumpur, dan kawasan yang lebih 

tertata secara lebih maksimal kedepannya. Secara menyeluruh kita ingin 

mengubah mindset masyarakat terhadap fenomena semburan lumpur panas 

sidoarjo ini, yang awalnya semburan lumpur ini merupakan suatu bencana, 

menjadi suatu berkah.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Dari pernyataan Bangkit, fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo ini 

setelah kebijakan diimplementasikan, diharapkan mampu menjadi solusi yang 
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tepat dan ampuh untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, khususnya 

kerugian terhadap lingkungan. Secara umum perubahan yang diharapkan dapat 

dicapai dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan adalah mampu merubah 

pola pikir dan cara pandang seluruh elemen kabupaten Sidoarjo, khususnya 

kecamatan Porong terkait semburan lumpur. Sebelumnya, lumpur dilihat sebagai 

suatu bencana yang merugikan, namun selanjutnya diharapkan lumpur dapat 

dilihat sebagai suatu „berkah‟. Untuk itu PPLS dan elemen terkait lainnya 

berusaha untuk selain mampu mengendalikan semburan dan luapan lumpur, juga 

mampu memanfaatkan lumpur untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan 

lingkungan. 

     Seperti yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, PPLS berupaya untuk 

melakukan pendayagunaan lumpur Sidoarjo, dengan cara menjadikan lumpur 

Sidoarjo sebagai bahan bangunan (yang telah lulus uji), batu baterai, dan pupuk. 

Selain mampu mengurangi ekses negatif dari lumpur, dengan upaya 

pendayagunaan lumpur ini masyarakat, khususnya masyarakat Porong dapat 

merasakan nilai ekonomis dari lumpur, karena kedepannya jika rencana 

pendayagunaan lumpur telah matang, masyarakat akan dilimbatkan dalam 

pemanfaatannya. 

     Derajat perubahan lainnya yang ingin dicapai adalah kawasan tanggul 

semburan lumpur panas Sidoarjo yang lebih tertata dengan kelengkapan bangunan 

komplementer yang handal seperti sistem drainasi, rumah pompa, dan kolam 

tampungan tambahan. Banjir yang terjadi di areal tanggul juga diharapkan mampu 

dikendalikan dan diantisipasi dengan sistem kanal banjir yang baik. Kelebihan air 
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dari sungai-sungai di sekitar tanggul pada musim penghujan direncanakan mampu 

dikendalikan dan dimanfaatkan dengan ditampung di kolam tampungan yang ada. 

Kolam-kolam tampungan yang ada disamping sebagai kolam tampungan air untuk 

keperluan pengolahan lumpur yang akan dialirkan ke kali Porong, kolam 

tampungan juga direncanakan untuk dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai 

pertambakan. Disamping itu, penghijauan yang dilakukan di areal tanggul lumpur 

Sidoarjo diharapkan mampu memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. 

 

5.2.4. Letak Pengambilan Kebijakan 

Fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo sejak awal terjadinya semburan 

ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana alam nasional. Hal ini 

menjadikan penanggulangan dan penanganan semburan lumpur panas dilakukan 

oleh pemerintah pusat. Pada awal semburan, pemerintah membentuk Timnas PLS  

melalui Keppres Nomor 13 Tahun 2006 sebagai tim cepat tanggap semburan 

lumpur Sidoarjo. Selanjutnya, diperbaharui dengan dikeluarkannya Perpres 

Nomor 14 Tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan 

Perpres ini, terbentuklah BPLS selaku badan pelaksana yang bertanggung jawab 

secara penuh dalam penanggulangan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo serta 

permasalahan yang ditimbulkan.  

     Terbaru, pada masa Presiden Joko Widodo dikeluarkan Perpres Nomor 21 

Tahun 2017 yang memutuskan untuk membubarkan BPLS dan mengantikannya 

dengan PPLS dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. Tugas, fungsi, dan peran PPLS 

kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2017. 



123 
 

     Terkait nuansa dan sifat dari kebijakan yang ada, Bangkit menjelaskan 

kebijakan yang diterapkan seperti berikut: 

“Kebijakan ada kebanyakan memang bersifat top-down, kita mengikuti 

arahan dari atas seperti apa. Namun, pemerintah (PPLS) tetap berkoordinasi 

dengan DPR. DPR ini kan sifatnya bottom-up, karena idealnya DPR 

menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, lembaga 123esponsive123 itu 

yang merumuskan kebijakannya seperti apa. Ketika presiden membubarkan 

BPLS, itu juga ada masukan dari DPR. DPR melihat juga kebawah 

permasalahannya seperti apa.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Setelah kebijakan disusun oleh para pembuat kebijakan, kebijakan tersebut 

kemudian diturunkan dan ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan menjadi program-

program ataupun kegiatan-kegiatan kerja. Bangkit juga menambahkan 

pernyataannya terkait pengambilan keputusan yang ada: 

“Masukan-masukan dari bawah pasti ada dan kita terima karena memang 

kita menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Berdasarkan prinsip itu, 

walaupun naturenya kebijakan itu bersifat top-down, namun tidak menutup 

kemungkinan kita menerima dan membahas masukan yang ada. Nantinya 

setiap masukan tersebut kita sampaikan keatas, ini bersifat bottom-up dan 

nantinya kemudian dibahas dan dirumuskan bersama kemudian turun menjadi 

kebijakan atau program kerja, ini bersifat top-down.” (Bangkit, wawancara 

17 April 2018) 

     Jadi, dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan semburan lumpur 

panas pasca perubahan BPLS menjadi PPLS, pihak yang terlibat dalam 

penyusunan kebijakan adalah Presiden, Menteri PUPR, Direktur Jenderal Sumber 

Daya Air, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, dan kepala masing-

masing bidang. 

 

5.2.5. Pelaksana Program Kebijakan 

Secara menyeluruh penanggulangan semburan dan luapan lumpur panas Sidoarjo 

ditugaskan secara penuh kepada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Dengan 
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dasar kebijakan yang ada, menjadi tugas PPLS untuk menafsirkan kebijakan 

tersebut menjadi program-program ataupun kegiatan-kegiatan kerja guna 

mengatasi permasalahan yang ditugaskan untuk ditangani dan diselesaikan. 

Kemudian, pada internal PPLS sendiri dalam sistem kerjanya juga membentuk 

beberapa bidang yang memiliki fokus masing-masing berdasarkan tugas dan 

fungsi bidangnya. Terkait penanggulangan dampak lingkungan, Bangkit 

menjelaskan bahwa pelaksana program tersebut meliputi: 

“Pelaksanaan program dan kegiatan kerja terkait penanggulangan lumpur 

dan penanganan lingkungan berada dibawah bidang perencanaan, 

pelaksanaan, operasi, dan pemeliharaan. Bidang-bidang ada yang tersebut 

saling berkoordinasi dalam pelaksaannya, karena cara kerja kita bersifat 

dwi-tunggal.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo secara struktural dibawah Kepala Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo, terdiri atas bagian tata usaha, bidang 

perencanaan, bidang pelaksanaan, bidang operasi dan pemeliharaan, dan 

kelompok jabatan fungsional. Terkait pelaksana program penanggulangan dampak 

lingkungan semburan lumpur Sidoarjo, seperti yang Bangkit jelaskan ditangani 

oleh bidang perencanaan, bidang pelaksanaan, dan bidang operasi dan 

pemeliharaan. Berikut dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang 

tersebut berdasarkan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2017:19 

a. Bidang perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, serta evaluasi dan 

pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo. Bidang perencanaan 

juga memiliki fungsi yang meliputi penyiapan penyusunan kebijakan 

                                                           
19

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2017. 
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teknis, program dan anggaran tahunan pengendalian lumpur Sidoarjo; 

penyusunan rencana teknik pengendalian lumpur Sidoarjo; dan 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian 

lumpur Sidoarjo. 

b. Bidang pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan 

non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta 

fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa 

pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo. Bidang pelaksanaan juga 

memiliki fungsi yang meliputi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi serta 

persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian 

lumpur Sidoarjo; pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan 

sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan 

pengendalian lumpur Sidoarjo; dan pelaksanaan fasilitasi pengadaan 

barang dan jasa dalam penyelenggaraan pengendalian lumpur Sidoarjo. 

Pada bidang pelaksanaan terdapat dua subbidang yaitu subbidang 

pembangunan tanggul dan subbidang pembangunan drainase dan penataan 

lingkungan. 

c. Bidang operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian dan pengawasan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi 

penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan 
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dan kesehatan kerja serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa operasi dan 

pemeliharaan saran dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo. Bidang 

operasi dan pemeliharaan juga memiliki fungsi yang meliputi pelaksanaan 

operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur 

Sidoarjo; pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo; 

penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan 

kesehatan kerja dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo; dan pelaksanaan fasilitasi 

pengadaan barang dan jasa operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengendalian lumpur Sidoarjo. Pada bidang pelaksanaan terdapat dua 

subbidang yaitu subbidang operasi dan pemeliharaan tanggul dan 

subbidang operasi dan pemeliharaan drainasi dan lingkungan. 

     Program-program dan kegiatan-kegiatan kerja terkait penanggulangan dampak 

lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo yang meliputi pembangunan tanggul 

kolam lumpur, penataan kawasan, dan pengamanan kali Porong dilaksanakan oleh 

ketiga bidang tersebut. Namun, terkait penanggungjawab pendayagunaan lumpur 

saat ini belum ada regulasi dan mekanisme yang pasti. 

 

5.2.6. Sumber Daya Dikerahkan 

Dalam pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian semburan lumpur panas 

Sidoarjo, selain menurunkan tenaga kerja dari internal PPLS sendiri, beberapa 

elemen terkait juga dilibatkan dalam melaksanakan dan menyukseskan program-
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program dan kegiatan-kegiatan kerja, sebagai contoh Bangkit menyampaikan 

sebagai berikut: 

“Kita melibatkan konsultan perencanaan untuk penataan kawasan. Saya 

kurang ingat berapa jumlah pastinya, namun para konsultan ini yang pasti 

akan berkoordinasi dengan para ahlinya. Sebagai contoh terkait rencana 

geowisata, nantinya konsultan tersebut akan berkoordinasi bersama ahli 

geologi dan akademisi.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Selain itu Hengky, juga mengatakan PPLS seringkali juga berkoordinasi 

dengan beberapa elemen terkait pada kondisi tertentu yang masih berhubungan 

dengan lingkungan kerja PPLS. 

“Kita terkadang melibatkan pihak-pihak tertentu, terutama disaat terjadinya 

bencana yang tidak kita inginkan seperti misalnya banjir yang terjadi di jalan 

raya Porong lalu. Kemudian, kita bekerja sama dengan Pemkab Sidoarjo, 

BPPD Sidoarjo, PUPR Kabupaten Sidoarjo, kecamatan, kelurahan, dan 

kepolisian untuk mengatasi banjir yang terjadi. Banjir yang terjadi ini 

biasanya sering terjadi karena debit air kali Porong meningkat akibat curah 

hujan yang tinggi. Oleh karena itu kami juga memiliki peran untuk 

mengurangi elevasi banjir tentunya dengan tetap berkoordinasi dengan 

pihak-pihak terkait yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, jika banjir 

juga menutupi jalur rel kereta api, maka kami akan melaporkan kepada PT 

KAI bahwa jalur rel kereta api tidak dapat dilewati.” (Hengky, wawancara 28 

Maret 2018) 

     Kemudian, dalam pengajian dampak lingkungan PPLS melibatkan tenaga ahli 

maupun mengundang peneliti dari perguruan tinggi di Indonesia, Puslitbang, 

ataupun peneliti asing. 

 

5.3. Analisis Indikator Konteks Implementasi 

5.3.1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat 

Penyusunan suatu kebijakan mengandung kepentingan negara dan kepentingan 

elit politik. Dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang ada, pada masa Perpres 
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Nomor 14 Tahun 2007, aktor yang terlibat dalam penentuan kebijakan adalah 

pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pihak PT Lapindo Brantas. Pada 

pembahasannya terjadi proses tawar menawar terkait penanganan permasalahan 

semburan dan luapan lumpur Sidoarjo. Status dari fenomena semburan lumpur 

panas Sidoarjo ini adalah sebagai bencana alam nasional. Hal ini menjadikan 

negara harus hadir menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana 

semburan lumpur panas Sidoarjo ini. Berikut penjelasan Bangkit terkait posisi 

pemerintah dan PT Lapindo Brantas dalam permasalahan semburan lumpur panas 

Sidoarjo: 

“Menurut putusan MK, negara harus menjamin PT Lapindo Brantas melunasi 

ganti rugi. Peran PPLS terhadap PT Lapindo Brantas adalah berkoordinasi 

untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau PPLS ini kan fokusnya lebih ke 

teknis lumpur, mengendalikan luapan dan semburan lumpur. Nah, Lapindo ini 

tinggal mengurusi pembayaran ganti rugi korban terdampak di dalam PAT. 

Jadi kita negara, berperan memaksa Lapindo untuk membayar itu. 

Kesimpulannya, Lapindo saat ini tidak lagi mengurusi semburan lumpur, 

hanya berfokus pada pembayaran ganti rugi korban terdampak di dalam 

PAT.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

     Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang masalah 

penelitian ini, bahwa negara menyepakati bahwa fenomena semburan lumpur 

panas Sidoarjo sebagai sebuah fenomena bencana alam dikarenakan hipotesis 

terkuat antara penyebab menyemburnya lumpur disebabkan akibat faktor alam 

atau faktor human error, faktor alam lebih mampu membuktikan bahwa semburan 

terjadi akibat proses 128espons bumi dan bukan sebaliknya.  

     Terdapat perbedaan tanggungan pemerintah dan PT Lapindo Brantas diantara 

Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2017. Pada Perpres 

Nomor 14 Tahun 2007 penanganan masalah sosial kemasyarakatan berupa 
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pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo 

di dalam peta area terdampak dibebankan kepada PT Lapindo Brantas dengan 

pembayaran secara bertahap. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur 

termasuk penanganan tanggul utama sampai kali Porong juga dibebankan kepada 

PT  Lapindo Brantas. Sedangkan, biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar 

peta area terdampak dibebankan kepada APBN dan penanganan masalah 

infrastruktur dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah. 

     Pada Perpres Nomor 21 Tahun 2017 penanganan masalah sosial 

kemasyarakatan dengan cara membeli tanah dan bangunan masyarakat yang 

terkena luapan lumpur Sidoarjo tetap dibebankan kepada PT Lapindo Brantas 

dengan pembayaran bertahap, sedangkan pembelian tanah dan bangunan yang 

berada di luar peta area terdampak dibebankan kepada APBN. Namun terdapat 

perubahan, yang sebelumnya biaya upaya penanggulangan semburan lumpur dan 

pengaliran lumpur ke kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas, 

dialihbebankan kepada APBN.  

     Hingga saat ini baik operasional maupun pembiayaan penanggulangan luapan 

dan semburan lumpur saat ini sepenuhnya dilakukan oleh negara. Hal tersebut 

menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Banyak yang memberatkan 

keputusan negara dengan mengeluarkan uang rakyat untuk menutupi kesalahan 

PT Lapindo Brantas. Banyak pula yang melaporkan PT Lapindo Brantas ke 

pengadilan, namun tuntutan mereka terhadap PT Lapindo Brantas ditolak karena 

tidak adanya bukti kuat yang menunjukan bahwa semburan terjadi akibat 
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kesalahan PT Lapindo Brantas, melainkan memang hanya saja semburan terjadi di 

lahan pengeboran milik PT Lapindo Brantas.  

 

5.3.2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

Faktor yang memengaruhi terbentuknya suatu kebijakan tidak hanya berdasarkan 

tuntutan permasalahan yang terjadi di masyarakat maupun pengaruh dari umpan 

balik lingkungan implementasi kebijakan. Karakteristik penguasa juga menjadi 

faktor warna bagi suatu kebijakan. Hal ini kemudian juga dapat memengaruhi 

pengimplementasian kebijakan di bawah. Apabila karakteristik institusi dan rejim 

yang memerintah dalam mengimplementasikan kebijakan bertentangan terhadap 

tuntutan yang ada, maka implementasi kebijakan akan terhambat. 

     Guna mengetahui dan memahami bagaimana karakteristik dan nuansa kerja di 

internal PPLS selaku pelaksana program penanggulangan lumpur Sidoarjo, 

peneliti mewawancarai Bangkit terkait suasana lingkungan kerja dan karakteristik 

pimpinan PPLS: 

“Untuk karakter dari kepala PPLS ini sangat commanding, leadershipnya 

jalan, sangat mengerti kondisi di lapangan, dan mengerti permasalahan yang 

ada. Tidak ada masalah dalam mengoordinir tim. Kepala-kepala bidang juga 

memiliki kemampuan kerja dan koordinasi yang baik. Dari presiden juga 

berdasarkan mottonya kerja, kerja, kerja. Jadi kita benar-benar dituntut untuk 

maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kita.” (Bangkit, wawancara 17 

April 2018) 

     Dari pernyataan dan penjelasan Bangkit tersebut, dapat dijabarkan bahwa 

pimpinan baik presiden maupun kepala PPLS beserta kepala-kepala bidangnya 

memiliki tujuan agar PPLS mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan 

maksimal. Internal PPLS sendiri juga memiliki tenaga-tenaga yang ahli dan 

paham dalam penanganan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo. Kondisi internal 
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PPLS yang mendukung tersebut linier dengan apa yang telah dicapai oleh PPLS. 

Dengan karakteristik lembaga yang mendukung, PPLS mampu menjalanka tugas 

dan fungsinya dalam mengendalikan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo. 

     Namun demikian, substansi dari kebijakan PPLS dikritik oleh WALHI JATIM, 

Tri selaku direktur WALHI JATIM mengatakan: 

“Fokus kebijakan hanya pada tanah dan bangunan yang bersifat sangat 

transaksional. Fokus pada tanah dan bangunan tidak masalah jika benar-

benar ok berdasarkan pada kebutuhan dan hak warga gitu. Tapi kalau hanya 

seperti yang terjadi seperti saat ini ya kebijakan yang ada tidak dapat 

mencapai hasil maksimal.” (Bangkit, wawancara 17 April 2018) 

Kritik tersebut kemudian perlu dipertimbangkan oleh PPLS agar capaian dalam 

menanggulangi permasalahan lumpur Sidoarjo dapat lebih maksimal dan 

komprehensif. 

5.3.3. Kepatuhan dan Daya Tanggap 

Upaya PPLS dalam mengendalikan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo dinilai 

memiliki daya tanggap yang sangat baik menimbang PPLS telah dapat 

mengendalikan lumpur dengan handal, dengan berhasil membangun tanggul yang 

mampu menahan luapan lumpur untuk meluas, pengaliran lumpur yang optimal, 

dan melakukan inovasi pendayagunaan lumpur guna mengurangi ekses negatif 

lumpur Sidoarjo.  

 

5.4. Hasil Implementasi Serta Faktor Pendukung dan Penghambat 

Kebijakan Penanggulangan Dampak Lingkungan Semburan Lumpur Panas 

Sidoarjo 

Capaian yang telah berhasil dicapai oleh PPLS dari pengimplementasian 

kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo 
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meliputi pembangunan dan penguatan tanggul kolam tampungan lumpur Sidoarjo, 

temuan pemanfaatan lumpur Sidoarjo sebagai bahan bangunan, normalisasi dan 

optimalisasi kali Porong dan kali Ketapang, dan penghijauan di sekitar areal 

tanggul lumpur Sidoarjo. 

     Dengan pembangunan tanggul kolam tampungan lumpur, tanggul tersebut 

mampu menahan luapan dari lumpur Sidoarjo agar tidak meluas dan 

menyebabkan degradasi lingkungan yang lebih tinggi. Penguatan dan pemantauan 

tanggul hingga saat ini juga masih dilakukan untuk mengantisipasi rembesan dan 

limpas dari lumpur. Upaya pendayagunaan lumpur Sidoarjo yang diinisiasi oleh 

PPLS guna mengurangi ekses negatif dari lumpur Sidoarjo telah menghasilkan 

temuan bahwa lumpur dapat dimanfaatkan sebagai material untuk pembuatan 

beberapa jenis bahan bangunan, dan hingga saat ini penelitian terkait pemanfaatan 

lumpur Sidoarjo masih berlangsung dan penyusunan regulasi pemanfaatan lumpur 

Sidoarjo juga sudah masuk dalam tahap pembahasan. Selanjutnya, penataan 

kawasan lumpur Sidoarjo, kegiatan-kegiatan penataan meliputi pembebasan lahan, 

pembangunan bangunan komplementer seperti drainasi, kolam tampungan air, dan 

rumah pompa, penghijauan areal tanggul, dan perencanaan geo wisata. Terakhir, 

pengamanan kali Porong, upaya ini dilakukan untuk normalisasi dan optimalisasi 

kali Porong guna pengaliran lumpur Sidoarjo ke kali Porong. Pengamanan 

meliputi pengerukan agitasi dan pengamanan lengsengan sungai agar tidak 

longsor. 

     Manfaat dan dampak kebijakan serta program yang dilakukan oleh PPLS 

tersebut dapat dikatakan menghasilkan manfaat yang baik, bagi lingkungan 
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maupun masyarakat sekitar, walaupun manfaat yang ada belum dapat dirasakan 

secara maksimal. Bagi masyarakat, luapan lumpur tidak merusak pemukiman 

lebih luas lagi. Pendayagunaan lumpur Sidoarjo juga akan melibatkan masyarakat 

Porong, yang mengartikan terbukanya lapangan kerja baru pasca bencana lumpur 

panas Sidoarjo yang menghilangkan banyak pekerjaan warga terdampak. Bagi 

lingkungan, kebijakan yang ada dapat dikatakan belum sepenuhnya 

memperhatikan unsur ekologi, namun telah menekan risiko terhadap lingkungan 

ke angka terkecil, yaitu pada kali Porong sedimentasi yang terjadi ditangani oleh 

PPLS dan lumpur yang merendam lingkungan pemukiman warga sebelumnya 

akan direkayasa menjadi lingkungan geo wisata. 

     Selanjutnya, dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan 

dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo terdapat faktor yang 

mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan dan program yang ada. 

Faktor yang mendukung dapat berjalan baiknya kebijakan dan program yang ada 

dikarenakan pengalaman tenaga PPLS dalam mengendalikan lumpur lebih dari 10 

tahun dan internal PPLS yang koordinatif dan responsif, serta kepala-kepala PPLS 

yang ahli di masing-masing bidangnya. Sedangkan, faktor yang menghambat 

pelaksanaan program adalah masih belum maksimalnya kerja sama antara PPLS 

dan masyarakat terdampak terkait pembebasan lahan dan cara pandang terhadap 

lumpur Sidoarjo sendiri. 

 

5.5. Perdebatan Ancaman Bahaya Lumpur Sidoarjo Terhadap Lingkungan 

Salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan terkait lumpur Sidoarjo adalah 

apakah lumpur Sidoarjo berbahaya bagi lingkungan, baik terhadap ekosistem 
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sekitar tanggul maupun kehidupan masyarakatnya. Pihak yang cukup vokal 

menyampaikan kritiknya kepada pemerintah terkait semburan lumpur Sidoarjo 

adalah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI JATIM). Selain 

mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban lumpur Sidoarjo, WALHI 

JATIM juga pernah melakukan kajian lingkungan terkait bahaya lumpur Sidoarjo. 

     WALHI melakukan riset tersebut sejak awal terjadinya semburan pada tahun 

2006 hingga tahun 2008. Kesimpulan akhir dari kajian tersebut menyimpulkan 

bahwa lumpur Sidoarjo berbahaya dan mengancam kehidupan di sekitar tanggul 

lumpur dan kali Porong yang menjadi aliran pembuangan lumpur Sidoarjo. 

Simpulan dari penelitian WALHI JATIM terkait kandungan logam berat lumpur 

Sidoarjo tahun 2006-2008 sebagai berikut: 

“Dari penelitian diketahui bahwa secara umum pada air, sedimen, dan biota 

di sungai Porong, air dan sedimen di sungai Aloo, serta sumur di dua desa: 

Glagaharum dan Gempolsari yang berdekatan dengan area semburan lumpur 

Lapindo telah tercemar oleh logam cadmium (Cd) dan timbal (Pb) yang 

cukup berbahaya bagi manusia apalagi kadarnya jauh diatas ambang batas. 

 

Bahaya logam berat tersebut mungkin tidak akan terlihat sekarang, namun 

nanti 5 sampai 10 tahun kedepan dan yang paling berbahaya adalah 

keberadaan logam berat ini akan sangat mengancam kehidupan anak cucu 

kita. 

 

Sampai saat ini belum dipastikan kapan semburan lumpur Lapindo ini akan 

berhenti atau bisa dihentikan. Bisa jadi semburan lumpur Lapindo ini akan 

berlangsung puluhan tahun. Maka selama itu pula logam berat yang sangat 

berbahaya bagi manusia yang berasal dari perut bumi akan terus 

dikeluarkan. Dan meskipun suatu saat semburan lumpur Lapindo ini akan 

berhenti maka bahaya ini tidak otomatis hilang tetapi justru akan 

terakumulasi pada ribuan spesies hewan dan tumbuhan serta yang sangat 

mengerikan apabila dikonsumsi oleh ribuan manusia bahkan jutaan manusia 

karena pengelolaan yang dilakukan tidak berhitung atas resiko ini. 
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Saat pengambilan sampel baik di sungai Porong, sungai Aloo, maupun 

tambak dilakukan, wilayah sekitar penelitian, sebagaimana wilayah lain di 

Indonesia saat itu tengah mengalami fenomena la nina yang menyebabkan 

hampir sepanjang tahun diguyur hujan sehingga debit air di sungai dan 

tambak cukup tinggi dan arus air di sungai kencang. Hal ini mengakibatkan 

buangan air lumpur Lapindo di badan sungai telah banyak terbawa ke muara 

sungai. Pada saat curah hujan cukup besar, tambak disekitar sungai Porong 

dan sungai Aloo juga tidak begitu banyak memanfaatkan air sungai, namun 

situasi berbeda jika saat musim kemarau, dimana debit sungai mengecil 

sehingga lumpur buangan semburan lumpur Lapindo mengendap di badan 

sungai, juga tambak-tambak lebih banyak menggunakan air dari aliran 

sungai maupun muara sebagai bagian dari sirkulasi air di tambak. 

 

Jika melihat tingginya jumlah logam berat dalam air maupun sedimen sungai 

Porong maupun sungai Aloo, penggunaan air dari kedua sungai ini tidak 

disarankan sebagai media budidaya ikan maupun udang, karena 

dikhawatirkan kontaminasi logam berat dari air dan sedimen sungai terbawa 

masuk ke area-area tambak dapat mengontaminasi ikan maupun udang yang 

dibudidayakan. 

 

Pembuangan lumpur ke sungai Porong juga telah menyebabkan sedimentasi 

di muara sungai. Saat ini bisa jadi lumpur Lapindo tidak hanya meluas di 

sungai Porong sampai muara saja, tetapi telah menjangkau di selat Madura. 

Jika hal ini terjadi tentunya bukan hanya lumpur, melainkan beserta bahaya 

logam berat yang dibawanya. Sangat mengkhawatirkan jika logam-logam 

berat ini terakumulasi pada ikan-ikan maupun tumbuhan yang ada di sungai 

Porong dan selat Madura, yang kemudian dikonsumsi manusia. Maka logam-

logam berat dan PAH yang mengontaminasi berbagai sumber makanan 

konsumsi tersebut juga akan terakumulasi dalam tubuh manusia yang 

memanfaatkannya.”
20

 

     WALHI JATIM menekankan pada bahaya kandungan logam berat yang 

terkandung dalam lumpur panas Sidoarjo. Berdasarkan penelitiannya, lumpur 

Sidoarjo mengandung logam Kadmium (Cd) dan Timbal (Pb) yang mencemari air 

dan tanah di sekitar tanggul dan melebihi ambang batas. WALHI JATIM 

                                                           
20

 WALHI Jawa Timur, Rangkuman Riset Awal 2006-2008. 
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menjelaskan bahwa Kadmium merupakan logam berat yang sangat toksik dan 

karsiogenik. Jika logam berat ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka dapat 

mengganggu kesehatan manusia, terutama mengancam organ tubuh seperti ginjal, 

hati, tulang, dan kelenjar pencernaan. Sedangkan Timbal, berpengaruh negatif 

pada semua organ tubuh manusia, yaitu dengan mengganggu enzim oksidase, 

sehingga mengakibatkan terhambatnya sistem sel, salah satu diantaranya adalah 

gastroenteritis, anemia, encefalopati, dan gangguan sistem reproduksi. 

     Penelitian yang dilakukan oleh WALHI JATIM sejak penelitian lapangan 

hingga uji laboratorium dimulai sejak bulan November 2006 sampai Januari 2008. 

WALHI JATIM bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian Kimia Analitik 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Airlangga. Sampel penelitian adalah air, sedimen, dan biota dari sungai Porong 

dan sungai Aloo yang teraliri lumpur Sidoarjo, serta tambak, sumur, dan area 

persawahan yang berada di sekitar aliran sungai Aloo dan sungai Porong. Rincian 

temuan WALHI JATIM ini akan dijabarkan pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 5.1. Ambang Batas Logam Berat yang Diperbolehkan Dalam 

Lingkungan 

Parameter Satuan Kadar Maksimal yang Diperbolehkan 

KepMen 

Kes No.  

907/2002 

PerMen 

Kes No. 

492/2010 

WHO 

1992 

Masyarakat 

Eropa 

Kanada USA 

Kadmium 

(Cd) 

mg/L 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005 

Timbal 

(Pb) 

mg/L 

 

0,05 0,010 0,05 0,05 0,05 005 

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 
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Tabel 5.2. Konsentrasi Logam Berat Pada Biota Sungai Porong 

Biota Konsentrasi (mg/kg) 

Pb Cd 

Udang Kecil (1) 22.7 0.8 

Udang Besar (1) 27.1 2.3 

Kerang Kecil (2) 21.4 2.1 

Kerang Besar (2) 24.1 2.5 

Udang Kecil (3) 27.1 3.1 

Udang Besar (3) 27.0 3.3 

Udang (4) 27.0 2.4 

SNI 7387:2009 tentang batasan maksimum cemaran logam berat dalam bahan pangan 

Udang 0.5 1.0 

Kerang (Kupang) 1.5 1.0 
 

Sumber:Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 
 

 

Tabel 5.3. Konsentrasi Logam Berat Pada Sungai Aloo 

Sedimen Sungai Aloo (mg/kg) 

Lokasi Pb Cd 

0 1.875 0.275 

1 2.081 0.382 

2 1.769 0.284 

3 1.449 0.266 

4 2.094 0.339 

Air Sungai Aloo (mg/L) 

Lokasi Pb Cd 

0 0.089 0.026 

1 0.093 0.031 

2 0.091 0.022 

3 0.088 0.019 

4 0.075 0.015 

Siput Sungai Aloo (mg/L) 
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Lokasi Pb Cd 

0 0.175 0.005 

1 0.201 0.011 

2 0.188 0.008 

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 

 

Tabel 5.4. Konsentrasi Logam Berat Pada Air Tambak 

Lokasi 

Air Tambak (Pb) Air Tambak (Cd) 

Sungai Porong Sungai Aloo Sungai Porong Sungai Aloo 

0 0.008 0.017 0.003 0.003 

1 0.012 0.024 0.002 0.002 

2 0.004 0.008 0.002 0.002 

3 0.003 0.007 0.004 0.003 

4 0.009 0.006 0.002 0.003 

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 

 

Tabel 5.5. Konsentrasi Logam Berat Pada Ikan 

Lokasi Mujair (Pb) Mujair (Cd) 

Sungai Porong Sungai Aloo Sungai Porong Sungai Aloo 

0 0.154 0.183 0.009 0.004 

1 0.182 0.199 0.013 0.006 

2 0.194 0.179 0.015 0.009 

3 0.185 0.164 0.008 0.004 

4 0.175 0.153 0.005 0.005 

SNI 7387:2009 tentang batasan maksimum cemaran logam berat dalam bahan pangan 

Ikan dan hasil 

olahannya  

0.30 0.10 

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 
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Tabel 5.6. Konsentrasi Logam Berat Pada Air Sumur 

Lokasi 

  

Glagaharum Gempolsari 

Pb Cd Pb Cd 

0 0.032 0.007 0.022 0.004 

1 0.043 0.004 0.031 0.008 

2 0.028 0.003 0.029 0.007 

3 0.017 0.002 0.015 0.004 

4 0.015 0.002 0.018 0.003 

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 

Tabel 5.7. Konsentrasi Logam Berat Pada Sedimen Sawah dan Padi 

Sampel 
Konsentrasi (mg/kg) 

Pb Cd 

Padi desa Pologunting 1 0.027 0.004 

Padi desa Pologunting 2 0.033 0.002 

Tanah/sedimen sawah   

0 0.334 0.039 

1 0.274 0.024 

2 0.283 0.028 

3 0.272 0.017 

4 0.31 0.019 

Ambang Batas: 

Kisaran logam berat sebagai 

pencemar dalam tanah 

2-200 0.1-7 

SNI 7387:2009 untuk beras 0.3 0.4 

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, 2018. 
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     Dari tabel-tabel tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar sampel 

menunjukkan sebagian air, tanah, dan biota yang berada di sekitar tanggul lumpur 

Sidoarjo telah terkontaminasi logam berat Kadmium dan Timbal. Tri Jambore 

Christanto selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur 

menyampaikan pandangannya terkait kebijakan penanggulangan dampak 

lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo yang dilakukan oleh BPLS/PPLS: 

“Representasi pemerintahnya kan ada di BPLS nih, badan yang dibentuk 

khusus untuk menangani semburan lumpur, mereka melakukan riset saja 

terhadap dampak lingkungan minim dilakukan. Ini yang tidak ada sama 

sekali. Fokus kebijakan hanya pada tanah dan bangunan yang bersifat sangat 

transaksional. Fokus pada tanah dan bangunan tidak masalah jika benar-

benar ok berdasarkan pada kebutuhan dan hak warga gitu. Tapi kalau hanya 

seperti yang terjadi seperti saat ini ya kebijakan yang ada tidak dapat 

mencapai hasil maksimal. BPLS saja tidak ada data jumlah korban, mereka 

hanya punya dan berpatokan pada berapa jumlah berkas tanah terdampak. 

Itu tadi karena berfokus pada lahan dan bangunan, bukan orang. Jadi, tidak 

mungkin kita dapat membayangkan yang mereka lakukan adalah pemulihan 

orang dan lingkungan.” (Tri, wawancara 5 Maret 2017) 

     Namun, Hengky selaku Humas Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan 

Bangkit selaku Kepala Bidang Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 

mengatakan hal yang sebaliknya. PPLS menyimpulkan bahwa lumpur Sidoarjo 

tidak berbahaya dan tidak mengancam kehidupan di sekitar tanggul kolam 

tampungan lumpur. 

“Untuk kerusakan sendiri yang pernah terjadi paling ada di lengsengan 

akibat gerusan arus sungai, kalau untuk masalah pencemaran lingkungan 

sampai jadinya ekosistem ikan mati itu tidak ada sampai sekarang tidak ada. 

Dan sungai Porong ini juga tidak untuk digunakan konsumsi rumah tangga.” 

(Hengky, wawancara 28 Maret 2018) 

     Bangkit juga mengatakan bahwa memang PPLS tidak melakukan kajian 

lingkungan secara berkala, dalam artian kajian lingkungan jarang dilakukan secara 
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langsung dari tenaga yang ada di PPLS. Namun, PPLS mengundang dan 

mengizinkan berbagai elemen untuk melakukan penelitian dan kajian terkait 

lumpur Sidoarjo. Ketika peneliti menyampaikan temuan kajian lingkungan 

WALHI JATIM tersebut, Bangkit mengatakan belum pernah mendengar kajian 

tersebut dan ia memaparkan laporan kajian lingkungan yang pernah dilakukan 

oleh BPLS yang bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Brawijaya 

pada tahun 2012. Dari kajian tersebut disimpulkan bahwa lumpur Sidoarjo aman 

dan tidak berbahaya. 

“Saya belum pernah ya mendengar kajian yang dilakukan oleh WALHI. 

Memang kita tidak pernah melakukan kajian lingkungan secara langsung dari 

tenaga kita. Namun, kita membuka seluas luasnya dan mempersilahkan 

siapapun yang ingin meneliti dan mengaji lumpur sidoarjo ini. Salah satu 

kajian lingkungan yang saya tahu adalah kajian lingkungan yang dilakukan 

oleh tim peneliti dari Universitas Brawijaya. Dan dari kajian tersebut 

disimpulkan bahwa lumpur sidoarjo aman. Terkait pencemaran sungai 

Porong, dari hulu juga sungai Porong sudah tercemar dengan limbah rumah 

tangga dan juga banyak pabrik yang dibangun di dekat aliran sungai Brantas. 

Jadi tidak bisa disimpulkan pencemaran yang terjadi pada sungai Brantas 

sepenuhnya disebabkan oleh lumpur sidoarjo.” (Bangkit, wawancara 17 April 

2018) 

     Penelitian ini dilakukan dengan dasar untuk memberikan gambaran dan 

penilaian kondisi lingkungan penanggulangan lumpur. Tujuan utama 

dilakukannya penelitian ini guna mengevaluasi beberapa aspek, salah satunya 

adalah evaluasi lingkungan penanganan pengaliran semburan. Namun, pada 

laporan penelitian ini juga memaparkan temuan kandungan logam berat dengan 

subjek kali Ketapang pada musim hujan (bulan Maret) dan musim kemarau (bulan 

Juni) yang masih berada di areal tanggul kolam lumpur Sidoarjo. 

\ 
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Tabel 5.8. Hasil Pengukuran Kandungan Logam Berat di Kali Ketapang 

(Musim Hujan – Bulan Maret) 

Lokasi 

Kandungan Logam Berat 

Arsen (ppm) Kadmium 

(ppm) 

Crom (ppm) Raksa (ppm) Timbal 

(ppm) 

L-1 374 0,764 4,334 0,050 8,646 

L-2 53,51 4,696 5,892 0,033 3,948 

L-3 64,91 0,765 8,808 0,068 8,748 

L-4 35,27 0,716 7,554 0,022 18,55 

L-5 24,81 0,626 4,368 tt*) 3,948 

L-6 17,65 0,574 1,520 tt tt 

Keterangan: tt*) = tidak terdeteksi 

Sumber: Laporan Akhir Studi Evaluasi Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo, 2012. 

     Dari tabel tersebut dipaparkan bahwa konsentrasi arsen adalah yang paling 

tinggi. Konsentrasi arsen pada sedimen kali Ketapang berkisar antara 17,65 dan 

374 ppm dimana konsentrasi tertinggi ditemukan L-1 yaitu di sungai sebelum 

rembesan air lumpur maupun buangan lumpur. Kemudian, konsentrasi arsen 

terendah ditemukan di L-6 yang berada di tambak. Ini menyimpulkan juga bahwa 

air kali Ketapang telah tercemar arsen dari buangan limbah lain yang masuk 

sungai sebelum ada rembesan air dari lumpur. 

     Konsentrasi hasil sampel musim hujan menunjukkan logam berat Kadmium 

sedimen kali Ketapang di 5 stasiun (stasiun L-1, L-3, L-4, L-5, L-6) adalah 

berkisar 0,574 – 0,768 mg/lt yang mana lebih kecil dari level target yang sebesar 

0,8 mg/lt yang ditetapkan pemerintah. Berarti kandungan Kadmium pada sedimen 

di kelima stasiun tersebut tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan 

pada stasiun L-2 kandungan Kadmium sebesar 4,696 mg/lt, menunjukan bahwa 

perairan tersebut dikategorikan sebagai tercemar ringan. 

     Selain sedimen, sampel penelitian juga mengambil ikan di kali Ketapang. 

Berikut temuannya: 
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Tabel 5.9. Kandungan Logam Berat (Hg dan Pb) Ikan di Kali Ketapang 

(Musim Hujan – Bulan Maret) 

Lokasi 
Posisi 

Kualitas Air 

Notasi Keterangan Raksa (ppm) Timbal (ppm) 

L1 
- 7°30 44,5” LS 

112°42‟ 19,2” BT 

- - 

L2 
Ikan Betok 7°30‟ 39,7” LS 

112°42‟ 29,7” BT  

tt*) 0,168 

L3 
- 7°30‟ 47,93” LS 

112°43‟ 00,3” BT 

- - 

L4 
- 7°30‟ 47,8” LS 

112°43‟ 32,3” BT 

- - 

L5 

Ikan Betok 

7°31‟ 03,1” LS 

112°44‟ 45,4” BT 

tt tt 

Ikan Gabus 0,003 tt 

Ikan 

Suckermouth 

0,0003 tt 

L6 
Ikan Mujair 7°31‟ 04,8” LS 

112°45 17,1” BT 

tt   tt 

Sumber: Laporan Akhir Studi Evaluasi Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo, 2012. 

 

Tabel 5.10. Persyaratan BPOM Tentang Kandungan Logam Berat Dalam 

Ikan Layak Konsumsi 

Unsur Kandungan (ppm) 

Air Raksa (Hg) 0,5 

Timbal (Pb) 2,0 

Cadmium (Cd) 1,0 

Cuprum (Cu) 20,0 

Sumber: Laporan Akhir Studi Evaluasi Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo, 2012. 

     Sampel ikan yang didapatkan selama penelitian lapangan musim hujan di kali 

Ketapang adalah sebanyak 3 lokasi yaitu L2, L5, dan L6. Kandungan logam berat 

air raksa (Hg) dan Timbal (Pb) pada ikan ketiga sampel di kali Ketapang sebagian 

besar adalah tidak tercatat. Hanya ada tiga sampel yang terdeteksi kandungan 

logam beratnya, yaitu ikan Betok di sampel L2 dengan kandungan Timbal sebesar 

0,168 mg/lt, ikan Gabus dan ikan Suckermouth di sampel L5 dengan kandungan 

Air Raksa berturut-turut sebesar 0,003 mg/ltd an 0,0003 mg/lt. Kandungan Timbal 

sebesar 0,168 mg/lt tersebut adalah masih jauh dibawah ambang batas yang 
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sebesar 2,0 mg/lt. Demikian juga kandungan Air Raksa sebesar 0,003 mg/ltd an 

0,0003 mg/lt adalah masih jauh dibawah ambang batas yang ditentukan yaitu 

sebesar 0,5 mg/lt. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan Timbal dan Air Raksa 

pada ikan tersebut adalah tidak membuat ikan tercemar dan ikan tersebut masih 

layak untuk dikonsumsi. 

Tabel 5.11. Hasil Pengukuran Kandungan Logam Berat di Kali Ketapang 

(Musim Kemarau – Bulan Juni) 

Lokasi 

Kandungan Logam Berat 

Arsen (ppm) Kadmium 

(ppm) 

Crom (ppm) Raksa (ppm) Timbal (ppm) 

L-1 tt tt 0,04 0,001 x 10
-1

 tt 

L-2 tt tt 0,117 <0,003 x 10
-2

 tt 

L2-A tt tt 0,025 0,002 x 10
-1

 tt 

L-3 tt tt 0,032 0,002 x 10
-1

 tt 

L-4 tt tt 0,027 tt tt 

L-5 tt tt 0,037 0,002 x 10
-1

 tt 

L-6 tt tt 0,040 tt tt 

Sumber: Laporan Akhir Studi Evaluasi Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo, 2012. 

     Berdasarkan pada tabel tersebut konsentrasi Krom pada sedimen kali Ketapang 

yang terkecil adalah 0,025 mg/lt di L2-A dan yang terbesar 0,117 mg/lt di L-2. 

Sementara di empat stasiun lainnya berkisar antara 0,027 mg/lt sampai 0,04 mg/lt. 

Kandungan logam berat Merkuri sedimen kali Ketapang di dua stasiun (L4 dan 

L6) adalah tidak tercatat. Sedangkan kandungan logam berat Merkuri di empat 

stasiun lainnya yaitu sekitar 0,003 mg/lt sampai 0,001 mg/lt adalah masih jauh 

dibawah level target sebesar 0,3 mg/lt. Disimpulkan bahwa kandungan Merkuri 

pada sedimen di keempat stasiun tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan. 
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Tabel 5.12. Kandungan Logam Berat (Hg dan Pb) Ikan di Beberapa Stasiun 

Kali Ketapang (Musim Kemarau – Bulan Juni) 

Lokasi 
Posisi 

Kualitas Air 

Notasi Keterangan Raksa (ppm) Timbal (ppm) 

L-1 - 7°30‟ 44,5” LS 

112°42‟ 19,2” BT 

tt tt 

L-2 Ikan Betok 7°30‟ 39,7” LS 

112°42‟ 29,7” BT 

tt tt 

L-3 - 7°30‟ 47,93” LS 

112°43‟ 00,3” BT 

tt tt 

L-4 - 7°30‟ 47,8” LS 

112°43‟ 32,3” BT 

tt tt 

L-5 - 7°31‟ 03,1” LS 

112°44‟ 45,4” BT 

tt tt 

L-6 Ikan Gabus 7°31‟ 04,8” LS 

112°45‟ 17,1” BT 

tt tt 

Sumber: Laporan Akhir Studi Evaluasi Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo, 2012. 

     Dengan tabel tersebut menujukkan bahwa kandungan logam berat Air Raksa 

dan Timbal pada ikan di kedua sampel di kali Ketapang disimpulkan semua logam 

berat Raksa dan Timbal tidak tercatat dan menjadikan sungai serta tambak tidak 

membuat ikan tercemar dan masih layak untuk dikonsumsi. 

    Perbedaan hasil kajian lingkungan tersebut kemudian menimbulkan 

ketidakjelasan di masyarakat terkait apakah lumpur Sidoarjo berbahaya dan 

mengancam kehidupan sekitar tanggul kolam lumpur Sidoarjo ataukah tidak.  

Terkait perbedaan hasil kajian lingkungan dampak semburan lumpur panas 

Sidoarjo tersebut, peneliti juga mencari informasi terkait dampak lingkungan 

lumpur Sidoarjo di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Immanuel 

Kharisma selaku tenaga bidang Pengendalian Pencemaran dan Kawasan 

Lingkungan Hidup mengatakan: 

“Kita dulu memang sempat turun melakukan kajian lingkungan terkait lumpur 

sidoarjo. Untuk saat ini terkait apakah lumpur yang dialirkan ke kali Porong 

mencemari sungai atau tidak itu pasti mencemari, karena lumpur sebagai 

material asing tercampur dengan air sungai. Tinggal berapa kadar 
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kandungan pencemarnya. Saat ini kita (Dinas Lingkungan Hidup Jawa 

Timur) memang tidak ikut mengurusi pengaliran lumpur ke kali Porong, 

namun kita tetap melakukan penelitian berkala terkait polutan yang ada di 

air, tanah, dan udara.” (Immanuel, wawancara 17 April 2018) 

     Immanuel juga menunjukkan laporan data polutan sungai Brantas dari hulu 

hingga hilirnya pada tahun 2017. Dari laporan tersebut menunjukkan bahwa 

berbagai logam berat berbahaya yang mencemari sungai Porong masih berada 

dibawah ambang batas, termasuk logam berat Kadmium dan Timbal. Dari data 

tersebut Immanuel menjelaskan bahwa sejak dari hulunya sungai Brantas memang 

telah tercemar beberapa jenis logam berat. Aliran sungai Brantas tercemar limbah 

rumah tangga dan pabrik yang berada dekat dengan aliran sungai. Diakhir 

wawancara, Immanuel menyimpulkan bahwa pencemaran yang kadar polutan di 

sepanjang aliran sungai Brantas menujunjukkan polutan berada dibawah ambang 

batas dan ditegaskan juga bahwa sungai Brantas memang tidak layak untuk 

dikonsumsi. 

     Dari temuan-temuan tersebut terlepas dari berbagai versi kajian lingkungan 

yang dilakukan oleh masing-masing pihak, pembentukan kesepemahaman terkait 

lumpur Sidoarjo perlu dilakukan. Hal ini agar tidak menimbulkan salah tafsir dan 

penyebaran informasi yang keliru di masyarakat mengenai lumpur Sidoarjo. 

Kemudian, diakhir wawancara bersama Tri, ia menyampaikan: 

“Mengenai pengaliran lumpur ke sungai Porong kita tidak sepenuhnya 

menolak, namun kita menekankan adanya treatment. Kita menolak 

pembuangan lumpur secara langsung ke sungai tanpa adanya treatment. Itu 

yang diputarbalikkan oleh pemerintah, seolah olah kita hanya menolak tanpa 

adanya penawaran lebih baik. Treatment itu berguna meminimalisir seluruh 

senyawa dan zat yang masuk ke sungai. Sejauh ini pengaliran lumpur ke 

sungai dilakukan secara langsung saja, tanpa adanya treatment.” (Tri, 

wawancara 5 Maret 2018) 
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Komunikasi yang baik antar elemen terkait diharapkan juga membantu dan 

mempermudah upaya-upaya yang dilakukan oleh PPLS dalam menangani 

permasalahan lumpur Sidoarjo. 

 

5.6. Tinjauan Kritis Fenomena Semburan Lumpur Panas Sidoarjo 

Hasil analisis terkait kebijakan penanggulangan dampak lingkungan semburan 

lumpur panas Sidoarjo berdasarkan model analisis implementasi kebijakan 

Grindle menunjukkan bahwa kinerja pemerintah melalui PPLS dapat dikatakan 

berhasil dalam mengendalikan semburan dan luapan lumpur panas Sidoarjo. 

Namun, dalam perspektif kritis Environmental Governance, upaya-upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan lumpur Sidoarjo masih 

banyak yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. 

     Hal ini terkait upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi 

dampak semburan lumpur panas Sidoarjo terbatas pada upaya memperbaiki dan 

membangun infrastruktur agar kerusakan yang terjadi tidak meluas. Pernyataan 

tersebut tidak menyalahkan ataupun menyatakan bahwa upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah keliru, namun permasalahan semburan lumpur panas Sidoarjo 

ini perlu penyelesaian yang lebih masif. Penyelesaian yang dimaksud tidak 

terbatas dengan proses ganti-rugi lahan dan bangunan masyarakat yang terdampak 

serta penguatan tanggul, namun juga terkait izin usaha pertambangan di 

Indonesia.  

     Masih banyak pertambangan di Indonesia yang mengabaikan dampak 

lingkungan. Sebagai contoh, pemberian izin usaha pertambangan kepada PT. 

Lapindo Brantas yang mengeksplorasi dan mengekspoitasi migas di tengah 
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pemukiman padat huni. Hal tersebut jelas berisiko tinggi apabila terjadi kesalahan 

prosedur pada proses pengelolaan migas. Berdasarkan informasi dan data yang 

peneliti himpun, kecelakaan akibat kesalahan prosedur tambang di Indonesia tidak 

hanya terjadi di onshore, namun seringkali juga terjadi di offshore, dan hal ini 

berkaitan dengan pemberian izin usaha tambang yang mengabaikan kajian 

dampak lingkungan 

     Kemudian, kembali melihat polemik lumpur Sidoarjo dari perspektif 

environmental governance. Berdasarkan prinsip dari konsep ini sendiri yang 

didalamnya terdapat aktor-aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan civil 

society, pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lumpur Sidoarjo tidak 

hanya melibatkan pihak swasta yaitu PT Lapindo Brantas, namun juga masyarakat 

dan LSM terkait. Namun, berdasarkan pernyataan Harwati selaku masyarakat 

terdampak lumpur Sidoarjo sekaligus penggerak beberapa komunitas yang 

dibentuk oleh masyarakat korban lumpur Sidoarjo untuk memulihkan kehidupan 

mereka pasca semburan lumpur Sidoarjo, dalam upaya pemulihan kehidupan 

masyarakat, bantuan dari pemerintah masih sangat minim, bahkan keterlibatan 

masyarakat dalam mengatasi permasalahan lumpur Sidoarjo masih sangat minim. 

“Bantuan dari pemerintah sih cuma itu ganti-rugi lahan dan bangunan, 

itupun sistemnya cicilan mas, nggak langsung tunai. Untuk pemulihan 

kehidupan lainnya nggak ada, cuma bantuan-bantuan materil saja. Padahal 

kita ya butuhnya lebih dari itu, kan kita kehilangan rumah dan lahan 

pekerjaan bagi para petani, ini kan dulunya lahan sawah. Jadi, kita inisiatif 

membentuk komunitas. Kalau saya mendampingi lima komunitas mas, ada 

desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Glagaharum, sama desa Gedang. 

Sekarang desa Mindi juga udah masuk dampingan kami.” (Harwati, 

wawancara 8 Maret 2018) 
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     Komunitas-komunitas yang ada tersebut kemudian melakukan beberapa upaya 

yang mereka lakukan untuk memulihkan kehidupan mereka. Untuk upaya 

pemulihan lingkungan, komunitas yang ada telah melakukan percobaan mengolah 

air yang tercemar di wilayah sekitar tanggul dengan cara remidiasi menggunakan 

tanaman dan penggunaan filter. Untuk pengelolaan tanah, warga masih mencoba 

upaya penanaman dengan media aquaponik dan hidroponik untuk tanaman 

tertentu. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi, komunitas yang ada membentuk 

koperasi usaha. 

     Mengenai permasalahan yang dihadapi oleh warga terdampak lumpur Sidoarjo, 

Tri selaku Direktur Eksekutif WALHI JATIM menyampaikan pandangannya: 

“Perpres yang ada membayangkan bahwa yang hilang dari masyarakat 

hanya tanah dan bangunan. Jadi, model berfikirnya adalah model berfikir 

kalau kemudian diganti tanah dan bangunan, maka semua akan kembali 

seperti semula. Sehingga seluruh gaya penyelesaiannya itu gaya 

transaksional saja. Seluruh model yang terjadi antara korporasinya sendiri 

Lapindo dan masyarakat terjebak diurusan transaksi semata, kapan dibayar 

dan kapan dilunasi, sangat transaksional. Negara juga membayangkan 

segalanya menjadi sangat transaksional, padahal hidup masyarakat yang ada 

disana yang hilang besar sekali.” (Tri, wawancara 5 Maret 2018) 

Kondisi tersebut jelas tidak baik bagi penyelesaian permasalahan lumpur Sidoarjo 

secara keseluruhan, karena permasalahan ini melibatkan aspek yang sangat luas, 

yaitu lingkungan, ekonomi, hingga permasalahan sosial kemasyarakatan. 

Pemerintah tidak dapat menutup mata bahwa pasca bencana semburan lumpur 

panas Sidoarjo, tidak hanya kerusakan fisik berupa hancurnya bangunan dan 

infrastruktur, namun juga hilangnya kehidupan, tempat tinggal, serta sumber mata 

pencaharian warga yang terdampak semburan lumpur panas Sidoarjo. Hal ini yang 

harus kedepannya turut diperhatikan oleh pemerintah. Kerjasama yang baik antara 



150 
 

pemerintah, masyarakat, dan LSM juga akan membantu mengatasi permasalahan 

bencana lumpur Sidoarjo. 

     Disamping itu, kebijakan terkait penanggulangan dampak lingkungan 

sekiranya dituntut untuk lebih memihak kepada kepentingan lingkungan. 

Setidaknya agar permasalahan yang serupa tidak kembali terjadi, pengetatan 

perizinan usaha pertambangan harus ditingkatkan, birokrasi yang ada harus 

berusaha meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan 

lingkungan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh 

peneliti, telah disimpulkan hasil penelitian mengenai kebijakan penanggulangan 

dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Terkait penanggulangan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, 

pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa produk hukum 

yaitu Keppres Nomor 13 Tahun 2006 dengan dibentuknya Timnas 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, kemudian Perpres Nomor 14 

Tahun 2017 dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoarjo (BPLS), dan terakhir dikeluarkannya Perpres Nomor 21 

Tahun 2017 dengan dibubarkannya BPLS dan dirubah menjadi 

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang berada dibawah 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat yang tugas dan fungsinya diatur 

pada Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2017. 

2. Dalam menanggulangi dampak lingkungan semburan lumpur panas 

Sidoarjo, pemerintah menyusun program penanggulangan yang 

meliputi pembangunan tanggul kolam tampungan lumpur, 

pendayagunaan lumpur Sidoarjo, penataan kawasan lumpur 
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Sidoarjo, dan pengamanan kali Porong. Terkait pembangunan 

tanggul kolam tampungan lumpur, tanggul yang telah dibangun 

hingga saat ini dinilai handal karena mampu menahan luapan 

lumpur agar tidak meluas dan menyebabkan degradasi lingkungan 

yang lebih tinggi. Pendayagunaan lumpur Sidoarjo ditujukan dan 

diupayakan untuk mengurangi ekses negatif dari lumpur Sidoarjo, 

serta mengurangi pembuangan lumpur ke kali Porong dan merubah 

stigma lumpur sebagai bencana menjadi lumpur sebagai berkah. 

Penataan kawasan lumpur Sidoarjo dilakukan guna mewujudkan 

rencana geo wisata lumpur Sidoarjo, penghijauan di areal tanggul 

lumpur Sidoarjo, dan pembangunan bangunan komplementer yang 

handal. Kemudian, pengamanan kali Porong ditujukan untuk upaya 

normalisasi dan optimalisasi kali Porong sebagai salah satu bagian 

penting dari pengendalian lumpur Sidoarjo. 

3. Faktor pendukung dapat berjalan baiknya kebijakan dan program 

yang ada dikarenakan pengalaman tenaga PPLS dalam 

mengendalikan lumpur lebih dari 10 tahun dan internal PPLS yang 

koordinatif dan responsif, serta kepala-kepala PPLS yang ahli di 

masing-masing bidangnya. Sedangkan, faktor penghambat dari 

pelaksanaan program adalah masih belum maksimalnya kerja sama 

antara PPLS dan masyarakat terdampak terkait pembebasan lahan 

dan cara pandang terhadap lumpur Sidoarjo sendiri. 
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4. Berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model 

analisis implementasi kebijakan Grindle dengan indikator analisis 

isi kebijakan yaitu kepentingan-kepentingan yang memengaruhi, 

jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, 

letak pengambilan kebijakan, pelaksana program kebijakan, dan 

sumber daya yang dikerahkan, serta indikator konteks 

implementasi yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor; 

karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya 

tanggap, program-program yang dilaksanakan dalam 

menanggulangi dampak lingkungan semburan lumpur panas 

Sidoarjo telah berjalan dengan baik. 

5. PPLS selaku pelaksana teknis penanganan semburan lumpur 

Sidoarjo berhasil mengendalikan lumpur. Namun, pemerintah tidak 

melakukan penelitian menyeluruh maupun riset berkala mengenai 

permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat semburan 

lumpur panas Sidoarjo. 

6. Berdasarkan perspektif environmental governance, penelitian ini 

menemukan bahwa dalam suatu permasalahan yang melibatkan 

alam dan manusia, kepentingan dan urusan manusia lebih 

diutamakan dibandingkan kepentingan lingkungan, bahkan 

mengesampingkan ancaman bagi alam.  
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6.2. Rekomendasi  

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, disamping Pusat 

Pengendalian Lumpur Sidoarjo telah baik dalam menanggulangi dampak 

lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo, namun masih terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dan dimaksimalkan, yaitu:  

1. Perlu adanya pengamatan berlanjut dan berkala terkait dinamika dan 

perkembangan gunung lumpur Sidoarjo. Pengajian aspek kebencanaan 

yang komprehensif juga perlu dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang 

buruk dan membahayakan kehidupan di sekitar semburan lumpur. 

2. Penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai potensi bahaya kandungan 

lumpur Sidoarjo perlu untuk dilakukan dan hasil penelitian 

disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat Porong agar tercipta 

kesepemahaman dalam melihat lumpur Sidoarjo. 
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