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“3 Tahun Lumpur Lapindo: Hancurnya Bangunan Negara Hukum Indonesia ”1 
Oleh: 

Joeni Arianto Kurniawan2 
 

 29 Mei 2009 adalah genap 3 tahun peristiwa semburan lumpur di Kecamatan 
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suatu rentang waktu yang tidak dapat 
dikatakan pendek bagi ribuan kepala keluraga yang harus terusir paksa dari rumah 
dan tempat tinggal mereka sebagai akibat dampak semburan ribuan kubik lumpur 
yang telah terjadi dan tidak ditangani sebegitu lamanya hingga kini.  
 Secara yuridis, dengan musnahnya rumah, tanah serta lahan dan terusirnya 
ribuan korban dari tempat tinggal mereka sebagai akibat luapan lumpur ini, 
sesungguhnya telah tersuguhkan suatu fakta hukum bahwa telah terjadi suatu 
peristiwa terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara sebagai hak dasar yang 
mutlak harus terpenuhi dan tidak boleh terkurangi sedikitpun yang melekat secara 
inheren pada masing-masing individu warga negara, yang oleh karenanya demi 
hukum harus segara dilakukan restitusi atau penggantian atas terlanggarnya hak-hak 
konstitusional korban lumpur tersebut. 
 Secara faktual, terlanggarnya hak-hak konstitusional warga korban lumpur di 
atas ternyata belum juga mendapatkan suatu resitusi secara pantas. Bahwa atas setiap 
perstiwa yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara, maka 
pemerintah secara hukum wajib melakukan upaya kongkrit secepat-cepatnya untuk 
melindungi hak-hak warga negara yang terlanggar itu, dan untuk kasus terlanggarnya 
hak-hak konstitusional korban lumpur ini pemerintah dengan dikuatkan oleh putusan 
PN Jakarta Pusat tertanggal 27 November 2007 telah mengklaim melakukan upaya-
upaya perlindungan hukum berupa dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2007 yang 
kemudian diperbarui dengan Perpres No. 48 Tahun 2008 dimana dalam pasal 15-nya 
diatur mekanisme penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagai dampak 
semburan lumpur.  
 Permasalahannya, secara yuridis normatif substansi pengaturan pasal 15 Perpres 
No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No 48 Tahun 2008 di atas memiliki kecacatan karena 
ketentuan yang mengatur jual-beli tanah antara warga korban dengan pihak Lapindo 
Brantas yang diklaim sebagai mekanisme penanganan permasalahan sosial 
kemasyarakatan akibat semburan lumpur tersebut jelas-jelas bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini ketentuan pasal 26 ayat 
2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang 
melarang jual-beli tanah antara individu pemilik hak atas tanah dengan suatu badan 
hukum., dimana jika terjadi maka jual beli tersebut batal demi hukum (tidak memiliki 
kekuatan hukum) dan tanah individu yang dijual akan jatuh menjadi tanah negara. 
Sampai di sini kiranya jelas tergambar bahwa Perpres No. 14 Tahun 2007 yang 
kemudian diperbarui dengan Perpres No. 48 Tahun 2008 yang diklaim sebagai suatu 
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upaya perlindungan hukum dari pemerintah kepada korban lumpur justru tidak 
memberikan perlindungan hukum apapun. Maka, sesungguhnya dengan 
dikeluarkannya suatu produk eksekutif (Perpres No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No. 48 
Tahun 2008) yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut dapat dikatakan 
bahwa pemerintah melalui Presiden telah melakukan suatu pelanggaran hukum secara 
serius. 
 Berdasarkan adanya permasalahan dalam pengaturan Perpres No. 14 Tahun 
2007 itulah maka oleh perwakilan warga korban telah dilakukan upaya hukum berupa 
gugatan uji materiil atas Pasal 15 Perpres No. 14 Tahum 2007 kepada Mahkamah 
Agung (MA). Namun ironisnya, dalam putusannya No. 24 P/HUM/ 2007 hakim MA 
menolak gugatan uji materiil tersebut tanpa melakukan uji substantif sedikitpun 
dengan alasan yang bahwa MA tidak memiliki kewenangan untuk menguji substansi 
atas Perpres tersebut dikarenakan Perpres No. 14 Tahun 2007 dianggap sebagai suatu 
produk beleid (kebijakan) yang telah dikeluarkan secara sah. Secara yuridis normatif, 
jelas argumentasi MA di atas memiliki kecacatan yang teramat serius karena 
bertentangan dengan berbagai ketentuan mulai dari pasal 24A ayat 1 UUD 45, pasal 11 
ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 ayat 1 UU 
No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, hingga 
Peraturan MA sendiri No. 1 Tahun 2004 yang kesemuanya mengatur dengan tegas 
bahwa MA adalah berwenang melakukan uji materiil atas produk peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang dimana berdasarkan Pasal 7 ayat 1 
UU. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara 
tegas disebutkan (pada poin huruf.d) bahwa Peraturan Presiden termasuk di dalamnya. 
Permasalahannya adalah putusan uji materiil MA bersifat final and binding (langsung 
mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut). Dengan demikian, 
maka putusan penolakan uji materiil atas Perpres No. 14 Tahun 2007 oleh MA tersebut 
menguatkan atau melegitimasi suatu produk eksekutif yang secara nyata melanggar 
hukum. 
 Berdaasarkan kenyataan ini, maka tentu sangat dipahami jika korban lumpur 
merasakan bahwa tidak ada pilihan selain mengikuti ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 48 
Tahun 2008 guna mendapatkan penyelesaian hukum atas terlanggarnya hak-hak 
mereka tersebut. Namun –lagi-lagi- ironisnya, persoalan penyelesian hak-hak korban 
lumpur tidak juga mendapatkan titik terang walaupun hampir keseluruhan korban 
telah melakukan pengikatan jual-beli dengan pihak Lapindo sebagaimana diamanatkan 
dalam Perpres, hal ini terbukti dengan masih belum tuntasnya pembayaran lahan dan 
bangunan milik warga korban oleh pihak Lapindo Brantas bahkan hingga melampaui 
jangka waktu pelunasan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Perpres 
No. 14 Tahun 2007 jo. Perpres No. 48 Tahun 2008  yakni maksimal selama 23 bulan. 
Atas realita ini, maka pihak Lapindo Brantas jelas-jelas telah melanggar ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Perpres (walaupun Perpres itu sendiri juga melanggar 
hukum), dan Presiden selaku pihak yang mengeluarkan Perpres tidak melakukan 
upaya perlindungan hukum apapun bagi korban lumpur berkaitan dengan realita 
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dilanggarnya ketentuan Perpres oleh pihak Lapindo ini. Hal ini tentu sangat jelas 
menggambarkan betapa nihilnya perlindungan hukum bagi korban lumpur, ribuan 
warga negara Indonesia yang telah terlanggar hak-hak konstitusionalnya selama 3 
tahun ini. 
 Indonesia adalah negara yang selalu mengklaim dirinya sebagai sebuah negara 
hukum (rechtstaat) dimana terdapat doktrin bahwa hukum adalah panglima sehingga 
setiap orang harus tunduk dan taat kepada hukum. Namun kenyataannya, dengan 
adanya kasus lumpur Lapindo yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak 
konstitusional warga negara hingga sebegitu lamanya, dimana negara yang seharusnya 
berperan melindungi hakhak warga negaranya justru melakukan praktek pelanggaran 
hukum secara sangat-sangat serius dalam hal ini pihak eksekutif melalui Presiden 
dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 tahun 2007 jo. Perpres No. 48 Tahun 2008 
hingga pihak yudisiil dalam hal ini MA sebagai puncak lembaga peradilan yang justru 
menguatkan produk eksekutif yang melanggar undang-undang tersebut, maka 
masihkah negara ini layak menyebut dirinya sebagai negara hukum? 
 Menuju revolusi hukum Indonesia dan menuju revolusi bangsa Indonesia! 


