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DAFTAR ISTILAH 
 

Above-ground basins : Penampungan di atas permukaan tanah 
 

Ambles (subsidence) : Penurunan permukaan tanah secara perlahan 
 

Anjlok : Penurunan permukaan tanah secara tiba-tiba 
 

Armco/concrete 
culvert/outlet box culvert 

: Gorong-gorong/lubang saluran yang digunakan untuk mengalirkan 
lumpur   
 

Authorization for 
Expenditure (AFE) 

: Kewenangan pengeluaran biaya proyek kontraktor KKS yang akan 
menjadi beban biaya operasi setelah mendapat persetujuan dari BP 
Migas 
 

Base coarse  : Penghalus aspal 
 

Blowout  
 

: Mengalirnya cairan sumur yang tak terkendali, dan atau cairan 
formasi dan lubang sumur ke zona bawah tanah bertekanan rendah. 
Blowout adalah kick yang tidak terkendali 
 

Blowout preventer 
 

: Piranti yang dipasang pada kepada sumur atau christmas tree yang 
memungkinkan ditutup dengan atau tanpa tali pipa atau wireline di 
lubang sumur 
 

Cash and carry : Penggantian tanah, rumah dan bangunan dalam bentuk uang tunai 
yang diberikan langsung kepada yang berhak 
 

Casing 
 

: Pipa yang dipasang pada lubang sumur dan biasanya disemen di 
tempat untuk mempertahankan dimensi lubang sumur dan menutup 
hidrokarbon dan formasi yang mengandung air 
 

Cementing 
 

: Pekerjaan membuat semen menjadi bubur semen dan 
memompakannya ke dalam lubang sumur untuk melakukan fungsi 
seperti menunjang selubung, mengisolasi formasi di belakang 
selubung, melindungi pasir air tawar, dan menutup pelubangan 
dalam selubung 
 

Container   : Boks untuk mengangkut kiriman barang di pelabuhan 
 

Counter balance : Penguatan tanggul dengan menambah ketebalannya agar tidak 
terjadi sliding 
 

Daily drilling report 
(laporan harian pemboran) 
 

: Laporan yang dibuat secara harian oleh petugas pemboran yang 
berisi informasi aktifitas pemboran 
 

Dam permanen : Tanggul seperti bendungan penahan lumpur 
 

Drainase : Saluran air untuk irigasi dan pengendali banjir 
 

Drilling program (program 
pemboran) 
 

: Pedoman yang disusun dalam melaksanaan kegiatan pemboran 
sumur 
 

Driller  
 

: Karyawan yang bertanggungjawab langsung atas perangkat dan kru 
pemboran. Pengoperasian peralatan pemboran dan pengangkatan 
adalah kewajiban utamanya 
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Drill pipe  
 

: Tube panjang, biasanya terbuat dari baja dipasang secara 
sambungan berulir 
 

Dump truck : Truk yang digunakan untuk mengangkut pasir dan batu 
 

Eksploitasi : Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak 
dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas 
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana 
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan 
pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain 
yang mendukungnya 
 

Eksplorasi : Kegiatan yang bertujuan meperoleh informasi mengenai kondisi 
geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan 
Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan 
   

Excaponton : Alat berat yang digunakan untuk pengadukan lumpur agar tidak 
mengendap 
 

Flushing : Pengenceran lumpur dengan menambahkan air 
 

Geograde : Kawat jaring anti longsor 
 

Geotextile : Kain anti rembes 
 

HDCB (High Density 
Chain Ball) 

: Metode penjatuhan serangkaian batu-batu beton secara gradual atau 
secara bertahap ke dalam pusat semburan dengan tujuan untuk 
mengurangi debit semburan lumpur yang pada akhirnya nanti 
diharapkan dapat menghentikan semburan lumpur 
 

Iron slag  : Limbah industri besi/baja yang tergolong B3 
 

Jembatan Bailey : Jalan penghubung darurat 
 

Kick atau well kick atau 
gain 
 

: Masuknya fluida/cairan formasi batuan yang disebabkan karena 
tekanan formasi batuan lebih kuat/besar daripada tekanan lumpur 
pemboran 
 

Kontrak Kerja Sama : Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan 
negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besanya 
kemakmuran rakyat 
 

Kuasa Pertambangan : Wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk 
menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 
 

Leak off test (uji ketahanan 
formasi batuan) 

: Pengujian ketahanan batuan di bawah sepatu/dudukan casing 
(casing shoe) 
 

Loss circulation (hilang 
lumpur atau hilang 
sirkulasi) 

: Hilangnya lumpur pemboran yang disebabkan oleh tekanan di 
dalam sumur lebih besar di bandingkan dengan tekanan formasi 
batuan 
 

Loss circulation material 
 

: Lumpur pekat yang digunakan untuk mengatasi terjadinya loss 
circulation  
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Mitigasi : Usaha untuk meminimalisasi kerugian dan dampak bencana 
 

Mud volcano  
 

: Kenampakan yang kurang lebih menyerupai erupsi atau ekstrusi 
permukaan dari lumpur dan air atau lempung yang terkadang 
bersamaan dengan oleh gas metana (CH4) yang membentuk lumpur 
padatan atau lempung di sekitar pinggiran yang biasanya berbentuk 
kerucut, dome atau menyerupai gunung api 
 

Open channel   : Kanal terbuka yang digunakan untuk mengalirkan lumpur ke laut 
 

Open hole 
 

: Bagian lubang sumur yang tidak diselubungi (tidak/belum di pasang 
casing) 
 

Overflow   : Saluran penghubung antar pond 
 

Overtopping : Luberan lumpur di tanggul kolam penampungan 
 

Participating Interest 
 

: Penyertaan masing-masing pihak terhadap keseluruhan hak dan 
kewajiban yang timbul dari kontrak dan perjanjian atas Pengelolaan 
Wilayah Kerja Pertambangan, dimana penyertaan tersebut 
diungkapkan sebagai presentase kepentingan 
 

Plan of Development 
(POD) 

: Perencanaan pengembangan lapangan yang meliputi perencanaan 
teknis dan finansial yang terintegrasi meliputi perkiraan produksi 
dan volume minyak dan gas, perkiraan perolehan atau pendapatan 
dan pengeluaran operasi dan kapital  
 

Polymer : Cairan kapur lem yang digunakan untuk menguatkan tanggul 
 

Pond : Kolam penampungan lumpur 
 

Recovery : Usaha untuk mengembalikan korban yang terkena dampak bencana 
untuk kembali ke kondisi normalnya 
 

Relief well (sumur 
penyumbat) 

: Salah satu metode yang digunakan untuk mematikan semburan 
dalam sumur dengan cara pengeboran miring dari lokasi sumur yang 
baru. Adams (1980) menegaskan bahwa relief well didesain untuk 
mematikan blowout di bawah permukaan dengan menyuntikkan 
fluida pengendali (control fluids) secara langsung maupun tidak 
langsung ke dalam annulus sumur yang mengalami blowout. Relief 
well diperlukan saat prosedur penanganan di permukaan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan 
 

Relokasi : Pemindahan ke tempat yang lain dengan menggantikan tanah dan 
bangunan  
 

Resettlement : Bedol desa, pemberian semua fasilitas sarana dan prasarana baik 
rumah dan sekolah dan fasilitas lainnya secara lengkap 
 

Respon : Usaha pada saat kejadian bencana untuk mengurangi penderitaan 
korban dan melindungi property  
 

Rig down : Pemindahan rig 
 

Side tracking : Metode penghentian semburan melalui sumur lama dengan cara 
mengebor menyamping 
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Sliding : Pergeseran tanggul dikarenakan dorongan lumpur 
 

Snubbing unit : Menurut laporan Universitas Brawijaya, Snubbing Unit adalah suatu 
sistem peralatan bertenaga hidrolik yang umumnya digunakan untuk 
pekerjaan well-intervention & workover (melakukan suatu pekerjaan 
ke dalam sumur yang sudah ada). 
Menurut Adams (1980) operasi snubbing adalah salah satu cara 
untuk menurunkan drill string ke dalam sumur sementara itu 
mempertahankan tekanan permukaan yang memadai untuk 
menghindari tambahan influx dari fluida formasi 
 

Spillway : Saluran pelimpah yang digunakan untuk mengalirkan lumpur  
 

Stand pipe 
 

: Satu, dua atau tiga sambungan pipa yang disekrup bersama-sama 
 

Stuckpipe 
 

: Keadaan dimana pipa terjepit atau menggantung sementara berada 
dalam lubang (sumur) dan tidak dapat dipindahkan (dicabut, 
diturunkan atau diputar) 
 

Subsurfaces   : Penanganan genangan lumpur di permukaan tanah 
 

Swabbing (efek sedot) 
 

: Masuknya fluida formasi ke dalam lubang sumur akibat efek dari 
penarikan/pencabutan pipa bor 
 

Tanaman pertama (plant 
cane) 

: Tanaman tebu yang dipanen untuk pertama kalinya 

Tanaman keprasan (ratoon 
cane) 

: Tanaman tebu yang dipanen untuk kali kedua dan ketiga 

Temporary well 
abandonment 
 

: Meninggalkan sumur pemboran untuk sementara dengan cara 
memasang sumbat semen pada rangkaian casing yang paling dalam 

Tide pole  : Alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian/kedalaman 
 

UKL (Upaya Pengelolaan 
Lingkungan) 

: Uraian secara rinci tentang upaya pengelolaan lingkungan yang 
akan dilaksanakan, sesuai dengan dampak yang timbul dari kegiatan 
(aspek sosekbud) dan lokasi pengelolaan lingkungan dilengkapi 
dengan peta yang berskala 
 

Underground blowout 
 

: Mengalirnya fluida dari satu zona (formasi) ke zona lainnya yang 
lebih lemah. Zona lemah tersebut dapat berupa formasi dengan 
permeabilitas dan porositas yang lebih tinggi, formasi retak atau 
zona di belakang casing  
 

UPL (Upaya Pemantauan 
Lingkungan) 

: Upaya untuk memantau jenis dampak yang dipantau, termasuk 
parameter yang dipantau, lokasi pemantauan dengan melampirkan 
peta dengan skala yang memadai, waktu dan metode mulai 
dilaksanakan pemantauan dan parameter yang dipantau 
 

Water canon   : Alat penyemprot air guna mendorong lumpur bergerak 
 

Water pond  : Kolam penampungan air 
 

Water treatment  Pengolahan air di bawah ambang batas baku mutu 
 

Well problems (kesulitan 
pemboran) 
 

: Permasalahan/kesulitan yang dihadapi pada waktu melaksanakan 
pemboran dalam bentuk antara lain kick, loss circulation, swabbing, 
dan blowout 
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Wilayah Kerja : Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indoesia 

untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi 
 

Work Program and Budget 
(WP&B) 

: Rangkuman aktifitas eksplorasi, pengembangan, produksi dan 
biayanya selama tahun anggaran  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tanggal 29 Mei 2006 telah terjadi semburan lumpur panas di Desa Renokenongo, 
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur bersamaan dengan proses 
eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) yang dilakukan oleh Lapindo Brantas, Inc 
(LBI). Semburan lumpur tersebut  berada + 200 m ke arah selatan dari sumur BJP-1 dan 
diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan jangka waktu yang belum dapat di 
tentukan.  

Eksplorasi sumur BJP-1 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LBI 
sebagai implementasi Production Sharing Contract (PSC) yang ditandatangani pada 
tanggal 23 April 1990. Ekplorasi Sumur BJP-1 tidak dapat dilanjutkan karena 
mengalami masalah sumur (well problem), sehingga Sumur BJP-1 harus ditutup secara 
permanen (plug and abandonment) pada tanggal 17 Agustus 2006.  

Semburan lumpur panas di Sidoarjo telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup 
dan kerugian yang sangat besar, termasuk kerusakan infrastruktur vital seperti pipa gas, 
jalan tol, jalan kereta api, dan jaringan listrik tegangan tinggi. Berbagai instansi seperti 
LBI, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemda Propinsi Jawa Timur, dan Tim 
Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS) telah 
melaksanakan berbagai upaya untuk menghentikan semburan, menangani genangan dan 
menangani dampak sosial dari semburan lumpur tersebut, dengan biaya yang 
dibebankan kepada LBI. 

LBI merupakan pihak yang pertama sekali melakukan penanganan dampak semburan 
lumpur sebelum diambil alih oleh pihak Satlak Kabupaten Sidoarjo dan Bakornas 
Propinsi Jawa Timur. Ketiga instansi Pemerintah daerah dan swasta tersebut menangani 
dampak semburan lumpur sampai dengan terbentuknya Tim Nasional Penanggulan 
Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS) pada tanggal 8 September 2007 dengan 
Keputusan Presiden No. 13 tahun 2006.   

Organisasi Timnas terdiri tiga kelompok besar yaitu Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan 
Dewan Pakar. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana terdiri dari wakil-wakil instansi seperti 
BP Migas, Departemen ESDM, Departemen PU, LBI dan Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup. Timnas PSLS juga dibantu oleh Dewan Pakar yang terdiri dari 
pakar yang berasal dari latar belakang ilmu geologi, lingkungan hidup dan lain-lain. 
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Gambar 1 
Struktur Organisasi Timnas PSLS: 

 

       Sumber : Timnas PSLS  

 

B. Dasar Hukum Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan pemeriksaan atas 
penanganan semburan lumpur Sidoarjo berdasarkan: 

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 

 

C. Tujuan Pemeriksaan  

1. Menilai apakah pemberian ijin konsesi, pengalihan kepemilikan operator dan 
participating partner dan pelaksanaan eksplorasi telah sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang lazim (best practice). 

2. Menilai apakah Pemerintah (Departemen ESDM dan BP Migas) telah melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan eksplorasi sesuai ketentuan dan kewenangan yang 
dimiliki. 

3. Menilai apakah LBI dan Timnas PSLS telah melakukan upaya maksimal untuk 
menangani dampak semburan lumpur.  

4. Menghitung jumlah kerugian dan dampak ekonomi regional.  

5. Menilai dampak semburan lumpur terhadap kelangsungan hidup.  

Bidang Pengendalian 
Lingkungan 

Luluk Sumiarso 
RS Trijana

Kelompok Pakar 

• Indroyono Susilo (koordinator pakar) 

• Indrayana Chaidir 

• Haswi P. Soewoto 

• Anggrahini 

• Indrasurya 

• Asis Djajadiningrat 

• Latif Burhan 

• Wiratman 

Sekretariat

Sutjahjono S. 
Imam P Agustino 
Endro Siswantoro 

Humas 

Suwanto 
Yuniwati

KAPOLWIL 
DANREM

Keamanan 

Rawindra 
Bagus Kartika

Arie Setiadi 

Design & Supervisi Keuangan 

Faisal 

Beny Wahyudi 
Cipto Budiono

Basuki Hadimuljono 

Ketua 

Wakil Ketua 

Bidang Penutupan 
Semburan 

RS. Trijana 
Made Sutarya 

Unit Relief Well 

LBI 

Unit Metode Permukaan 

Kol. Inf. Budi Purwanto 
Mustofa K.B 

Unit Perkuatan & 
Pembangunan Tanggul

Harmiyul Andiko  

Unit Pengendalian Lumpur 

Letkol CZI Sajad M. 

Bidang Perlindungan 
Infrastruktur 

Hendrianto/Nurdin Manurung 
Subagyo S. 

Unit Penanganan Jalan Raya 

Danis H. Sumadilaga 

Unit Penanganan Jalan Kereta 
Api

Makbul Suyudi 

Unit Penanganan Pipa Gas, 
Jaringan Listrik & Telpon

Hariadi Sadono 
Triono

Unit Drainase & Pengendalian 
Banjir 

Gempur Adnan 
Hartoyo

Unit Pengelolaan Air 

Hari Sasono 

Unit Pengelolaan 
Lumpur

Rasio Ridhosani 

Unit Pemantauan 
Kualitas Lingkungan 

Bidang Penanganan Sosial 

Win Hendrarso/Syaifulilah 
Chairul Djaelani 

Unit Sosialisasi dan 
Kompensasi 

Vino Rudi Muntiawan 
Budi Susanto

Unit Penanganan 
Penampungan Sementara 

Hisyam Rosyidi 
Sebastian Ja’afar

Unit Pengembangan Lokasi 
Baru 

Sulaksono 
Alex H.S. Tobing 

Industri Kecil dan 
Menengah

Sukarno 

Industri Besar 

Dinas/Badan/Instansi terkait Provinsi/Kabupaten/Kota 

 

Dinas Provinsi  

Umar F.T 
Wildan

Pengadaan dan Umum 

Bidang Perlindungan Kawasan 
Permukiman & Masyarakat 

Bidang Pemanfaatan 
Lumpur 

Planning & Evaluasi 

PU 

Amir Hamzah 

Karliansyah 
J.Sudarsono 
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D. Sasaran Pemeriksaan  

Untuk mencapai tujuan di atas, maka sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

1. Perijinan, pengalihan kepemilikan, eksplorasi dan pengawasan. 

a. Pemberian ijin konsesi Blok Brantas.  

b. Pemberian ijin dan pengawasan eksplorasi di Blok Brantas oleh BP Migas dan 
Departement ESDM. 

c. Kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji-1. 

2. Penanganan semburan lumpur 

a. Upaya penghentian semburan lumpur 

b. Penanganan genangan lumpur 

c. Penanganan dampak sosial 

d. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya untuk meminimalisasi dampak 
lingkungan dalam proses pemberian ijin eksplorasi, eksplorasi, penanganan 
semburan lumpur, penanganan genangan dan penanganan dampak sosial. 

3. Dampak semburan lumpur terhadap ekonomi regional. 

4. Dampak semburan lumpur terhadap lingkungan hidup. 

 

E. Lingkup Pemeriksaan  

Berdasarkan tujuan dan sasaran pemeriksaan di atas, maka lingkup pemeriksaan adalah 
sebagai berikut: 

1.    Perolehan hak dan pengalihan hak di Blok Brantas. 

2.    Perijinan untuk eksplorasi Sumur BJP-1. 

3.    Pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1 

4.    Pengawasan Pemerintah (Departemen ESDM dan BP Migas) dalam pelaksanaan 
eksplorasi Sumur BJP-1. 

5.    Penanganan semburan lumpur. 

6.    Penanganan genangan lumpur. 

7.    Penanganan pengungsi dan dampak sosial. 

8. Dampak ekonomi regional dan lingkungan hidup. 

 

F. Batasan Pemeriksaan  

BPK-RI melakukan pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas dengan 
batasan sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan atas kegiatan penanganan semburan lumpur yang dilakukan oleh 
Lapindo Brantas Inc dan pihak-pihak yang terkait tidak ditujukan untuk menilai 
kesesuaian proses pengadaan dan kebenaran bukti-bukti pendukung dengan 
ketentuan yang berlaku termasuk tidak menilai kelayakan pengeluaran-pengeluaran 
dengan PSC dan atau ketentuan lainnya yang terkait dengan prosedur cost recovery. 
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2. Pemeriksaan BPK-RI atas proses eksplorasi ditujukan untuk menilai kesesuaian 
eksplorasi dengan ketentuan yang berlaku dan best practice. Pemeriksaan BPK-RI 
tidak memberikan kesimpulan atas penyebab terjadinya semburan 

3. Kesimpulan BPK-RI dibuat berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh 
entitas. 

4. Pengujian atas dokumen sumber yang menjadi dasar penyusunan  
pertanggungjawaban dilakukan secara uji petik dan sangat terbatas sehingga tidak 
dapat dijadikan dasar penilaian pertanggungjawaban secara utuh.  

5. Pemeriksaan dilakukan dengan cut off tanggal 31 Januari 2007.  

 

G. Penggunaan Konsultan/Tenaga Ahli 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemeriksaan di atas, BPK-RI menggunakan 
konsultan atau tenaga ahli yang membantu melakukan penilaian aspek-aspek teknis 
terkait dengan proses eksplorasi Sumur BJP-1 serta penilaian dampak lingkungan hidup 
dan dampak ekonomi dari semburan lumpur Sidoarjo.  

BPK-RI melaksanakan pemeriksaan dengan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya 
untuk melakukan kajian/penelitian tentang dampak lingkungan hidup dan dampak 
ekonomi regional. Sedangkan untuk melakukan kajian terhadap aspek teknis dari proses 
eksplorasi Sumur BJP-1, BPK-RI bekerjasama dengan Exploration Think Tank 
Indonesia (ETTI).  

Konsultan/tenaga ahli melakukan kajian dan penelitian sesuai dengan standar-standar 
dan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam bidang kajian/penelitian yang dilakukan.  

 

H. Entitas yang Diperiksa 

Pemeriksaan dilakukan di entitas-entitas sebagai berikut : 

1. Lapindo Brantas, Inc 

2. Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Jawa Timur. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

4. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 

5. Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas). 

6. Kementerian Lingkungan Hidup. 

7. Departemen Kelautan dan Perikanan.  

8. Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. 

9. Komando Daerah Militer V/Brawijaya. 

10. Kepolisian Daerah Jawa Timur.   
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I. Alasan Pemeriksaan  
Alasan BPK RI melakukan pemeriksaan atas semburan lumpur panas Sidoarjo adalah : 

1. Semburan lumpur yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 telah disadari membawa 
dampak yang signifikan terhadap kepentingan publik dan masyarakat di sekitar lokasi 
semburan. Selain itu diprediksikan bahwa dampak luapan lumpur akan meluas dan 
mempengaruhi serta melampaui batasan regional Kecamatan Porong atau Kabupaten 
Sidoarjo, atau bahkan sampai dengan di luar Propinsi Jawa Timur. Dilain pihak masih 
terdapat ancaman bahaya lanjutan berupa geohazard terhadap masyarakat dan 
fasilitas publik lain. 

2. Hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan signifikansi dampak yang ditimbulkan 
oleh luapan lumpur di Sidoarjo, antara lain ribuan orang yang terpaksa mengungsi, 
kerusakan fisik terhadap fasilitas publik dan obyek-obyek vital, dampak terhadap 
sektor pertanian masyarakat, pengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, 
dan lain-lain. 

3. Manajemen dampak semburan lumpur yang sedang dalam tahap pelaksanaan 
memiliki derajat yang sangat penting bagi masyarakat, lingkungan hidup dan 
infrastruktur publik yang terkena dampak luapan lumpur. Selain itu, mengingat sifat 
kejadian di Sidoarjo, dan belum adanya konsep penanganan yang jelas, meliputi 
mitigasi bahaya lanjutan, tanggap darurat yang mungkin dapat berulang, serta upaya 
rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah penghentian sumber semburan, maka 
diperlukan manajemen penanganan dampak semburan yang komprehensif, terpadu 
dan tidak bersifat jangka pendek. 

4. Adanya keresahan masyarakat sebagai kontinuitas dampak semburan lumpur dan 
akibat langkah penanganan yang kurang memadai berpotensi menjadi permasalahan 
yang berlarut-larut. 

5. Dana yang telah dikeluarkan untuk penanganan dampak semburan lumpur akan 
semakin besar jika manajemen dampak semburan lumpur tidak dilakukan secara 
efektif untuk mengurangi dampak dan menghentikan penderitaan rakyat. 

 

J. Kriteria yang Digunakan 

Pemeriksaan atas penanganan semburan lumpur dilakukan dengan menggunakan 
ketentuan-ketentuan dan prosedur yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitas migas, 
perijinan, pengawasan, lingkungan hidup dan best practice. 

 

K. Standar Pemeriksaan 

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah Standar Audit 
Pemerintahan (SAP) tahun 1995 yang ditetapkan BPK-RI  
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BAB II 
 

PEROLEHAN HAK, PERIJINAN, EKSPLORASI  
dan PENGAWASAN  

   
 Minyak dan gas bumi (Migas) adalah bahan galian strategis dan 

merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai 
sumber pembiayaan dan sumber energi bagi pembangunan ekonomi 
negara. Mengingat bahwa Migas sebagai sumber daya alam yang tidak 
dapat diperbaharui, maka pengusahaan migas  harus seoptimal mungkin 
dan berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 
Dasar 1945. Pada saat Undang-undang (UU) No.8 tahun 1971 tentang 
Pertamina masih berlaku, maka pengusahaan migas hanya dapat 
diselenggarakan oleh negara dan pengusahaannya hanya dapat 
dilakukan  oleh Perusahaan Negara. 

Latar 
Belakang 
Pemberian 
Hak 
Pertambangan  
kepada 
Kontraktor 
Kontrak 
Kerjasama 
(KKKS) 
 

 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pertamina merupakan 
satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang ditunjuk untuk 
melaksanakan tugas pengusahaan Migas. Setelah UU No. 22 tahun 
2001 tentang Migas berlaku, maka tugas pengusahaan Migas 
diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai kuasa pertambangan dengan 
membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan 
usaha hulu. Kegiatan hulu terdiri atas kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi  (BP Migas). 

  Pada masa berlakunya UU No.8 tahun 1971 maupun pada masa 
berlakunya UU Migas No.22 tahun 2001, untuk melaksanakan aktivitas 
eksplorasi dan eksploitasi Migas, Pemerintah dapat melakukan 
kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah Badan Usaha (BU) 
atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). BU adalah perusahaan berbentuk 
badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-
menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. BUT adalah badan usaha yang didirikan dan 
berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Republik Indonesia.  

Kerjasama antara Pemerintah dengan BU atau BUT diikat dalam suatu 
Kontrak Kerjasama (KKS). UU No.22 tahun 2001 tentang Migas 
menjelaskan bahwa KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak 
kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 
menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.  

  Keputusan Menteri ESDM No.1480 tahun 2004 mengijinkan BU dan 
BUT untuk mengusahakan satu wilayah kerja dalam wilayah hukum 
pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. 
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Dalam pelaksanaan KKS, BU atau BUT diijinkan untuk mengusahakan 
satu wilayah kerja yang ditawarkan oleh Pemerintah. Wilayah kerja 
(blok) adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan 
Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.  

   

Wilayah Kerja 
Pertambangan 
Blok Brantas 

 Blok Brantas merupakan salah satu wilayah kerja pertambangan Migas 
yang berlokasi di Jawa Timur. Berdasarkan kontrak PSC tanggal 23 
April 1990, antara Pertamina dengan Huffco Brantas Inc (HBI) 
disebutkan bahwa luas blok yang dikelola HBI  seluas ± 14.950 km2. 
Kontrak tersebut mengatur bahwa kontraktor akan mengembalikan 
wilayah tersebut secara berangsur, sehingga pada akhir tahun ke-10 
(tahun 2000), kontraktor hanya akan mengelola wilayah tidak melebihi 
3.050 km2. Sesuai dengan surat Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi kepada Kepala BP Migas No.816/DJM/2002 tanggal 9 Oktober 
2002, wilayah kerja Blok Brantas yang masih dikelola oleh kontraktor 
tinggal 3.041,64 km2. 

Gambar: 2 
Wilayah Kerja Pertambangan Blok Brantas (9 Oktober 2002): 

 

  

 
  Sumber : Lapindo Brantas Inc 

  Saat ini, wilayah kerja pertambangan di Blok Brantas dikelola oleh 
Lapindo Brantas Inc (LBI) sebagai kontraktor dan PT Medco E&P 
Brantas serta Santos Brantas Pty.Ltd sebagai partner. LBI selain 
bertindak sebagai kontraktor juga bertindak sebagai operator. Pemegang 
participating interest masing-masing pihak adalah Lapindo Brantas Inc 
(LBI) sebesar 50%, PT.Medco E&P Brantas  sebesar 32% dan Santos 
Brantas Pty.Ltd  sebesar 18%. 

Menurut Financial Quarterly Report 4th quarter 2005  Lapindo Brantas 
Inc tanggal 27 Januari 2006, diketahui bahwa Blok Brantas mempunyai 
6 (enam) ladang yaitu: ladang Tanggulangin, Carat, Wunut, Porong, 
Banjarpanji dan sumur off shore. Berdasarkan data yang diterima dari 
BP Migas, perincian sumur-sumur tersebut sesuai dengan statusnya 
posisi bulan Januari 2006 adalah sebagai berikut: 

            Wilayah Kerja Blok Brantas 

Pemegang Working Interest: 
Lapindo           50% 
Medco        32% 
Santos        18% 

Luas total wilayah kerja 
Blok Brantas: 3.050 km2 
Daratan: 1.480 km2 
Lautan: 1.570 km2 
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  Tabel 1 : 
Nama-Nama Sumur Blok Brantas 

   
  Jenis Sumur  Nama Sumur 

1 Tanggulangin-1 
2 Tanggulangin-2 
3 Tanggulangin-3 
4 West-Wunut-2 
5 West-Wunut-2ST¹ 
6 Carat-1 
7 Carat-2 
8 Tanggulangin-4 
9 Tanggulangin-5 
10 Bisma-1 
11 Grati-1 

Eksplorasi 

12 Banjarpanji-1 
1 Wunut-1 ST 
2 Wunut-1A LS² 
3 Wunut-1A SS³ 
4 Wunut-2 
5 Wunut-3 
6 Wunut-4 LS 
7 Wunut-4 SS 
8 Wunut-5 LS 
9 Wunut-5 SS 
10 Wunut-6 LS 
11 Wunut-6 SS 
12 Wunut-7 LS 
13 Wunut-7 SS 
14 Wunut-8 LS 
15 Wunut-8 SS 
16 Wunut-9 LS 
17 Wunut-9 SS 
18 Wunut-10 
19 Wunut-11 
20 Wunut-12 
21 Wunut-13 
22 Wunut-14 
23 Wunut-15 LS 
24 Wunut-15 SS 
25 Wunut-16 LS 
26 Wunut-17 LS 
27 Wunut-17 SS 
28 Wunut-18 LS 
29 Wunut-20 LS  
30 Wunut-20 SS 
31 Carat-1 (work over) 
32 Carat-2 (work over) 

Development/ 
Eksploitasi 

33 Tanggulangin-1 (work over) 
 34 Tanggulangin-2 (work over) 
 35 Tanggulangin-3 (work over) 
 36 Tanggulangin-4 (work over) 
 37 Tanggulangin-5 (work over)  

  ¹ ST: Side Track 
² LS: Lintang Selatan 
³ SS: Short String 
 

  Sumber : Lapindo Brantas Inc 

  Pada tanggal 29 Mei 2006, pada saat kegiatan eksplorasi di wilayah 
kerja Blok Brantas sedang berjalan, terjadi semburan lumpur  dan air 
panas yang berlokasi sekitar 150 meter dari lokasi Sumur Banjarpanji-1. 
(BJP-1). Semburan lumpur dan air panas sampai dengan per tanggal 
laporan ini belum dapat tertangani.  
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Ada pendapat menyatakan bahwa penyebab semburan adalah 
underground blowout. Pendapat lain menyatakan bahwa penyebabnya 
adalah mud volcano yang dipicu oleh aktivitas pemboran Sumur BJP-1, 
atau mud volcano yang dipicu oleh gempa D.I. Yogyakarta tanggal 27 
Mei 2006. Pendapat lain menyatakan bahwa  semburan berasal dari 
Sumur BJP-1 yang diindikasikan karena kesalahan prosedur pemboran, 
kurang kompetennya kontraktor yang melakukan pemboran dan 
didukung oleh kurangnya pengawasan Pemerintah atas aktivitas KKKS. 

Sampai dengan tanggal laporan ini, Pemerintah belum menentukan 
penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo. Karena belum ada 
penetapan Pemerintah mengenai  penyebab terjadinya semburan, yaitu 
apakah akibat force majeure atau kelalaian atau kesalahan teknis, 
menyebabkan penanganan dampak semburan lumpur menjadi 
terpengaruh. 

Laporan pemeriksaan pada bab ini membahas tentang proses perolehan 
dan pengalihan hak pengelolaan pertambangan Migas di Blok Brantas, 
proses pemberian ijin eksplorasi Sumur BJP-1, pelaksanaan eksplorasi 
Sumur BJP-1 dan  pengawasan Pemerintah dalam hal ini BP Migas dan 
Ditjen Migas, dan upaya LBI mencari sumber pendanaan terkait 
penanganan luapan lumpur. 
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1. Proses Perolehan dan Pengalihan Hak Pengelolaan Pertambangan 
Migas di Blok Brantas 

   
Latar 
Belakang  Huffco Group mendirikan Huffco Brantas Inc (anak perusahaan) pada 

tanggal 28 Desember 1989 di Wilmington, New Castle, Amerika Serikat. 
Berdasarkan Stock Purchase Agreement tanggal 12 Maret 1996 antara 
Terry Huffington dan Novus Overseas Exploration Pty Limited, pemilik 
971 dari 1000 lembar saham Huffco Brantas Inc adalah seorang warga 
negara Houston, Texas U.S.A bernama Terry Huffington yang sekaligus 
bertindak sebagai Sole Director. Pada tahun 1990 Huffco Brantas Inc 
mendapat hak penambangan Blok Brantas berdasarkan persetujuan dari 
Presiden dengan surat No.B-105/Pres/4/1990 tanggal 12 April 1990 
perihal persetujuan Kontrak Production Sharing antara Pertamina dengan 
Huffco Brantas Inc. Pada tanggal 23 April 1990 Huffco Brantas Inc, PT 
Sarimbi Menur Sari, Pertamina dan Menteri Pertambangan dan Energi 
menandatangani kesepakatan hak pertambangan tersebut dalam perjanjian 
Production Sharing Contract (PSC) Brantas. Masa berlaku kontrak selama 
30 tahun sejak penandatanganan dan akan berakhir pada tanggal 23 April 
2020.  

Berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi No.0493/C0000/90-
SO tanggal 26 Maret 1990 kepada Ketua Dewan Komisaris Pemerintah 
Pertamina, Huffco Brantas Inc memperoleh hak pertambangan di Wilayah 
Kerja Blok Brantas melalui prosedur tender. Terkait dengan proses trender 
Blok Brantas, Tim Audit BPK-RI telah meminta dokumen tersebut kepada 
Departemen ESDM, BP Migas, Lapindo Brantas Inc (LBI) dan Pertamina. 
Namun sampai dengan tanggal 31 Januari 2007, BPK-RI belum menerima 
dokumen dimaksud. 

Surat Menteri Pertambangan dan Energi tersebut menyatakan bahwa hasil 
kesepakatan antara Pertamina, Huffco Brantas Inc dan PT Sarimbi Menur 
Sari atas wilayah kerja pertambangan Blok Brantas adalah sebagai berikut: 

1. Pengeluaran biaya eksplorasi oleh kontraktor selama 6 tahun pertama 
tidak kurang dari US$56.000.000. 

2. Bonus bagi Pertamina/Pemerintah adalah : 
a. untuk informasi sebesar US$5.000.000 
b. bila produksi mencapai 35.000 barel/hari sebesar US$3.000.000 
c. bila produksi mencapai 75.000 barel/ hari sebesar US$5.000.000 

  Bonus-bonus tersebut tidak diperhitungkan sebagai biaya operasi. 

3. Kontraktor dan Pertamina sepakat untuk mengambil terlebih dahulu 
sebesar 20% produksi seluruhnya (First Trench Petroleum) sebelum 
dipotong biaya dan dibagi antara Pertamina dan kontraktor sesuai 
ketentuan yang berlaku dalam KPS. 

4. Kontraktor berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada 
Pemerintah secara langsung. 

5. Pertamina mempunyai opsi menjualkan untuk kontraktor sebagian 
minyak yang menjadi haknya supaya bagian minyak yang dijual 
Pertamina tidak kurang dari 50% dari seluruh produksi. 
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6. Kontraktor berkewajiban menyediakan minyak untuk BBM dalam 
negeri atas dasar proposional dengan harga 10% dari harga export per 
barel sesudah tahun ke 5 produksi. 

7. Apabila bagian produksi dari kontraktor tidak kurang dari 100.000 
barel/hari kontraktor bersedia menyerahkan 28,57% bagian 
produksinya untuk diolah di Indonesia. 

 
   

Posisi 
Pemegang 
Hak dan 
Participating 
Interest di 
Blok Brantas  
 

 Sejak PSC Blok Brantas ditandatangani pada tanggal 23 April 1990, hak 
dan interest atas wilayah kerja Blok Brantas telah beberapa kali dialihkan. 
Posisi terakhir pemegang interest di WKP Blok Brantas sesuai surat BP 
Migas kepada LBI No.424/BP00000/2005-S0 tanggal 4 Juli 2005 adalah 
sebagai berikut: 
1. Lapindo Brantas Inc (LBI)              50% 
2. PT Medco E&P Brantas   32% 
3. Santos Brantas Pty Ltd  18% 

Selain sebagai participating interest, LBI juga bertindak sebagai operator. 
Posisi kepemilikan (ownership) para pemegang participating interest di 
WKP Blok Brantas per 28 Pebruari 2007 terlihat pada bagan berikut: 

   
Gambar 3 

Struktur Kepemilikan Blok Brantas 

 

  Sumber : BP Migas  dan LBI 

  Dalam perkembangannya pada tanggal 16 Maret 2007, kepemilikan saham 
PT Medco Energi Internasional Tbk dialihkan kepada Grup Prakarsa, yaitu 
suatu perusahaan yang terafiliasi dengan PT Minarak Labuan, anak 
perusahaan Grup Bakrie (Sumber : Harian Republika on line 22 Maret 
2007). 

  Kronologi pengalihan participating interest di Blok Brantas sejak 
penandatanganan kontrak PSC tanggal 23 April 1990 sampai dengan 
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pemeriksaan BPK-RI bulan Pebruari 2007 dapat dilihat dalam bagan di 
bawah ini: 

  Gambar 4 
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  Sumber : BP Migas dan LBI 

   

  Pengalihan hak dan interest atas WKP Blok Brantas diatur dalam PSC 
Section V Article 5.1.2 yang menyatakan bahwa kontraktor:      

(f) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose 
of all or any part of its right and interests under this Contract to any 
Affiliated Company, provided that any such disposition of less than 
all of its rights and interests shall be of an undivided interest in this 
contract, with the prior written consent of Pertamina, which 
consent shall not be unreasonably withheld; provided that any 
assignee whom such rights and interests are assigned to shall not 
hold more than one Production Sharing Contract.  

(g) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose 
of any part of its right and interests under this Contract, provided 
the disposition is of an undivided interest in this Contract, to parties 
other than Affiliated Companies with the prior written consent of 
Pertamina, which consent shall not be unreasonably withheld.  

(h) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose 
of all of its right and interests under this Contract, to parties other 
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than Affiliated Companies with the prior written consent of 
Pertamina and the Government of the Republic of Indonesia, which 
consent shall not be unreasonably withheld. 

Pengertian perusahaan afiliasi terdapat dalam PSC Brantas Section 1.2.15 
sebagai berikut : 

Perusahaan Afiliasi atau Afiliasi berarti sebuah perusahaan atau badan 
lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu pihak dalam 
kontrak ini, atau suatu perusahaan atau badan lain yang mengendalikan 
atau dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lain dimana 
perusahaan atau badan lain yang disebut belakangan mengendalikan salah 
satu pihak dalam kontrak ini, dan dimengerti bahwa mengendalikan 
memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan paling 
sedikit 50% dari (a) saham dengan hak suara, jika badan lain tersebut 
adalah perusahaan yang mengeluarkan saham atau (b) pengendalian atas 
hak atau kepentingan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan. 

Dikaitkan dengan PSC Section V, Article 5.1.2 di atas, maka pengalihan 
keseluruhan atau sebagian hak dan participating interest di WKP Blok 
Brantas kepada perusahaan afiliasi dapat dilakukan setelah ada 
persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Demikian juga pengalihan 
sebagian hak dan participating interest kepada perusahaan non afiliasi 
dapat dilakukan setelah ada persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. 
Sementara pengalihan keseluruhan hak dan participating interest kepada 
perusahaan non afiliasi dapat dilakukan setelah ada persetujuan terlebih 
dahulu dari Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan Divisi Hukum BP Migas kepada BPK-RI  
tanggal 5 Desember 2006 diketahui bahwa untuk pengalihan hak dan 
interest kontraktor sesuai dengan ketentuan PSC Brantas Section 5.1.2 
maka sebelum persetujuan diberikan, Pertamina/BP Migas terlebih 
dahulu mereviu hal-hal sebagai berikut:  

1. Negara asal pihak yang mendapatkan pengalihan interest memiliki 
hubungan diplomatik dengan Indonesia. 

2. Pihak yang mendapatkan pengalihan tidak mempunyai interest di 
Blok lain (ring fence theory). 

3. Pihak yang mendapatkan pengalihan harus menyetujui bahwa seluruh 
hak dan kewajiban dari pemilik sebelumnya ikut beralih.  

Walaupun pengalihan hak dan interest memiliki dasar yang kuat pada 
PSC Blok Brantas yaitu pada Section 5.1.2, persyaratan pokok sebagai 
kontraktor juga harus dimiliki oleh pihak penerima pengalihan. Hal ini 
sesuai dengan bunyi Production Sharing Contract (PSC) Brantas pada 
halaman 2 bagian konsideran yang menyatakan: 

Whereas, Contractor has the financial ability, technical competence  
and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations 
hereinafter described. 
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Pengawasan 
Pelaksanaan 
Kontrak 
Production 
Sharing Blok 
Brantas 

 

 Pada masa berlakunya UU No.8 tahun 1971 tentang Perusahaan 
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), Pertamina 
sebagai pemegang kuasa pertambangan mengawasi pelaksanaan kontrak 
Production Sharing Brantas. Bab V  Kuasa Pertambangan Pasal 11 Ayat 
(1) menjelaskan bahwa kepada perusahaan disediakan seluruh wilayah 
hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan 
minyak dan gas bumi (Migas).  

Setelah berlakunya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas, BP Migas 
mengawasi pelaksanaan kontrak Production Sharing di Blok Brantas. 
Pasal 41 Ayat 2 UU tersebut menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan 
kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh 
Badan Pelaksana (BP Migas). PP No.42 tahun 2002 tentang Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur rincian 
mengenai fungsi, tugas dan wewenang dari BP Migas. Salah satu tugas 
BP Migas sesuai dengan pasal 11 huruf (f) PP No.42 tahun 2002 tersebut 
adalah memonitor dan melaporkan kepada Menteri mengenai 
pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS). 

   

   
Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 BPK-RI memeriksa tugas pokok dan fungsi BP Migas, serta dokumen-
dokumen Production Sharing Contract Brantas, surat persetujuan 
Pertamina/BP Migas atas pengalihan participating interest, Sale and 
Purchase Agreement, Assignment Agreement, Certificate of Amendment 
to the certificate of Incorporation of Huffco Brantas Inc, Deed of 
Assignment and Assumption, Stock Purchase Agreement. 

Pemeriksaan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :  
   

   
BP Migas Tidak 
Melakukan 
Pengawasan 
atas Pengalihan 
Pemilik 
Kontraktor 
 
 

 Salah satu ketentuan dalam PSC Brantas menyatakan bahwa obyek 
pengawasan Pertamina/BP Migas adalah mengenai pengalihan hak dan 
interest atas wilayah kerja Blok Brantas seperti yang tercantum dalam 
Section V Article 5.1.2. Menurut BP Migas, PSC mengatur pengalihan 
hak dan interest hanya terbatas pada kontraktor pemegang participating 
interest. Oleh karena itu, BP Migas mengawasi dan memberikan 
persetujuan atas pengalihan hak dan participating interest hanya pada 
pengalihan kontraktor. 

BPK-RI menilai bahwa pengawasan BP Migas seharusnya tidak hanya 
ditujukan pada pengalihan participating interest tetapi juga pengalihan 
pemegang saham kontraktor dan participating interest. Pertimbangannya 
adalah sebagai berikut:    

1. BP Migas perlu mengetahui hubungan afiliasi dan non afiliasi dari 
kontraktor dan calon kontraktor baru untuk menentukan apakah 
pengalihan participating interest tersebut perlu ijin/persetujuan dari 
BP Migas dan atau Pemerintah. 
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Dalam PSC Brantas Section V Article 5.1.2 khususnya huruf f, g dan 
h ada perbedaan mekanisme persetujuan untuk pengalihan 
participating interest kepada perusahaan afiliasi dan non afiliasi. 
Butir f menyatakan bahwa pengalihan sebagian atau keseluruhan hak 
dan interest kepada perusahaan afiliasi dimungkinkan apabila 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Butir g 
menyatakan bahwa untuk pengalihan sebagian hak dan interest 
kepada perusahaan non afiliasi dimungkinkan setelah mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina. Apabila kontraktor ingin 
mengalihkan keseluruhan hak dan interest dalam wilayah kerja 
kepada perusahaan non afiliasi maka harus mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari Pertamina dan Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan pada huruf h.  

Hubungan afiliasi atau non afiliasi antara pihak yang akan 
mengalihkan dan pihak yang akan menerima participating interest 
dapat dilihat dari hubungan pihak-pihak tersebut dengan perusahaan 
induknya. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah hubungan yang 
ada adalah hubungan afiliasi atau non afiliasi, maka BP Migas harus 
memiliki informasi mutakhir tentang pemilik saham kontraktor. 
Apabila hubungan tersebut tidak diketahui, maka BP Migas dan 
Pemerintah tidak dapat mengawasi kepatuhan atas ketentuan 
pengalihan participating interest kontraktor seperti tertera pada 
section V Article 5.1.2. huruf f, g dan h. Sehingga pada akhirnya akan 
meningkatkan resiko terjadinya pengalihan pemilik dan/atau 
participating interest kepada pihak yang tidak terjamin kompetensi 
finansial dan teknisnya. 

2. Kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian yang 
diperlukan dalam operasi Migas, melekat pada pemegang saham 
(shareholders) dari participating interest. 

Persyaratan bagi calon kontraktor suatu wilayah kerja pertambangan  
dapat merujuk antara lain pada PP No.35 tahun 1994 tentang Syarat-
syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Migas. Pasal 3 
Ayat 1 butir a dalam PP tersebut menyatakan bahwa penetapan 
syarat-syarat kontraktor dilakukan dengan berpedoman antara lain 
pada: calon kontraktor memiliki dan menyampaikan laporan 
keuangan, prestasi perusahaan, kemampuan teknis operasional dan 
penilaian kinerja perusahaan. 

Sesuai ketentuan Pasal  7  Ayat 1  PP  No.35 tahun 1994,  setiap  
kontraktor  hanya diberikan satu wilayah kerja. Dalam rangka 
mematuhi ketentuan tersebut, merupakan hal yang lazim apabila 
calon kontraktor suatu wilayah kerja pertambangan merupakan 
perusahaan yang baru terbentuk. Terhadap calon kontraktor yang baru 
terbentuk, Pemerintah akan mereview laporan keuangan, prestasi 
perusahaan, kemampuan teknis operasional dan penilaian kinerja 
perusahaan  induk calon kontraktor tersebut. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan pada PSC Brantas halaman 2 bagian konsideran yang 
menyatakan bahwa kontraktor harus memiliki kemampuan keuangan, 
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kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan untuk operasi Migas 
di wilayah kerja pertambangan  Blok Brantas. 

 
  3. Praktek yang berlaku umum di negara lain 

Dalam menilai perlunya pengawasan Pemerintah dan Pertamina/BP 
Migas terhadap perubahan kepemilikan kontraktor, BPK-RI juga 
mengacu praktek yang ada di  negara lain. Acuan yang dipakai dalam 
hal ini adalah Production Sharing Contract Pemerintah India.  

Dalam hal ini model yang dipakai India adalah sebagai berikut : 

a. Setiap perubahan status perusahaan atau shareholder perusahaan 
yang menyebabkan berubahnya kendali perusahaan atau 
hubungan dengan perusahaan penjamin (sesuai dengan Article 
29) perusahaan harus memohon persetujuan Pemerintah untuk 
pengalihan participating interest yang terjadi sehubungan dengan 
perubahan status tersebut.  

b. Kontraktor harus melaporkan kepada Pemerintah, setiap 
perubahan pada manajemen atau kendali perusahaan atau 
hubungan dengan penjamin perusahaan.  

BP Migas menjelaskan bahwa transaksi pengalihan saham kepemilikan 
tidak dijadikan referensi karena hal tersebut diluar skema PSC. Sesuai 
PSC dan ketentuan perundangan yang ada, tidak ada keharusan 
kontraktor untuk melaporkan hal tersebut kepada BP Migas ataupun 
Pemerintah.  

Mengacu  kepada   penjelasan  BP Migas di atas dapat disimpulkan 
bahwa BP Migas atau Pemerintah merasa tidak berkepentingan terhadap 
pemilik atau perubahan pemilik kontraktor dan participating partner. 
BPK-RI berpendapat bahwa pemantauan BP Migas atau Pemerintah 
terhadap kepemilikan atau perubahan kepemilikan kontraktor sangat 
strategis dan penting, karena perubahan kepemilikan dapat 
mempengaruhi perubahan kebijakan kontraktor, apalagi kebijakan yang 
menyangkut kebijakan keuangan dan tehnik. 

   
   

Beberapa Kasus 
Pengalihan 
Kepemilikan 
Kontraktor  

 Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan beberapa kasus 
pengalihan kepemilikan kontraktor di WKP Blok Brantas yang tidak 
diawasi oleh BP Migas, yaitu pengalihan pemilik Huffco Brantas Inc dari 
Terry Huffington dan pengalihan saham Novus Petroleum Ltd kepada 
Medco Energy Pty Ltd.  

   

   
Pengalihan 
Pemilik Huffco 
Brantas Inc dari 
Terry 
Huffington 

 Pada tanggal 11 April 1996 Huffco Brantas Inc sebagai operator Blok 
Brantas berubah nama menjadi Lapindo Brantas Inc (LBI) sesuai dengan 
Certificate of Amendment to the certificate of incorporation of Huffco 
Brantas Inc. Selanjutnya, pada tanggal 12 April 1996 seluruh hak, 
interest dan kewajiban Terry Huffington sebagai pemilik LBI beralih 
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kepada PT 
Ladinda 
Petroindo 

kepada PT Ladinda Petroindo. Pengalihan tersebut berdasarkan 
Assignment antara Terry Huffington dan PT Ladinda Petroindo. 
Dokumen Assignment itu juga menyatakan bahwa PT Ladinda Petroindo 
sebagai pemilik baru LBI, meneruskan hak, interest dan kewajiban 
sebagai operator di Blok Brantas.  

 
  Gambar 5 

Proses Pengalihan Hak Blok Brantas 
   

 Sumber : BP Migas dan LBI 
   

  Pada tanggal 12 April 1996 Huffco Brantas Inc dengan surat 
No.127/ld/PW/L96 kepada Pertamina menginformasikan pergantian 
nama menjadi LBI. Perubahan nama tersebut berlaku sejak tanggal 10 
April 1996. Sesuai surat persetujuan Pertamina, posisi participating 
interest di Blok Brantas adalah sebagai berikut: 

1. Lapindo Brantas Inc (LBI)             20% 
2. Inpex Brantas Ltd               20% 
3. Norcen Brantas Ltd                           20% 
4. Oryx Indonesian Brantas Coy             40% 

Surat tersebut juga menyatakan bahwa sebagai operator adalah LBI.  

Pengalihan kepemilikan Huffco Brantas Inc dari Terry Huffington kepada 
PT Ladinda Petroindo, Huffco Brantas Inc, tidak diawasi oleh Pertamina. 
Kemudian kepemilikan tersebut masih berubah. Per tanggal laporan, 
pemilik LBI adalah PT Energi Mega Persada Tbk melalui anak 
perusahaannya yaitu Kalila Energy Ltd (82,42%) dan Pan Asia Enterprise 
Ltd (15,76%). BPK-RI tidak memperoleh dokumen mengenai pengalihan 
pemilik LBI tersebut baik dari BP Migas maupun dari LBI.  

BP Migas menjelaskan bahwa PSC tidak mengatur lebih lanjut mengenai 
masalah pengalihan saham-saham dalam perusahaan yang menjadi 
kontraktor (atau memiliki participating interest) dalam KKS. Ketentuan 
PSC di Indonesia hanya mengatur tentang pengalihan participating 
interest, dan tidak mengatur tentang pengalihan saham pemegang saham 
dalam Kontraktor PSC. 
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Pengalihan 
Saham Novus 
Petroleum Ltd 
kepada Medco 
Energi Pty Ltd 
di Blok Brantas 

 Berdasarkan surat LBI No.029/APS/Mgt/L04 tanggal 11 Nopember 2004 
kepada BP Migas, diketahui bahwa telah terjadi pengalihan pemegang 
saham Novus Brantas Indonesia Company yaitu dari Novus Petroleum 
Ltd kepada Medco Energi Pty Ltd, anak perusahaan PT Medco Energy 
Internasional Tbk. Surat tersebut juga mengemukakan bahwa telah terjadi 
pengalihan 18% participating interest dari Novus/Medco ke Santos. 

Proses di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 
  Gambar 6 

Proses pengalihan hak dan participating interest Blok Brantas 
   

 
 Sumber : BP Migas dan LBI 

   

  Dengan surat No.805/BP0000/2004-SO tanggal 27 Desember 2004 
kepada LBI, BP Migas  menyampaikan  hal-hal  sebagai berikut : 

1. Bab V Pasal 5.2.7 PSC Brantas memungkinkan pengalihan interest 
kepada perusahaan non afiliasi dengan persetujuan BP Migas. 

2. Susunan pemegang interest setelah pengalihan : 

a. Lapindo Brantas Inc (LBI) 50%. 
b. Novus Indonesia Brantas Coy  32%. 
c. Santos Brantas Pty Ltd   18%. 

Dari uraian di atas diketahui bahwa BP Migas memberikan persetujuan 
hanya untuk pengalihan interest dari Novus Indonesia Brantas Coy 
kepada Santos Brantas Pty Ltd. Namun BP Migas tidak melakukan 
pengawasan atau persetujuan atas pengalihan pemilik dari Novus 
Petroleum Ltd kepada PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak 
perusahannya yaitu Medco Energi Pty Ltd. yang mempengaruhi 
kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian kontraktor Blok 
Brantas.  

BPK-RI berpendapat bahwa Pertamina/BP Migas sebagai badan 
pengawas belum melakukan fungsinya secara memadai. Hal ini ditandai 
adanya pengalihan pemilik (shareholders) kontraktor pemegang 
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participating interest yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari Pertamina/BP Migas dan Pemerintah. Untuk dapat menjamin 
pelaksanaan sesuai ketentuan PSC Blok Brantas khususnya yang tertera 
dalam section V Article 5.1.2. huruf f, g, dan h, BP Migas harus memiliki 
informasi mutakhir tentang pemilik saham kontraktor. Apabila hubungan 
afiliasi dan non afiliasi tidak diketahui maka BP Migas dan Pemerintah 
tidak dapat mengawasi kepatuhan atas ketentuan pengalihan participating 
interest kontraktor. Disamping itu penting bagi Pemerintah untuk 
mengetahui dan menyetujui pengalihan pemilik (shareholders) kontraktor 
dalam rangka melindungi kepentingan Pemerintah di wilayah kerja. Hal 
ini karena perubahan pemilik kontraktor secara langsung/tidak langsung 
akan mempengaruhi kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan 
performance/kinerja kontraktor bersangkutan. 

BP Migas menjelaskan pengalihan pemilik dari Novus Petroleum Ltd 
kepada PT Medco International Tbk melalui anak perusahaannya yaitu 
Medco Energi Pte Ltd merupakan transaksi pengalihan saham pemegang 
saham dalam Kontraktor KKS/PSC Blok Brantas, bukan transaksi 
pengalihan participating interest. Oleh karena itu, BP Migas tidak 
memiliki kewenangan sehubungan dengan hal tersebut.  

BPK-RI berpendapat bahwa seharusnya dalam PSC juga diatur mengenai 
pembatasan atas pengalihan saham para pemegang saham Kontraktor 
KKS (seperti dalam PSC di India). BP Migas berpendapat agar masukan 
tersebut dapat disampaikan ke Pemerintah dhi Departemen ESDM 
sebagai bahan pertimbangan perbaikan ketentuan PSC dimasa 
mendatang.  

Menanggapi penjelasan BP Migas, BPK-RI berpendapat bahwa menurut 
ketentuan dalam PSC khususnya Article 5.1.2 huruf f, g, dan h 
seharusnya BP Migas mengetahui hubungan afiliasi dan non afiliasi dari 
kontraktor dan calon kontraktor baru untuk menentukan apakah 
pengalihan tersebut perlu ijin/persetujuan dari BP Migas dan atau 
Pemerintah. Untuk mengetahui hubungan afiliasi dan non afiliasi, BP 
Migas harus memiliki informasi mutakhir tentang kepemilikan saham di 
perusahaan kontraktor. Tetapi apabila BP Migas tidak mengawasi 
pengalihan saham pemilik kontraktor, maka BP Migas tidak bisa 
mempunyai keyakinan mengenai kompetensi finansial dan teknik 
participating partner. 

   

   
Keberadaan 
LBI sebagai 
Penerima 
Pengalihan Hak 
dan Partici-
pating Interest  
di Blok Brantas 
Tidak Jelas  

 

 Dokumen Assignment Agreement pada tanggal 25 April 1997 antara LBI, 
Novus Indonesia Brantas Coy dan PT Sarimbi Menur Sari menyebutkan 
tentang pengalihan keseluruhan participating  interest Inpex Brantas Ltd 
sebesar 20% kepada Novus Indonesia Brantas Coy yang berlaku efektif 
tanggal 1 Januari 1996. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa pada 
saat yang sama yaitu tanggal 1 Januari 1996 juga berlaku efektif 
pengalihan participating interest dari Norcen Brantas Ltd sebesar 20% 
dan dari Novus Indonesia Brantas Coy sebesar 10% kepada LBI.  
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Pengalihan participating interest sebesar 10% dari Novus Indonesia 
Brantas Coy dituangkan dalam perjanjian Sale and Purchase Agreement 
antara Novus Indonesia Brantas Company dan LBI. Berdasarkan data-
data di atas, posisi participating interest di Blok Brantas yang 
sebelumnya adalah: 
1. Huffco Brantas Inc   20% 
2. Norcen Brantas Ltd   20% 
3. Inpex Brantas Ltd   20% 
4. Novus Indonesia Brantas Coy. 40%  
berubah menjadi: 
1.  Lapindo Brantas Inc               50% 
2.  Novus Indonesia Brantas Coy 50% 

Proses pengalihan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 
  Gambar 7 

Proses Pengalihan participating interest 
   

 
  Sumber : BP Migas dan LBI 

 

  BPK-RI melihat ketidakjelasan status LBI sebagai penerima pengalihan 
participating interest di Blok Brantas dari Norcen Brantas Limited dan 
Novus Indonesia Brantas Coy pada tanggal 1 Januari 1996. Hal itu karena 
sesuai dokumen Certificate of Amendment to the certificate of incorporation 
of Huffco Brantas Inc, keberadaan LBI baru terjadi pada tanggal 11 April 
1996. Sertifikat tersebut menyebutkan Huffco Brantas Inc berubah nama 
menjadi LBI pada tanggal 11 April 1996. Sementara itu, sejak 1 Januari 1996 
telah berlaku efektif pengalihan keseluruhan participating interest dari 
Norcen Brantas Ltd sebesar 20% dan pengalihan sebagian participating 
interest dari Novus Indonesia Brantas Coy sebesar 10% kepada LBI. 

BP Migas menjelaskan pengalihan participating interest dalam PSC hanya 
akan mengikat setelah pengalihan tersebut disetujui oleh Pertamina (sekarang 
BP Migas) atau Pertamina (sekarang BP Migas) dan Pemerintah RI dhi 
Menteri ESDM. Hal ini sesuai syarat-syarat seperti dimuat dalam Pasal 5.1.2 
(f) (g) dan (h) PSC Brantas. Artinya, sesuai ketentuan PSC, pengalihan 
participating interest hanya berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya 
pengalihan tersebut oleh Pertamina/BP Migas atau Pertamina/BP Migas dan 
Pemerintah. 

BPK-RI berpendapat bahwa perjanjian Sale and Purchase Agreement antara 
Novus Indonesia Brantas Company dan LBI butir 6.3 mengenai tanggal 
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efektif (berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1996), menunjukkan bahwa 
perjanjian sudah efektif tanpa memperhatikan persetujuan dari BP Migas dan 
Pemerintah. Lebih lanjut lagi, butir 6.4 (b) perjanjian Sale and Purchase 
Agreement, menyatakan bahwa: buyer shall use its best efforts to obtain the 
consent of Pertamina and, if required, of the Government of Indonesia, to the 
transfer of the interest to buyer. Bagi pembeli (dhi. LBI) butir tersebut bisa 
dimaknai bahwa pengalihan participating partner telah terjadi meskipun 
belum ada jawaban dari Pertamina/BP Migas.  

   
   
Pengalihan 
Keseluruhan 
Participating 
Interest 
Hanya 
Mendasarkan 
pada 
Persetujuan 
Pertamina  

 

 Berdasarkan dokumen Sale and Purchase Agreement (tanpa tanggal) antara 
Novus Indonesia Brantas Company dan LBI disebutkan bahwa pada tanggal 
24 Mei 1996 terjadi Sale and Purchase Agreement antara Inpex Brantas Ltd 
dan Novus Indonesia Brantas Company. Inpex Brantas Ltd mengalihkan 
keseluruhan 20% participating interest kepada Novus Indonesia Brantas Co.  

Selanjutnya sesuai dokumen Assignment Agreement pada tanggal 25 April 
1997 antara LBI, Novus Indonesia Brantas Coy dan PT Sarimbi Menur Sari 
diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 1996 telah berlaku efektif pengalihan 
keseluruhan participating interest dari Norcen Brantas Ltd sebesar 20% dan 
pengalihan sebagian participating interest dari Novus Indonesia Brantas Coy 
sebesar 10% kepada LBI. 

LBI dengan surat No.LGL/208/IX/1996 tanggal 12 September 1996 
memberitahukan dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pertamina 
mengenai pengalihan interest Inpex di wilayah Kontrak Production Sharing 
Brantas. Pertamina dengan surat No.1269/C0000/96-SO tanggal 30 
September 1996 menyetujui permohonan tersebut. Mengenai pengalihan 
interest Norcen Brantas Ltd dan Novus Indonesia Brantas Coy kepada LBI, 
LBI memberitahukan kepada Pertamina dan surat No.LGL/EXC/243/X/1996 
tanggal 25 Oktober 1996. Permohonan LBI tersebut kemudian disetujui oleh 
Pertamina melalui surat No.1417/C0000/96-S0 tanggal 4 Nopember 1996. 
Proses pengalihan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

   
Gambar 8 

Proses pengalihan Interest 
  

Sumber : BP Migas dan LBI 

   

  Berdasarkan PSC Brantas Section 5.1.2 huruf h, pengalihan interest dari 
Inpex Brantas Ltd kepada Novus Indonesia Brantas Coy serta pengalihan 
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interest dari Norcen Brantas Ltd kepada LBI merupakan pengalihan 
keseluruhan hak dan interest kepada perusahaan non afiliasi. Oleh karena 
itu, sesuai ketentuan PSC, pengalihan tersebut memerlukan persetujuan 
terlebih dahulu bukan hanya dari Pertamina tetapi juga dari Pemerintah 
RI. Peranan penting pemberian persetujuan dari pemerintah terhadap  
pengalihan keseluruhan participating interest dapat merujuk pada PP 
No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 
33 (2) menyatakan bahwa dalam hal pengalihan, penyerahan, dan 
pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi 
atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang 
sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih 
dahulu kepada perusahaan nasional. 

BP Migas menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dan praktek yang 
selama ini telah berjalan dalam sistem PSC di Indonesia, pengalihan 
interest sejenis ini dikategorikan sebagai pengalihan sebagian 
participating interest sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1.2 (g) Blok 
Brantas, yaitu persetujuan Pertamina saja yang diperlukan (bukan 
Pertamina dan Pemerintah).  

Menanggapi penjelasan tersebut, BPK-RI berpendapat bahwa 
pemahaman BP Migas atas PSC section V Article 5.1.2. hanyalah 
berdasarkan penafsiran dan bukan berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam PSC itu sendiri. Penafsiran BP Migas tentang “pengalihan 
keseluruhan interest” tersebut dapat diartikan lain oleh pihak lain sesuai 
dengan kepentingan masing-masing. 

Pengertian pengalihan keseluruhan  interest yang dikemukakan BP Migas 
belum tentu benar apabila dilihat dari sisi pengamanan kepentingan 
Pemerintah. Hal itu terbukti dengan diterbitkannya PP No.35 Tahun 
1994, tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP tersebut 
menyatakan bahwa dalam hal pengalihan, penyerahan, dan 
pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi 
atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang 
sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih 
dahulu kepada perusahaan nasional. 

 

   

Saran BPK-RI  BPK-RI menyarankan agar BP Migas: 

1. Memperbaharui PSC sehingga tidak multitafsir dan dapat 
mengakomodasi perkembangan terkini di industri Migas. 

2. Mengawasi pengalihan pemilik (shareholders) kontraktor dan 
participating partner untuk menjamin pelaksanaan PSC dan 
kemampuan keuangan, kecakapan teknis dan keahlian profesional 
yang diperlukan oleh kontraktor untuk melaksanakan operasi Migas. 
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3. Meningkatkan sistem monitoring sehingga dapat memantau 
pengalihan pemilik dan status dari kontraktor sedini mungkin. 
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2. Proses Pemberian Ijin Eksplorasi  Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) di 
Blok Brantas 

Latar 
Belakang  

 Pada tanggal 15 Maret 2004, LBI telah mengajukan permohonan 
Authorization for Expenditure (AFE) kepada BP Migas (Deputi 
Perencanaan) sesuai surat No.Ref. 034/ISS/L04 untuk melakukan 
pemboran delapan sumur eksplorasi di Blok Brantas Jawa Timur. Salah 
satu sumur tersebut adalah sumur eksplorasi Banjarpanji-1 (BJP-1). 
Rencana pemboran delapan sumur eksplorasi tersebut merupakan hasil 
studi terpadu Geologi & Geofisika (G & G) yang dilakukan oleh Tim G 
& G LBI dan ITB yang dilakukan pada tahun 2003. Dari hasil analisa, 
Tim Geologi & Geofisika LBI dan ITB melihat bahwa sumur yang 
diajukan untuk dibor tahun 2004 ini akan menemukan potensi cadangan 
gas yang cukup besar di Blok Brantas, baik di darat maupun di lepas 
pantai. Bila kedelapan sumur eksplorasi ini berhasil menghasilkan gas, 
akan menambah cadangan gas untuk LBI sebesar kurang lebih 1,9 tcf 
(trillion cubic feet).  

Kepala Divisi Eksplorasi BP Migas dengan surat 
No.444/BPA1000/2004-S1 tanggal 1 September 2004 kepada LBI 
menyetujui untuk pemboran Sumur BJP-1 sampai kedalaman akhir 
10.000 kaki dengan objektif utama batu gamping formasi Kujung dan 
objektif tambahan batu gamping. Usulan pemboran sumur eksplorasi 
taruhan BJP-1 terletak pada koordinat garis lintang : 07 31 53,15”S dan 
garis bujur : 112 42 28,10”T. 

   

Persyaratan 
Pemberian Ijin 
Lokasi 
Eksplorasi 
Sumur BJP-1  

 Setelah memperoleh persetujuan AFE dari BP Migas, masih ada 
beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh 
Kontraktor Production Sharing termasuk LBI sebelum melakukan 
pemboran sumur eksplorasi yaitu sebagai berikut : 

 

                                                                                              Tabel 2 
                                                                Persyaratan Pemboran Sumur Eksplorasi 

 
No Persyaratan Realisasi kegiatan 
1. Memperoleh ijin lokasi tanah 

untuk keperluan pemboran 
yang dikeluarkan oleh pemda 
setempat 

Bupati Sidoarjo telah menerbitkan 
Surat Ijin Lokasi sesuai SK 
No.188/227/404.1.1.3/2005  tanggal 19 
April 2005. 

2. Memperoleh sertifikat ijin 
layak operasi (Silo) yang 
dikeluarkan oleh Ditjen Migas 

Ditjen Migas telah menerbitkan SILO 
No.6276/28.01/DMT/2005 tanggal 6 
Juni 2005. 

3 Kontraktor telah melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat 
di sekitar lokasi pemboran  

LBI telah melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar lokasi pemboran  
tanggal 10 September 2005. 

4 Dokumen Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) & Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) telah disetujui oleh 
Ditjen Migas 

Ditjen Migas telah menyetujui 
dokumen UKL & UPL sesuai surat No. 
12483/28.02/DMT/2005 tanggal 14 
Oktober 2005. 

5 Personil teknis pemboran telah 
memperoleh sertifikat yang 
dikeluarkan oleh Departemen 
ESDM 

Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM 
telah menerbitkan Sertifikat Tenaga 
Teknik Khusus Pemboran tanggal 20 
April 2001, 23 Juli 2004, 24 September 
2004, 28 Januari 2005 (berlaku 4 
tahun), dan Pelatihan Well Control 
tanggal 3 Pebruari 2006 
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6 Telah dilakukan pemeriksaan 
keselamatan kerja atas menara 
dan peralatan pemboran oleh 
BP Migas 

BP Migas telah memeriksa teknis dan 
keselamatan kerja rig sesuai surat 
No.065/BPB2000/2006 tanggal 16 
Maret 2006. 

7 Memperoleh ijin undang-
undang gangguan untuk 
pengeboran migas (Heanger 
ordinance) yang dikeluarkan 
oleh pemda setempat. 

Kepala Kantor Perijinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo 
telah menerbitkan Ijin Gangguan sesuai 
SK No.660/55/ 404.3.7/2006 tgl. 23 
Maret 2006. 

8 Kontraktor telah melakukan 
pre spud meeting (pengarahan) 
kepada teknisi pemboran 
sebelum memulai aktifitas 
pemboran  

Menurut penjelasan BP Migas, LBI 
telah melakukan pengarahan kepada 
teknisi tentang drilling tanggal 19 
Januari 2006. 

 
  Sumber : BP Migas, Ditjen Migas dan LBI  

  Tabel di atas menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan yang 
dibutuhkan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi telah dipenuhi oleh 
LBI. BPK-RI tidak melakukan audit atas keseluruhan dokumen 
persyaratan tersebut untuk menilai apakah dilaksanakan sesuai 
ketentuan. Pada bagian ini, BPK-RI hanya memeriksa dokumen ijin 
lokasi tanah untuk pemboran Sumur BJP-1 yang diterbitkan oleh Bupati 
Sidoarjo  

  Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kontraktor 
melaksanakan pemboran sumur eksplorasi adalah ijin lokasi dari Pemda 
setempat. Peranan BP Migas terkait ijin lokasi pemboran yang harus 
dipenuhi oleh kontraktor dari Pemda setempat adalah hanya 
memfasilitasi. Untuk itu, BP Migas-LBI dengan surat No../LBI/FS/2005 
tanggal 11 April 2005 mengajukan permohonan ijin lokasi tanah seluas 
+ 25.000 m2 yang terletak di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, 
Kabupaten Sidoarjo untuk keperluan pengeboran minyak dan gas bumi 
kepada Bupati Sidoarjo. Permohonan tersebut telah disetujui oleh Bupati 
Sidoarjo pada tanggal 19 April 2005 sesuai Surat Keputusan 
No.188/227/404.1.1.3/2005. 

   
 Persetujuan 

Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan 
Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan 
(UPL)  

 
Setelah memperoleh ijin lokasi, BP Migas dan LBI mengajukan 
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL) kepada Direktorat Jenderal Migas–
Departemen ESDM sesuai surat No.443/BPB3000/2005-S5 tanggal 23 
September 2005. Dalam dokumen usulan UKL dan UPL tersebut 
disebutkan bahwa penyusunan UPL dan UKL kegiatan pemboran di 
sumur BJP-1 mengacu pada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Keputusan Menteri 
ESDM No.1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Lingkungan Dibidang Pertambangan dan Energi dan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No.17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan.  

Pembahasan UKL dan UPL usulan dari LBI dilakukan pada tanggal 4 
Oktober 2005 di Kantor Ditjen Migas. Hasil pembahasan dituangkan 
dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ka.Seksi DMTLU-
Ditjen Migas dan LBI. Pembahasan UKL dan UPL tersebut tidak 
dihadiri oleh BP Migas dan Pemda Sidoarjo. Direktur Teknik dan 
Lingkungan Ditjen Migas dengan surat No.12483/28.02/DMT/2005 
tanggal 14 Oktober 2005 telah menyetujui dokumen UPL dan UKL 
tersebut. 
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Prosedur 
Pemberian Ijin 
Lokasi oleh 
Pemda Sidoarjo 

 Tata cara pemberian ijin lokasi di Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sesuai 
Keputusan Bupati Sidoarjo No.135 tahun 1999. Ijin lokasi adalah ijin 
yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang 
diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai 
ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna 
keperluan usaha penanaman modal. Keputusan Bupati Sidoarjo No.135 
tahun 1999 menyebutkan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh 
Bupati untuk mengambil keputusan pemberian ijin lokasi atau 
penolakannya antara lain adalah kesesuaian dengan tata ruang wilayah 
atau rencana lainnya. 

   

Pemeriksaan 
BPK-RI 

 Pemeriksaan BPK-RI dilakukan dengan menilai dokumen proses 
pemberian ijin eksplorasi sumur BJP-1 di Blok Brantas, dokumen 
perencanaan pemboran Sumur BJP-1, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo 
perihal pemberian ijin lokasi pemboran Sumur BJP-1 dan 
persyaratannya, dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Ditjen 
Migas-Departemen ESDM dan dokumen-dokumen terkait lainnya. 

   

Lokasi Kegiatan 
Pemboran 
Terletak di 
Dekat Wilayah 
Permukiman 
dan Sarana 
Umum 

 Dari dokumen risalah pengolahan data permohonan ijin lokasi yang 
dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bulan April 2005 
diketahui batas-batas tanah yang dimohon untuk eksplorasi Sumur BJP-1 
sebagai berikut : 
1. Batas sebelah utara  :   jalan tol 
2. Batas sebelah timur  :   sawah 

3. Batas sebelah selatan :   saluran air (batas administrasi 
                                                       Kelurahan Jatirejo dan Desa 
                                                       Renokenongo), Mess Pertamina 
4. Batas sebelah barat  :   sawah 

Penggunaan tanah sekarang :   sawah 

  Sesuai dengan laporan penelitian lapangan yang disusun oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, lokasi eksplorasi Sumur BJP-1 terletak 
dekat perkampungan/perumahan penduduk dengan jarak 5 meter dan 
saluran air/pengairan yang terdekat jaraknya 1 meter. Sementara dari 
data dokumen UKL dan UPL tahun 2005, diketahui bahwa jarak lokasi 
lahan pemboran dengan jalan tol Surabaya – Gempol sebelah utara 
adalah 37 meter. 
Disamping itu diketahui pula bahwa sebenarnya di sebelah utara lokasi 
pemboran Sumur BJP-1 terdapat obyek vital lainnya yaitu pipa gas PT 
Pertamina yang sejajar dengan jalan tol Surabaya–Gempol. Namun 
lokasi obyek vital ini tidak disajikan baik dalam dokumen ijin lokasi 
yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo maupun dalam dokumen UKL dan 
UPL yang diterbitkan oleh Ditjen Migas. 

  Sesuai standar yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas 
pantai di Indonesia disebutkan bahwa sumur-sumur harus dilokasikan 
sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, 
pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber 
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nyala dapat timbul.  
Bukti lain bahwa aktifitas pemboran di lokasi yang dihuni penduduk 
dikemukakan dalam dokumen press release tanggal 30 Mei 2006 yang 
dikeluarkan oleh PT Energi Mega Persada Tbk/PT EMP Tbk (pemilik 
LBI). Dalam press release tersebut, pihak PT EMP Tbk mengakui 
bahwa aktifitas pengeboran dilaksanakan di lokasi yang dihuni 
penduduk. Press release itu telah disetujui untuk dipublikasikan oleh 
Pjs. Kepala Dinas HUPMAS BP Migas sesuai facsimile 
No.482/BPD4300/2006-S0 tanggal 30 Mei 2006. 
Kegiatan pemboran sumur yang dilakukan disekitar lokasi 
permukiman/sarana umum bukan saja terjadi di Sumur BJP-1, tetapi 
juga di lapangan/sumur lain, yaitu : 
1. Sumur Wunut-5 adalah sumur produksi terletak di Desa Candipari, 

Kecamatan Porong, Wunut-6 adalah sumur produksi yang terletak 
di Desa Candipari, Kecamatan Porong. Sumur Wunut-20 adalah 
sumur pengembangan terletak di Desa Wunut, Kecamatan Porong. 
Sumur Carat-2 adalah sumur pengembangan terletak di Desa 
Bulusari, Kecamatan Gempol. Sumur-sumur tersebut letaknya di 
dekat permukiman/saluran listrik tegangan tinggi, yang jaraknya 
diperkirakan kurang dari 100 meter. 

2. Data dari LBI diketahui sejumlah sumur berlokasi di sekitar 
permukiman yang jaraknya diperkirakan 100 m seperti Wunut-3, 
Wunut-4, Wunut-6, Wunut-16, dan Carat-1. Sementara sumur 
Wunut-19 berjarak sekitar 50 m dari pipa gas. 

BPK-RI pada tanggal 21 Pebruari 2007 telah mewawancarai sejumlah 
penduduk yang berdomisili disekitar sumur Wunut-4, dan Wunut-5 
yang jaraknya dengan sumur kurang dari 100 meter. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa penduduk tersebut belum mendapatkan sosialisasi 
tentang rencana kegiatan pemboran sumur-sumur tersebut. Penduduk 
telah bermukim lebih dahulu sebelum aktifitas kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi dilakukan. 
Di bawah ini adalah beberapa gambar sumur-sumur migas di Blok 
Brantas yang lokasinya terletak di daerah permukiman/saluran listrik 
tegangan tinggi 

 

Gambar 9  
Lokasi Sumur Wunut 

           Lokasi Sumur Wunut-5 Lokasi Sumur Wunut-6
 

 
 
 
 
 
 

 Lokasi Sumur Lokasi Sumur Permukiman  Penduduk Permukiman Penduduk 
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 Lokasi Sumur Wunut-20            Lokasi Sumur Carat-2 

 

 
Sumber : Tim BPK  

   
   

Lokasi Sumur 
BJP-1 Sesuai 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Kabupaten 
Sidoarjo adalah 
untuk Industri 
Non Kawasan. 

 Berdasarkan Perda No.16 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sidoarjo (RTRW), peruntukan penggunaan tanah di 
lokasi Sumur BJP-1 adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Oleh 
karena lokasi pemboran Sumur BJP-1 tidak sesuai RTRW, maka dasar 
pertimbangan Bupati Sidoarjo memberikan ijin lokasi untuk pemboran 
Sumur BJP-1 adalah Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1976 tentang 
sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang 
kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum. Dalam 
lampiran Inpres tersebut butir 11 (ii) dijelaskan bahwa apabila 
pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak 
prioritas pertambangan harus diutamakan.  

  Dari reviu BPK-RI terhadap kebijakan pemberian ijin lokasi oleh Bupati 
Sidoarjo tersebut dapat diketahui bahwa ijin lokasi yang diberikan adalah 
menyalahi ketentuan yang diatur dalam Inpres No.1 tahun 1976. Hal ini 
karena ijin lokasi tanah diberikan oleh Bupati Sidoarjo adalah untuk 
pemboran dalam rangka kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sedangkan 
ketentuan yang dimaksud dalam butir 11 (i) Inpres No. 1 tahun 1976 
adalah untuk kegiatan eksploitasi.  

  Pemberian ijin lokasi yang melanggar ketentuan akan meningkatkan 
risiko timbulnya kerusakan lingkungan hidup disekitar sumur, bahaya 
yang dapat mengancam kesehatan dan keamanan masyarakat dan 
kerugian karena rusak atau terganggunya sarana prasarana umum.        

  Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sependapat dengan BPK-RI 
bahwa yang dimaksud hak prioritas pertambangan sebagai diatur dalam 
butir 11 (ii) dari Inpres No. 1 tahun 1976 adalah terkait dengan 
eksploitasi. Dalam arti setelah lokasi sudah merupakan kegiatan 
eksploitasi maka penetapan lahannya adalah kawasan pertambangan. Jika 
penetapan lahan sebelumnya di dalam rencana tata ruang bukan untuk 

Saluran Listrik Tegangan Tinggi Lokasi Sumur Permukiman  Penduduk 

Lokasi Sumur 



 30

kawasan pertambangan maka harus dirubah dan ditetapkan menjadi 
lokasi untuk kawasan pertambangan. Mengenai pemberian ijin lokasi 
eksplorasi Sumur BJP-1 oleh Bupati Sidoarjo dapat dijelaskan bahwa 
pemberian ijin pada lokasi pemboran akan dilakukan apabila setelah 
mendapatkan ijin kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas 
sesuai prosedur internal BP Migas. 

Pemda Kabupaten Sidoarjo mengemukakan bahwa kegiatan pemboran di 
Sumur BJP-1 Desa Renokenongo Kecamatan Porong adalah kegiatan 
eksplorasi bukan eksploitasi. Hal tersebut memang tidak memenuhi 
secara mutlak aturan dalam Inpres No.1 tahun 1976 dan UU No.11 tahun 
1967 (yang lebih condong pada kegiatan eksploitasi). Namun karena 
dipandang tidak adanya aturan yang lebih teknis untuk mengatur tentang 
eksplorasi tersebut, maka aturan tersebut digunakan sebagai landasan 
hukum (sehingga pada dasarnya juklak atau juknis dari aturan di atas 
sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam operasional ijin 
usaha pertambangan Migas). Pertimbangan lain adalah bahwa ada 
kemungkinan jika ternyata pada akhirnya tidak ditemukan sumber gas 
maka kegiatan pemboran akan dihentikan.  

Selanjutnya jika dalam kegiatan ijin eksplorasi yang diberikan ternyata 
berhasil maka dilanjutkan dengan eksploitasi atau kegiatan usaha 
pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan 
sekaligus memanfaatkannya. Kenyataan yang terjadi adalah lain dimana 
sebelum gas ditemukan ternyata terjadi bencana meluapnya lumpur 
panas. 

   
   

Saran BPK-RI  BPK-RI menyarankan agar : 

1. Departemen ESDM : 

a. Membuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang pelaksanaan 
kegiatan migas (eksplorasi dan eksploitasi) di daerah permukiman 
dan berisiko tinggi. 

b. Meninjau kembali sistem pengawasan atas kegiatan eksplorasi 
dan eksploitasi migas, dengan memperhatikan berbagai resiko 
yang timbul dalam kegiatan ekplorasi dan eksploitasi  migas di 
lapangan. 

c. Meninjau kembali persyaratan atau ketentuan di bidang 
eksplorasi migas, yang hanya mewajibkan kontraktor membuat 
dokumen UKL dan UPL, tidak mewajibkan kontraktor 
melakukan AMDAL serta menerapkan persyaratan khusus untuk 
eksplorasi migas di daerah padat penduduk. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan analisa risiko 
terhadap sumur-sumur eksplorasi dan eksploitasi di Blok Brantas 
yang berada di dekat permukiman dan infrastruktur vital untuk dapat 
menyusun rencana kerja yang dapat mengurangi potensi dampak 
kerusakan lingkungan, bahaya, keamanan masyarakat dan kerugian 
dan kerusakan sarana dan prasarana. 
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3. Pelaksanaan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) 

 Latar 
Belakang  

Pemboran (drilling) Sumur BJP-1 dilakukan dalam rangka eksplorasi di Blok 
Brantas. Pekerjaan pemboran Sumur BJP-1 direncanakan dan dimuat dalam 
Work Program and Budget (WP&B) Lapindo Brantas Inc (LBI) sejak tahun 
2003. Anggaran pemboran atau dikenal authorization for expenditure (AFE) 
telah disetujui oleh BP Migas tanggal 1 September 2004. Berdasarkan usulan 
dari LBI, BP Migas menyetujui revisi AFE tanggal 3 Agustus 2005 sehingga 
anggaran pemboran Sumur BJP-1 berubah dari sebesar US$4,078,650 
menjadi sebesar US$6,295,244.  

Sumur BJP-1 merupakan sumur eksplorasi dan direncanakan akan dibor 
secara vertikal pada titik koordinat garis lintang 07 31 37.50 Selatan dan 
garis bujur 112 42 45.79 Timur dengan kedalaman 10.037 kaki (kurang lebih 
3.000 meter). Tujuan pemboran adalah untuk membuktikan adanya 
kandungan hidrokarbon dalam bentuk gas pada formasi Kujung (kedalaman 
8.500 kaki s.d.10.000 kaki). Tujuan kedua adalah untuk membuktikan adanya 
kandungan gas/minyak bumi pada kedalaman 5.498 kaki (di atas formasi 
Kujung) 

   
 Proses 

Penunjukan  
Pelaksana 
Eksplorasi 
Sumur BJP-1 

 Berdasarkan surat persetujuan Kepala Dinas Pengadaan dan Manajemen 
Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) BP Migas 
No.284/BPD3200/2004-S1 tanggal 6 Juli 2004, LBI mengumumkan proses 
tender Integrated Drilling Project Management (IDPM) atas lima proyek 
pemboran yaitu Sumur BJP-1, Porong-2, Ketingan-1, Banjarpanji-2 dan 
Porong-3.  

Setelah melalui proses tender dan tender ulang, akhirnya hanya tiga peserta 
tender yang memasukkan penawaran harga yaitu PT Medici Citra Nusa 
(MCN), PT Jasa Karya Utama (JKU) dan PT Patra Drilling (PD) dengan 
harga penawaran masing-masing PT MCN sebesar US$24,175,502.84, PT 
JKU sebesar US$28,325,193.09 dan PT PD sebesar US$28,620,093. Hasil 
negosiasi dengan peserta tender adalah sebagai berikut:  

 Hasil negosiasi tanggal 22 Pebruari 2005 dengan PT MCN, harga turun 
dari US$24,175,502.84 menjadi US$24,054,625.33;  

 Hasil negosiasi tanggal 10 Maret 2005 dengan PT JKU, harga turun dari 
US$28,325,193.00 menjadi US$28,300,193.00; 

 Negosiasi tanggal 17 Maret 2005 dengan PT PD gagal. PT PD tetap 
bertahan dengan harga penawaran semula yaitu US$28,620,093 dengan 
alasan adanya risiko yang tinggi pada proyek tersebut yang semuanya 
harus ditanggung pihak kontraktor. 

   

Penunjukan PT 
MCN Sebagai 
Pelaksana 
Pekerjaan 
Pemboran 
Sumur BJP-1 

 Dengan surat No.1044/ri/GA/L05 tanggal 21 Oktober 2005, LBI mengajukan 
permohonan penetapan PT MCN sebagai pemenang tender IDPM kepada BP 
Migas dengan nilai penawaran sebesar US$24,054,625.33, karena penetapan 
pemenang lelang diatas US$5,000,000.00 menjadi wewenang BP Migas. BP 
Migas dengan surat No.R91/BPD0000/2005-S1 tanggal 30 Nopember 2005 
kepada LBI menyetujui PT MCN  sebagai  pemenang  tender pekerjaan 
IDPM atas lima sumur eksplorasi (termasuk BJP-1) dengan nilai kontrak 
US$24,054,625.33.  
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  Selanjutnya President LBI dan Dirut PT MCN menandatangani kontrak 
pekerjaan sesuai Integrated Drilling Project Management Contract (IDPMC) 
No.Con-0144/DRLG/2005 tanggal 23 Desember 2005. Kontrak IDPM 
meliputi pekerjaan lima sumur eksplorasi onshore (darat) yaitu BJP-1, 
Porong-2, Ketingan-1, Banjarpanji-2, dan Porong-3. Nilai kontrak pemboran 
khusus untuk Sumur BJP-1 adalah sebesar US$5,431,461.74. Sumur BJP-1 
adalah sumur pertama dari kelima sumur tersebut yang akan dibor. Jangka 
waktu pemboran untuk Sumur BJP-1 direncanakan selama 37 hari.  

   

Profil 
Perusahaan PT 
MCN 

 Profil PT MCN sebagai pelaksana pekerjaan pemboran Sumur BJP-1 adalah 
sebagai berikut : 

1. PT MCN berdiri pada tanggal 28 Juli 1995. Perusahaan bergerak dalam 
bidang pertambangan seperti pengeboran eksplorasi maupun eksploitasi. 
Berdasarkan neraca PT MCN per 30 Desember 2003 diketahui bahwa 
modal dasar PT MCN sebesar Rp5,10 milyar dengan modal disetor 
sebesar Rp250,00 juta. Aktiva per 30 Desember 2003 (unaudited) 
sebesar Rp10,71 milyar dan laba bersih (unaudited) sebesar Rp769,35 
juta.  

2. Pemilik (pemegang saham) PT MCN sesuai dengan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat PT MCN tanggal 20 Januari 2003 adalah Ny. Annie 
Burhanuddin (41%), Ny. Martini (39%) dan Nona Yenny Nawawi 
(20%).  

3. Sesuai dengan daftar pengalaman kerja PT MCN yang disampaikan 
kepada LBI diketahui bahwa PT MCN baru memiliki pengalaman satu 
kali dalam menangani kontrak sejenis IDM yaitu kontrak integrated 
drilling service (IDS) yang diperoleh dari Semco pada tahun 2001. 

   

Pelaksanaan 
Pemboran dan 
Terjadinya 
Semburan 
Lumpur di 
Sekitar Sumur 
BJP-1 

 Pemboran Sumur BJP-1 dimulai pada tanggal 8 Maret 2006. Pada tanggal 27 
Mei 2006 atau hari ke-80 telah mencapai kedalaman 9.297 kaki.  Pada 
kedalaman tersebut terjadi total loss circulation (hilangnya lumpur  
pemboran) dan kemudian LBI/PT MCN mencabut pipa bor. Pada saat 
mencabut pipa bor, terjadi kick dan pipa terjepit (stuckpipe) pada kedalaman 
4.241 kaki. Pipa tidak dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun 
berputar/berotasi 

  Pada tanggal 29 Mei 2006 sejak jam 4.30 muncul semburan H2S, air dan 
lumpur ke permukaan. Lokasi semburan + 150 meter dari lokasi Sumur BJP-
1. Karena luapan semburan lumpur mulai menggenangi area Sumur BJP-1, 
ada rekahan dan pipa terjepit, maka pada tanggal 4 Juni 2006 Sumur BJP-1 
ditinggal untuk sementara (temporary well abandonment). Pada saat 
ditinggalkan, tinggi semburan berkisar 1-2 meter dan berasal dari tiga titik 
semburan. Akhirnya LBI menutup sumur secara permanen (permanent well 
abandonment) pada tanggal 18 Agustus 2006 setelah upaya menghentikan 
semburan lumpur melalui Sumur BJP-1 gagal. 

 

 

 



 33
 

 
  Gambar 10 

Lokasi BJP1 dan Semburan 
 
 lumpur panas. 

 

 

 

Ilustrasi dan 
Lokasi Sumur 
BJP-1 dan 
Semburan 
Lumpur Panas  

  
   
   
   
   
   
   
   
  Sumber : Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo 

 

Fenomena 
Penyebab 
Semburan 
Lumpur yang 
Berkembang di 
Kalangan Ahli 
Geologi dan 
Pemboran 

 Ada beberapa pendapat ahli di bidang geologi dan pemboran mengenai 
fenomena penyebab terjadinya semburan lumpur panas (lumpur Sidoarjo). 
Menurut pendapat-pendapat tersebut, penyebab semburan adalah (1) 
underground blowout, (2) mud volcano yang dipicu oleh aktifitas pemboran 
dan (3) mud volcano yang dipicu oleh gempa tanggal 27 Mei 2006 di 
Yogyakarta.  

 

   

Underground 
Blowout  (UGBO) 

 Underground Blowout adalah kejadian mengalirnya fluida formasi dalam 
jumlah/volume yang tidak terkendali ke dalam sumur dimana fluida formasi 
mengalir/masuk dari satu zona ke zona lainnya yang lebih lemah. Zona lemah 
dapat berupa zona dengan permeabilitas dan porositas yang tinggi, formasi 
yang retak (fractured zone) atau zona lemah di sekitar casing shoe. Data dan 
pendapat yang mendukung fenomena ini adalah sebagai berikut: 

  a. Berita Acara tanggal 8 Juni 2006 tentang penanggulangan kejadian 
semburan lumpur di sekitar sumur eksplorasi BJP-1 

  BP Migas maupun LBI pada tanggal 8 Juni 2006 sepakat semburan 
tersebut sebagai akibat dari underground blowout. Semburan diduga 
berasal dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu overpressure zone dan 
Formasi Kujung (formasi batuan gamping) dan mengalir ke permukaan 
melalui zona patahan yang telah ada 

  b. Hasil pengujian oleh LBI 

  Perbandingan data ekstrapolasi temperatur pada saat melakukan logging 
dengan data temperatur lumpur dan air yang keluar dari sumber 
semburan menunjukkan bahwa sumber air diperkirakan berasal dari 
Formasi Kujung dan adanya kontribusi dari lapisan sandstone pada 
kedalaman di bawah 6.300 kaki 

Jalan tol Surabaya-
Gempol 

Sumur BJP-1 

Semburan I 
(lumpur sidoarjo) 

Semburan II  
& III (mati) 
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  Uji analisa korelasi geokimia indeks kematangan batuan dengan 
membandingkan contoh cutting Sumur BJP-1 dengan lumpur yang 
keluar dari semburan menunjukkan lumpur yang keluar kemungkinan 
berkorelasi dengan sedimen shale pada kedalaman 5.600  kaki di  
Sumur  BJP-1. Oleh karenanya, diasumsikan sumber lumpur berasal 
dari interval kedalaman 5.100 kaki s.d. 6.300 kaki. 

  Uji analisa fosil formanifera dengan membandingkan contoh cutting 
pemboran BJP-1 dan lumpur yang keluar dari sumber semburan 
menunjukkan bahwa asal lumpur yang keluar dari pusat semburan 
berkorelasi dengan kedalaman 4.000 s.d. 6.000 kaki di Sumur BJP-1 

  c. Laporan Loss Adjuster Matthews Daniel tanggal 5 Desember 2006 
menyimpulkan bahwa semburan lumpur yang berkelanjutan merupakan 
hasil dari keluarnya cairan yang berasal dari Sumur BJP-1 dimana 
cairan tersebut berpindah ke permukaan melalui formasi geologis. 

  d. Hasil penelitian PT Exploration Think Tank Indonesia (PT ETTI) bulan 
Maret 2007 yang menegaskan bahwa sumur eksplorasi BJP-1 telah 
memicu terjadinya semburan lumpur di permukaan. 

  e. Pernyataan PT Energi Mega Persada Tbk (pemilik LBI) dalam press 
release tanggal 30 Mei 2006 yang menyatakan antara lain bahwa 
“perusahaan telah bekerja sama dengan pejabat Pemerintah setempat 
sehingga tercapai situasi yang aman terkendali dan melaporkan bahwa 
tekanan semburan telah berkurang setelah dilakukan upaya pemompaan 
lumpur pemboran ke dalam sumur 

   

Mud Volcano 
yang Dipicu oleh 
Aktivitas 
Pemboran 
Sumur BJP-1 

 Mud volcano merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu 
erupsi/ekstrusi lumpur dan air atau lempung di permukaan tanah. Erupsi 
tersebut membentuk suatu kerucut, dome atau berbentuk menyerupai gunung 
sehingga dinamakan gunung lumpur (mud volcano). Dengan adanya tekanan 
yang kuat (overpressure), fluida yang sebelumnya terkonsentrasi di dalam 
tanah tersebut menyembur ke permukaan melalui rekahan (fracture) baru 
maupun teraktivasinya rekahan yang sudah ada dan membentuk gunung 
lumpur. 

  Tulisan ilmiah Prof. Richard J. Davies yang dimuat di Jurnal Geological 
Society of America (GSA Today) volume 17 No.7 edisi Februari 2007 dengan 
judul “Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006”, menyimpulkan 
bahwa semburan lumpur panas merupakan mud volcano yang keluar ke 
permukaan karena dipicu oleh kegiatan manusia (man-made) yaitu oleh 
kegiatan pemboran Sumur BJP-1. 

  Prof. Richard menjelaskan bahwa pemboran pada formasi Kujung 
mengakibatkan masuknya fluida ke dalam lubang sumur. Sumur BJP-1 yang 
tidak dipasang casing tersebut berfungsi sebagai saluran penghubung 
(conduit) antara lapisan Kujung ke lapisan aquifer yang lebih dangkal serta 
lapisan overpressured mud pada formasi Kalibeng. 

  Di dalam tulisan ilmiah tersebut, Prof. Richard juga memberikan argumentasi 
bahwa mud volcano yang terjadi di Sidoarjo tersebut tidak berkaitan dengan 
aktivitas gempa 27 Mei 2006 yang mengguncang wilayah D.I. Yogyakarta 
dan sekitarnya. Argumentasi yang diajukan antara lain 1) tidak adanya erupsi 
mud volcano lainnya yang dilaporkan terjadi setelah terjadinya gempa dan, 2) 
gempa terjadi dua hari sebelum erupsi/semburan pertama kali muncul. 
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Mud volcano 
yang dipicu oleh 
gempa D.I. 
Yogyakarta 
tanggal 27 Mei 
2006 

 Hasil kajian ilmiah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
seperti dimuat dalam Media Center Lusi yang diterbitkan oleh Timnas PSLS 
di Sidoarjo edisi Nopember 2006 menyimpulkan bahwa perkiraan tentang 
adanya pergerakan di dalam perut bumi yang memungkinkan pembentukan 
rekahan baru dari patahan yang telah ada telah menggerakkan isi perut bumi. 
Rekahan baru yang terbentuk inilah yang telah membuat lumpur bergerak 
lebih bebas menembus lapisan atas kulit bumi. Semburan lumpur tersebut 
berasal dari satu lapisan yang cukup tebal (overpressured shale) pada 
kedalaman antara 4.000 kaki s.d. 6.100 kaki. 

  Ketua Departemen Pengembangan Ilmu IAGI (Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia), Edy Sunardi, seperti dikutip dalam Media Center Lusi yang 
diterbitkan oleh Timnas PSLS edisi Desember 2006 menjelaskan bahwa peta 
geologi daerah Porong–Banjarpanji memperlihatkan adanya struktur sesar 
yang dikenal dengan sesar Watukosek. Sesar tersebut sejajar dan mungkin 
berimpit dengan lokasi titik semburan lumpur panas di sekitar Sumur BJP-1. 
Adanya kesamaan pola dan arah dari patahan dan titik semburan 
diinterpretasikan bahwa semburan lumpur panas tersebut berkaitan dengan 
zona patahan tersebut.  

  Hasil diskusi panel bertajuk “Sidoarjo hot mudflow: Analysis of causes and 
alternative solutions” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan 
Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) menyimpulkan bahwa terdapat 
korelasi antara gempa bumi yang melanda D.I.Yogyakarta tanggal 27 Mei 
2006 dengan semburan lumpur panas Sidoarjo yang terjadi sejak tanggal 29 
Mei 2006. Gempa tersebut menimbulkan adanya rekahan baru atau 
mereaktivasi rekahan lama sehingga dapat berfungsi sebagai saluran yang 
mengalirkan lumpur ke permukaan 

  International workshop Sidoarjo mud volcano yang diselenggarakan oleh 
IAGI bekerja sama dengan BPPT, LIPI dan badan geologi pada tanggal 20-
21 Februari 2007 menyimpulkan bahwa lumpur Sidoarjo adalah fenomena 
alam berupa mud volcano. Lumpur tersebut menyembur akibat peristiwa 
alam akibat aktifitas tektonik dan aspek geologi terutama kondisi 
geohidrologi dan geothermal. 

   

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 Dalam memeriksa pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1, BPK RI 
menggunakan jasa konsultan drilling dan geologi. Hasil kajian konsultan 
tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kesimpulan 
pemeriksaan.  

  Hasil pemeriksaan BPK-RI atas pelaksanaan pemboran Sumur BJP-1, 
menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

   

Evaluasi BP 
Migas atas 
Prognosa 
Eksplorasi  
Sumur BJP-1 
dan Identifikasi 
Potensi 
terjadinya Mud 
Volcano di 
daerah 
Banjarpanji 

 Rencana pemboran Sumur BJP-1 dan sumur eksplorasi lainnya merupakan 
hasil studi terpadu Geologi & Geofisika (G & G) yang dilakukan oleh LBI 
dan ITB pada tahun 2003. Hasil analisa LBI dan ITB tersebut menyimpulkan 
bahwa sumur yang diajukan untuk dibor tahun 2004 akan menemukan 
potensi cadangan gas yang besar di Blok Brantas. Keberhasilan sumur 
eksplorasi menemukan gas akan menambah cadangan gas LBI sebesar 
kurang lebih 1,9 tcf (trillion cubic feet). 

Berdasarkan proposal tersebut, Dinas Eksplorasi BP Migas mengevaluasi dan 
hasilnya adalah sebagai berikut:  

1. Ulasan geologi 
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  Tipe play sembulan karbonat Kujung di Jawa Timur merupakan tipe play 
yang terbukti sangat produktif dan mempunyai rasio keberhasilan yang 
tinggi misalkan sumur-sumur BD-1 dan BD-2. 

Adapun kualitas reservoir batu gamping Kujung diperkirakan memiliki 
porosity 30% dengan permeabilitas di atas 10 darcy dan peluang 
keberhasilan diperkirakan 18,4%. 

2. Ulasan geofisika 

Struktur BJP-1 ditafsirkan berdasarkan data dua dimensi (2D) yang 
diakuisisi terakhir tahun 2003 yang mana secara umum kualitas data 
seismiknya adalah sedang. Untuk target dalam, kualitas seismiknya 
adalah buruk.  

  Dari kualitas seismic yang kurang baik, kenampakan sembulan terlihat 
cukup jelas, namun karena kandungan frekuensi yang kurang tinggi, 
maka agak sulit untuk memprediksi kualitas reservoir sembulan. LBI 
dengan data-data yang ada menafsirkan fasies-fasies sembulan menjadi 
empat bagian, walaupun keakurasiannya diragukan. 

Aspek risiko pemboran sumur yang akan dijumpai adalah kualitas 
reservoir, dan dari segi operasional yang mungkin terjadi adalah loss dan 
gain gas yang bisa mengakibatkan blow out. 

3. Evaluasi teknik pemboran 

Sumur BJP-1 diusulkan akan di bor dengan tipe pemboran vertikal 
dengan kedalaman 10.000 kaki pada koordinat  LAT 00 18’ 38.094” 
Selatan dan koordinat LONG 117 56’ 26.279” Timur. Casing program 
mengusulkan pemasangan casing 20” pada kedalaman 1.000 kaki, casing 
16” pada kedalaman 3.500 kaki, casing 13 3/8” pada kedalaman 6.000 
kaki, casing 9 5/8” pada kedalaman 8.500 kaki dan casing 7” pada 
kedalaman 10.000 kaki. 

Menanggapi usulan dan hasil evaluasi tersebut, Kepala Divisi Eksplorasi BP 
Migas seperti diuraikan di atas, dengan surat No.444/BPA1000/2004-S1 
tanggal 1 September 2004 menyetujui pemboran sumur eksplorasi BJP-1.  

Berdasarkan hasil penelahaan dokumen usulan dan evaluasi pemboran 
diketahui bahwa prognosa LBI maupun evaluasi BP Migas tidak 
memasukkan aspek risiko kemungkinan terjadinya mud volcano di wilayah 
Jawa Timur atau di daerah Sidoarjo.  

Setelah terjadinya semburan lumpur panas, LBI baru memetakan detail sesar 
di permukaan BJP-1 pada bulan Agustus 2006. Interpretasi  pemetakan sesar 
tersebut  menunjukkan  adanya pola penyebaran daerah bencana yang 
sirkuler mengelilingi titik semburan. Penelitian lainnya menunjukkan adanya 
sesar/patahan Watukosek di daerah sumur pemboran Sumur BJP-1. 

  Potensi risiko lainnya adalah adanya sebaran gunung lumpur (mud volcano) 
di wilayah Jawa Timur. Merujuk tulisan Prof. Richard J. Davies (Birth of a 
mud volcano: East Java, 29 May 2006) maupun peneliti lainnya, keberadaan 
mud volcano telah lama diidentifikasi banyak terdapat di Jawa Timur. 
Gunung lumpur tersebut misalkan terdapat di Bledug Kuwu, Sangiran, 
Kalang Anyar, Pulungan, G. Anyar, dan Bangkalan.  

Adanya potensi risiko pemboran akan menembus gunung lumpur dan adanya 
sesar/patahan ternyata tidak dimasukkan dalam prognosa pemboran maupun 
evaluasi pemboran. Berdasarkan dokumen yang ada, prognosa maupun 
evaluasi pemboran hanya memasukkan aspek risiko pemboran dalam bentuk 
loss, kick, maupun blowout.   
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Pengalaman PT 
MCN dalam 
Melaksanakan 
Pekerjaan 
IDPM  

 Dengan menggunakan pendekatan IDPM dalam pelaksanaan pekerjaan 
pemboran, maka PT MCN harus bertanggungjawab untuk semua pekerjaan 
yang terkait dengan drilling. Tanggungjawab tersebut mulai dari menunjuk 
subkontraktor sampai dengan mengawasi dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan semua pekerjaan yang dilakukan subkontraktor. Berdasarkan 
dokumen, terdapat 21 subkontraktor yang bekerja untuk PT MCN. 
Subkontraktor yang bekerja untuk PT MCN antara lain sebagai berikut: 
 PT Halliburton Indonesia untuk pekerjaan cementing equipment and 

services dan directional drilling services 
 PT MI Indonesia untuk pekerjaan mud material and services 
 PT Baker Atlas Indonesia untuk pekerjaan wireline logging services 
 PT Elnusa untuk pekerjaan mud logging services 
 PT Tiga Musim Mas Jaya  untuk pekerjaan drilling rig contractor 
 PT Asri Amanah untuk pekerjaan drilling waste management 
 PT MI Swaco untuk pekerjaan verti “G” dryer 
 PT Fergaco untuk pekerjaan H2S monitoring services 

Jumlah personel yang dipekerjakan di lapangan (crew on board) mencapai 
rata-rata 150 personel perhari.  

  Semua pekerjaan pemboran memerlukan kontraktor utama yang telah 
memiliki pengalaman yang memadai dengan reputasi yang bagus. Dari sisi 
ini, PT MCN tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk menangani 
kontrak dengan pendekatan IDPM. PT MCN baru satu kali menangani 
kontrak sejenis IDPM yaitu kontrak integrated drilling service (IDS) dari 
Semco di Sambutan dan Karang Munus, Kalimantan sesuai kontrak 
No.Con/2000.09.003.E pada tanggal 1 Januari 2001.  

  LBI menjelaskan bahwa penunjukan PT Medici Citra Nusa (MCN) sebagai 
kontraktor utama dalam kontrak Integrated Drilling Project Management 
(IDPM), telah melalui tender terbuka yang merupakan highly regulated 
procurement process dengan berpedoman pada ketentuan/pedoman 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa  yang berlaku. Penunjukan PT MCN 
sebagai pemenang tender telah mendapatkan persetujuan BP Migas dhi. 
Deputi Umum dengan surat No.R91/BPD0000/2005-S1 tanggal 30 
Nopember 2005. 

   



 38
 

Kemampuan 
Personil PT 
MCN dan Sub 
Kontraktor 
dalam 
Pelaksanaan 
Pemboran 

 Berdasarkan laporan harian pemboran (daily drilling report) Sumur BJP-1 
yang dibuat oleh LBI diketahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan 
pemboran, personal PT MCN dan sub kontraktornya yang dipekerjakan pada 
pekerjaan tersebut tidak memiliki pengetahuan/keahlian yang memadai yang 
mengakibatkan progres pekerjaan pemboran berjalan lambat. Tabel berikut 
menyajikan informasi yang menunjukkan ketidakmampuan personal dalam 
melaksanakan pekerjaan pemboran: 

 
Tabel 3 

daily drilling report  
Tanggal 

laporan harian Uraian ketidakmampuan personal 

14 Maret 2006 Unadequate knowledge of crew personnel and condition of 
availability equipment caused slow progress to run casing 

17 Maret 2006 
TMMJ drilling crew unadequte knowledge on drilling 
operation, therefore took time to perform all things related to 
drilling service 

18 Mei 2006 Unadequate knowledge of personnel to operate handling tool. 
Sumber : Lapindo Brantas Inc 

Terkait dengan persyaratan kualifikasi personil yang harus dipenuhi oleh PT 
MCN telah diatur dalam kontrak IDPM No.Con-0144/DRLG/2005 exhibit 
A.4.0 (scope of work) point 4.9 dan exhibit B point 1.9. Tim Audit BPK-RI 
sudah menyampaikan surat permintaan data tersebut ke PT MCN per tanggal 
17 Desember 2006, namun sampai dengan tanggal berakhirnya audit belum 
dipenuhi oleh PT MCN. 

  LBI menjelaskan bahwa personil yang bersertifikat Pusat Pelatihan Tenaga 
Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Cepu (PPT Migas Cepu) dan curriculum 
vitae dari tiap personil dijadikan rujukan awal dalam pemilihan personil 
pemboran. Keterampilan dan pengalaman seorang personil pemboran akan 
terlihat setelah yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan pemboran untuk 
kemudian dievaluasi. 

Menanggapi penjelasan LBI, BPK-RI berpendapat bahwa meskipun para 
personil telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh PPT Migas Cepu tetapi 
belum menjamin bahwa personil tersebut mampu melakukan tugasnya secara 
benar. Kompetensi dan kualitas personil tidak hanya dinilai dari kepemilikan 
sertifikat tetapi juga dari kemampuan implementasi di lapangan. 

   

Peralatan 
Pemboran/Suku 
Cadang yang 
Digunakan 
dalam Pemboran 

 Berdasarkan kontrak, pekerjaan pemboran Sumur BJP-1 direncanakan akan 
selesai dalam 37 hari dengan target kedalaman adalah 10.037 kaki. Dalam 
pelaksanaanya, LBI memulai pemboran sejak tanggal 8 Maret 2006 dan 
pekerjaan dihentikan serta sumur dinyatakan ditinggalkan (ditutup) pada 
tanggal 4 Juni 2006. Hal tersebut menunjukkan bahwa LBI/PT MCN telah 
melaksanakan pekerjaan pemboran selama + 85 hari. 



 39
 

  Laporan harian pemboran (daily drilling report) menunjukkan bahwa 
keterlambatan pekerjaan pemboran terutama disebabkan kerusakan dan 
perbaikan peralatan pemboran. Total hari perbaikan peralatan pemboran 
mencapai 667,9 jam atau kurang lebih 27 hari yang disebabkan suku cadang 
yang tersedia tidak memadai. Sebagai contoh, pada tanggal 6 s.d. 24 April 
2006 perbaikan/modifikasi mesin dan peralatan pemboran dilakukan dengan 
mengirimkan peralatan tersebut ke Tangerang dan Jakarta serta 
mendatangkan peralatan baru dari Medan. Perbaikan tersebut memakan 
waktu kurang lebih 456 jam perbaikan. 

  Selain peralatan pemboran yang sering rusak, PT MCN juga diduga 
menggunakan beberapa peralatan bekas, atau peralatan yang tidak memenuhi 
standar kualitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemboran 
diindikasikan tidak didukung dengan peralatan atau spare part yang 
memadai. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya praktik kanibalisasi dan 
penggunaan suku cadang yang tidak asli antar mesin dan mud pump. 

  Uraian di atas menunjukkan bahwa PT MCN maupun subkontraktor 
penyedia drilling rig tidak memiliki kesiapan, peralatan dan personil yang 
memadai dalam melaksanakan pekerjaan pemboran Sumur BJP-1. Dengan 
kata lain PT MCN tidak mentaati pasal-pasal yang telah disyaratkan dalam 
kontrak IDPM No.Con-0144/drlg/2005 tanggal 23 Desember 2005 terkait 
dengan personal, peralatan dan penyelesaian pekerjaan dengan baik, aman 
dan cakap yaitu pasal 5.5.1.a., pasal 5.5.1.b, pasal 5.3.a, dan Exhibit B. 
III.1.3. 

  LBI menjelaskan bahwa jika dalam pelaksanaan kontrak IDPM terjadi 
keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan atau ditemukan penyimpangan 
maupun cidera janji yang dilakukan oleh PT MCN, maka beberapa pasal 
dalam kontrak IDPM sudah dibuat dengan tujuan perlindungan atas hak-hak 
LBI. 

   

 

 

Aktifitas 
Pemboran 
Sumur BJP-1 
Telah Memicu 
Terjadinya 
Semburan 
Lumpur  

 

Aktifitas pemboran sumur eksplorasi BJP-1 meliputi kegiatan pemboran 
sumur, penanganan masalah-masalah sumur (well problems) seperti 
penanganan loss, swabb, kick maupun blowout dan kegiatan lainnya yang 
berkaitan dengan pemboran. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan 
eksplorasi Sumur BJP-1 menemukan adanya beberapa indikasi kesalahan 
yang diduga telah memicu terjadinya semburan lumpur Sidoarjo. Kesalahan-
kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:   

   
   

Penilaian 
Konsultan PT 
ETTI atas 
Kegiatan 
Pemboran 

 Dalam pemeriksaan kegiatan pemboran sumur eksplorasi Banjarpanji-1, 
BPK-RI menggunakan konsultan pemboran yaitu PT Exploration Think Tank 
Indonesia (PT ETTI). Penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang 
didapatkan adalah berdasarkan data yang bersumber dari LBI melalui BPK-
RI dan ditunjang oleh data umum atau publikasi umum.  

Berdasarkan data tersebut, ETTI memformulasikan ulang data-data pemboran 
yang diperolehnya dengan menggunakan formula perhitungan yang lazim 
dilakukan di dunia pemboran. Untuk menyimpulkan hubungan antara sumur 
eksplorasi dengan semburan lumpur, ETTI menggunakan data-data dan 
informasi dari Laporan Pemboran dan dokumentasi lainnya yang dikeluarkan 
oleh pihak LBI seperti dokumen press release. 

  Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
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  1. Ada dua hasil uji coba kebocoran (LOT atau leak off test) di bawah 
selubung (casing) 13 3/8” (kedalaman 3.605 kaki) yang berbeda. Pertama 
adalah berdasarkan laporan harian pemboran (daily drilling report, 
printed 16 Nopember 2006) yang menuliskan hasil LOT surface 
pressure= 400 psi dan EMW= 16,4 ppg. Kedua adalah berdasarkan 
Elnusa Mud Logging Report yang menyatakan hasil surface pressure = 
277 psi dan EMW = 15,68 ppg. Karena ada perbedaan angka-angka 
tersebut, maka diperlukan untuk melihat data aslinya yaitu berupa real 
time chart yang dibuat oleh Halliburton pada saat pengukuran (6 Mei 
2006 jam 1.30 s.d. 2.30 wib). 

  Berkaitan dengan perbedaan angka LOT tersebut di atas, dapat dijelaskan 
bahwa apabila data/angka yang benar adalah LOT = 16,4 ppg, maka 
pemasangan selubung (casing) 11 ¾” tidak perlu dilakukan. Namun 
apabila nilai LOT yang benar adalah LOT = 15,68 ppg, maka 
pemasangan casing 11 ¾” harus dilakukan. 

2. Pada waktu berusaha mematikan sumur (kill well) tanggal 28 Mei 2006 
jam 8.00 s.d. 12.00 wib, telah dilakukan pengukuran SIDP dan SIDC 
(daily drilling report reprinted 16 Nopember 2006) dengan hasil sebagai 
berikut SIDP = 350 psi dan SICP = 450 psi. Pada kesempatan lain 
sebelumnya, Konsultan ETTI pernah melihat salinan realtime chart PT 
Elnusa dan hasilnya berbeda, yaitu SIDP = 480 psi dan SICP = 1054 psi. 
Oleh karena itu, data asli pengukuran SIDP dan SICP yang berupa real 
time chart yang dibuat oleh PT Elnusa pada waktu pengukurannya harus 
didapat.  

  3. Pada waktu berusaha mematikan sumur seperti poin 2 di atas, juga 
diketahui bahwa berat lumpur (mud weight) berkurang menjadi 8,9 ppg. 
Jadi pada waktu tersebut (28 Mei 2006 sekitar jam 12.00 wib) seharusnya 
sudah diketahui bahwa berat lumpur sesungguhnya di dalam lubang bor 
bukan lagi 14,7 ppg (sebagaimana berat lumpur yang terus dipompakan 
masuk ke dalam lubang bor). Pada kedalaman 3.605 kaki, dengan berat 
lumpur yang dipompakan masuk ke dalam lubang bor sebesar 14,7 ppg 
(mud weight in) dan SICP= 450 psi, maka berat lumpur sesungguhnya 
pada kedalaman tersebut adalah 17,1 ppg. Berat lumpur 17,1 ppg ini jelas 

  lebih besar dari ambang batas kekuatan formasi pada kedalaman tersebut 
(LOT) yaitu 16,4 ppg. Dengan demikian berat lumpur 17,1 ppg pada 
waktu tersebut telah akan memecahkan formasi batuan (batu lempung) 
sekitar kedalaman tersebut dan keluar melalui lubang bor, lalu mengikuti 
rekahan yang ditimbulkan untuk akhirnya muncul di permukaan di dua 
tempat yang berbeda, di dekat atau di dalam lokasi rig dan di luar lokasi 
rig (150-200 meter dari sumur).  

Perbedaan angka SIDP dan SICP tersebut di atas berpengaruh terhadap 
perhitungan berat lumpur sesungguhnya yang digunakan dalam 
mematikan kick. Perhitungan berat lumpur dengan menggunakan kedua 
sumber data tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu berat 
lumpur sesungguhnya yang digunakan untuk mematikan kick lebih besar 
daripada ambang batas kekuatan formasi batuan pada kedalaman LOT = 
16,4 ppg. 



 41
 

  4.  Berdasarkan laporan pemboran harian (sejak 28 Mei 2006 jam 12.00 wib 
s.d. 30 Mei 2006 jam 18.00 wib), diketahui bahwa semburan lumpur baik 
di dalam lokasi (rig) maupun di luar lokasi (150-200 meter) berhubungan 
dengan sumur Banjarpanji-1. Bahkan pada 30 Mei 2006, PT Energi Mega  
Persada Tbk (pemilik LBI) mengeluarkan press release yang menyatakan 
bahwa “perusahaan telah bekerja sama dengan pejabat Pemerintah 
setempat sehingga tercapai situasi yang aman terkendali dan melaporkan 
bahwa tekanan semburan telah berkurang setelah dilakukan upaya 
pemompaan lumpur pemboran ke dalam sumur…...…..”. 

  Terkait dengan data realtime chart yang dibuat oleh Halliburton dan yang 
dibuat oleh Elnusa, BPK-RI dengan surat No.62/KT/02/2007 tanggal 14 
Pebruari 2007 telah meminta data tersebut kepada Manajemen LBI. Namun 
LBI sebagai pemilik data tersebut dalam suratnya No.Ref.189/FN/dt/LO7 
tanggal 13 Maret 2007 mengemukakan bahwa LBI tidak memiliki data 
tersebut dan memberitahukan bahwa data tersebut berada pada PT Elnusa 
sehubungan dengan pekerjaan mudlogger. 

Selain hasil evaluasi dari PT ETTI tersebut, hasil pemeriksaan BPK-RI 
menemukan dokumen-dokumen yang mendukung simpulan bahwa semburan 
lumpur panas berasal dari Sumur BJP-1. Dokumen tersebut adalah sebagai 
berikut: 

  1. Dokumen Berita Acara Penanggulangan Kejadian Semburan Lumpur di 
sekitar lokasi Sumur BJP-1 tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh 
LBI dan BP Migas. Dokumen tersebut menyebutkan BP Migas maupun 
LBI sepakat bahwa semburan tersebut sebagai akibat dari underground 
blowout. Sumber semburan diduga berasal dari 2 (dua) zona yang 
berbeda yaitu Formasi Shallow G-10 (overpressure zone) dan formasi 
Kujung (formasi batuan gamping) yang telah tertembus saat operasi 
pemboran berlangsung dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan 
yang telah ada. 

2. Laporan final Loss Adjuster Matthews Daniel tanggal 5 Desember 2006 
menyimpulkan bahwa semburan lumpur yang berkelanjutan merupakan 
hasil dari keluarnya cairan yang berasal dari Sumur BJP-1 dimana cairan 
tersebut berpindah ke permukaan melalui formasi geologis (rekahan). 

  3. Hasil pengujian oleh LBI menunjukkan bahwa sumber lumpur dan air 
yang keluar dari pusat semburan kemungkinan berasal dari dalam Sumur 
BJP-1. 

 Perbandingan data ekstrapolasi temperatur menunjukkan bahwa 
sumber air diperkirakan berasal dari formasi Kujung dan adanya 
kontribusi dari lapisan sandstone pada kedalaman di bawah 6.300 
kaki.  

 Uji analisa korelasi geokimia indeks kematangan batuan 
menunjukkan lumpur yang keluar kemungkinan berasal dari interval 
kedalaman 5.100 kaki s.d. 6.300 kaki di sumur  BJP-1.  
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   Uji analisa fosil formanifera menunjukkan bahwa asal lumpur yang 
keluar dari pusat semburan berkorelasi dengan kedalaman 4.000 s.d. 
6.000 kaki di Sumur BJP-1. 

Berdasarkan laporan PT ETTI maupun dokumen yang diperoleh selama 
pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa aktifitas pemboran Sumur BJP-1 
memicu terjadinya semburan lumpur panas Sidoarjo. Namun demikian BPK-
RI juga menyadari bahwa masih ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli 
tentang penyebab terjadinya semburan lumpur panas di Blok Brantas 
Sidoarjo. 

  LBI menjelaskan dengan kesimpulan sebagai berikut : 
  1. Di industri perminyakan untuk menentukan besarnya tekanan SIDP, SICP 

maupun LOT tidak menggunakan data tekanan dari mud logging unit. 

2. Di industri perminyakan untuk menentukan besarnya tekanan SIDP dan 
SICP menggunakan data dari pressure gauge yang ada pada super choke 
di rig floor. 

3. Di industri perminyakan untuk menentukan besarnya LOT menggunakan 
data dari pressure gauge yang ada pada cementhing unit dalam hal ini 
besarnya adalah 16,4 ppg. EMW seperti yang tercantum dalam IADC 
report pada tanggal 5 Mei 2006. Officially digunakan secara internasional. 

4. Berdasarkan penjelasan tanggapan LBI pada butir 3 dan 4 di atas tidak 
terdapat unsur kesalahan manusia dalam proses sumur eksplorasi BJP-1. 

  5. Press release yang dikeluarkan oleh PT EMP dimaksudkan bahwa LBI 
beserta Pemerintah telah melakukan upaya penghentian meskipun belum 
mengetahui dengan pasti fenomena semburan tersebut. Dan jika membaca 
press release yang dikeluarkan selanjutnya oleh PT EMP maupun press 
release dari para ahli, sampai saat ini belum dapat menyimpulkan 
bahwasanya penyebab utama lumpur tersebut keluar disebabkan aktifitas  
pemboran Sumur BJP-1. 

   

 
 

Salah satu pekerjaan utama dalam pemboran sumur adalah pekerjaan casing 
dan cementing. Casing adalah pipa besi yang dipasang dalam sumur well oil 
atau gas pada saat drilling (pemboran). Fungsi casing adalah untuk mencegah 
terjadinya kebocoran dan keruntuhan dinding sumur drilling. Pada saat well 
(sumur) telah berproduksi, casing dapat juga berfungsi sebagai alat 
menaikkan (extract) oil atau gas. Cementing adalah pemasangan casing 
dalam lubang sumur (menggunakan semen/cement). 

Implementasi 
Pemasangan 
Casing  dan 
Keterkaitan 
terjadinya 
Semburan  

  Pihak LBI/PT MCN sampai dengan tanggal 27 Mei 2006 telah mengebor 
sumur sampai dengan kedalaman 9.297 kaki. Namun demikian, casing baru 
dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki. Hal ini berarti ada bagian lubang 
sumur yang belum dipasang casing atau dibiarkan tetap terbuka (open hole) 
sedalam 5.717 kaki.  

Perbandingan pemasangan casing yang direncanakan (drilling program) 
dengan pelaksanaan di lapangan adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4 
drilling program 

   
   

No Casing Jenis 
casing 

Rencana 
pemasangan pada 

Aktual 
pemasangan 

1 30” Conductor 187 kaki 150 kaki 
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2 20” Full string 1.237 kaki 1.192 kaki 
3 16” Liner 3.237 kaki 2.184 kaki 
4 13 3/8” Full string 4.537 kaki 3.580 kaki 
5 11 3/4” Liner 6.537 kaki Tidak  
6 9 5/8” Full String 8.537 kaki  Belum 
7 81/2”atau 7 ” Optional 10.037 kaki Belum  

   

  Sumber : Lapindo Brantas Inc 

  Tabel di atas menunjukkan bahwa dari kedalaman 3.580 kaki sampai dengan 
9.297 kaki sumur belum di-casing. Adapun casing yang telah dipasang 
adalah untuk ukuran 30” conductor, casing 20”, casing 16” liner dan casing 
13 3/8”. Hal ini berarti dinding sumur telah terpasang casing sampai pada 
kedalaman 3.580 kaki. Sedangkan liner 11 3/4” dan casing 9 5/8” belum 
terpasang. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa casing terpasang pada 
kedalaman yang berbeda dengan yang tercantum di dalam drilling program. 
Misalkan untuk casing 13 3/8” yang direncanakan dipasang pada kedalaman 
sekitar 4.537 kaki pada pelaksanannya dipasang pada kedalaman 3.580 kaki 
atau lebih cepat 957 kaki dari rencana semula. 
 

  Gambar 11 
Ilustasi Realisasi Pemasangan Casing Sumur BJP-1 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  Sumber : Presentasi Timnas  

Casing yang tidak dipasang sepanjang 5.717 kaki. Meskipun secara teknis 
dapat dipertanggungjawabkan, tetapi meningkatkan risiko timbulnya masalah 
yang tidak terduga yang sulit diprediksi dampaknya. Hal ini terutama 
disebabkan struktur batuan pada Sumur BJP-1 didominasi oleh sandstone dan 
shale/claystone. 

Berdasarkan data struktur batuan dari final composite log Sumur BJP-1 
diketahui bahwa struktur batuan Sumur BJP-1 secara umum didominasi oleh 
shale/claystone (batuan lempung) pada kedalaman 1.700 kaki s.d. 6.500 kaki 
dan sandstone (batuan pasir) pada kedalaman 6.500 kaki s.d. 9.000 kaki. 
Menurut Neil Adam (1980, hal. 102), sandstone memiliki permeabilitas dan 
porositas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan shale/claystone. Hal 
tersebut berarti fluida formasi akan relatif lebih mudah melewati lapisan 

Last Casing 13 3/8” pada 3.580 kaki  

Open Hole (sumur tidak dicasing) 
sepanjang 5.717 kaki 

Last drill at 9.297 kaki 
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sandtone ini dan masuk ke dalam sumur. Pada Sumur BJP-1, adanya open 
hole pada lapisan sandstone sepanjang kurang lebih 3.000 kaki 
mempermudah masuknya fluida formasi melalui lapisan tersebut. 

Kondisi sumur yang tidak di pasang selubung (casing) juga meningkatkan 
masalah terjadinya swabbing di sepanjang area yang belum dipasang casing. 
Meskipun swabbing terutama disebabkan oleh kecepatan penarikan pipa, 
namun Neil Adam di dalam bukunya berjudul “Well Control Problems and 
Solutions” (1980, hal. 106) juga menyebutkan bahwa pada saat dilakukan 
pencabutan pipa bor, swabbing effect akan terjadi pada area open hole. 
Artinya, semakin panjang suatu area yang tidak dipasang casing, maka 
semakin besar risiko terjadinya swabbing. Swabbing tersebut dapat 
menginduksi terjadinya kick dan blowout. 

Tidak dipasangnya casing mempunyai pengaruh terhadap terjadinya 
semburan lumpur panas. Kesimpulan ini berdasarkan hasil tulisan ilmiah 
Prof. Richard J. Davies (Jurnal Geological Society of America/GSA Today 
volume 17 No.7 edisi Februari 2007), berjudul “Birth of a mud volcano: East 
Java, 29 May 2006”. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Sumur BJP-1 
yang tidak dipasang casing berfungsi sebagai saluran penghubung antara 
lapisan Kujung (lapisan sandstone) ke lapisan aquifer yang lebih dangkal 
serta lapisan overpressured mud (lempung bertekanan tinggi) pada formasi 
Kalibeng. Fluida formasi yang masuk ke dalam sumur pada saat terjadinya 
kick tersebut bertemu dengan lapisan shale/claystone. Dengan adanya 
tekanan yang kuat (overpressured) maka fluida yang telah bercampur dengan 
shale tersebut menyembur ke permukaan. 

  Selain itu, PT Medco E&P Brantas sebagai salah satu partner LBI dalam 
pengelolaan Blok Brantas  dengan surat No. MGT-088/JKT/06 tanggal 5 Juni 
2006 telah mengingatkan LBI pada saat technical meeting dengan LBI 
tanggal 18 Mei 2006, agar LBI memasang casing 9 5/8” pada kedalaman 
8.500 kaki. Pertimbangan teknis dari PT Medco E&P Brantas adalah 
pemasangan casing tersebut untuk mengantisipasi adanya potensi masalah 
pada sumur sebelum pemboran memasuki formasi Kujung. Akibat tidak 
dipasangnya casing sesuai dengan rencana (drilling program), PT Medco 
E&P Brantas berpendapat Sumur BJP-1 tidak mampu menahan tekanan pada 
saat terjadinya loss circulation.         

  LBI menjelaskan bahwa: 

1. Pernyataan BPK-RI bahwa pemasangan casing dipasang pada 
kedalaman berbeda dengan drilling program adalah benar. Hal tersebut 
merupakan kelaziman dalam operasi pemboran, karena pemasangan 
casing pada sumur pemboran harus disesuaikan dengan kondisi aktual 
formasi yang ditembus, terutama tekanan dan keadaan lubang bor. Pada 
kasus ini casing 13 3/8" harus dipasang pada kedalaman 3.580 kaki (dari 
rencana semula 4.500 kaki) karena tekanan pada kedalaman saat itu 
sudah memerlukan berat lumpur sebesar 14.2 ppg, sedangkan nilai LOT 
di bawah casing 16" sebesar 14.5 ppg. Kick tolerance pada saat itu 
hampir mendekati nol 0,1 ppg. Pemboran tidak mungkin dilanjutkan 
dengan kondisi seperti itu. Justru apabila casing 13 3/8" tersebut di 
pasang sesuai dengan rencana semula (4.500 kaki) ini sangat berbahaya 
dan bisa berakibat fatal. 

2. Pernyataan BPK-RI yang mengatakan semakin panjang suatu area yang 
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tidak dipasang casing maka semakin besar risiko terjadinya swabbing. 
Risiko tersebut pada sumur BJP-1 sudah diantisipasi dengan mencabut 
pipa dengan kecepatan 3-4.5 menit per stand, dan dengan melakukan 
"pumping out of hole". Hal ini juga sudah terbukti dengan dilakukannya 
pencabutan pipa beberapa kali sebelum dilakukan logging di kedalaman 
8.750 kaki, tanpa adanya swabbing. 

Menanggapi penjelasan LBI, BPK-RI menjelaskan dengan mengutip 
penjelasan tertulis Senior drilling supervisor PT EMP tbk bahwa selama 
pencabutan pipa telah terjadi efek sedot (swabbing) meskipun petugas rig 
sudah memompakan lumpur pemboran ke dalam sumur selama penarikan 
tersebut. Swabbing tersebut menginduksi terjadinya kick. 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBI Terlambat  
Menutup Sumur 
Pada Saat 
Terjadi Kick 
Pada Kedalaman 
7.415 kaki 

 

Dinas Survai & Pemboran BP Migas dalam suratnya kepada BPK-RI 
melampirkan penjelasan tertulis dari Sdr. Edi Sutriono (Senior Drilling 
Manager PT EMP, Tbk -pemilik LBI-). Dijelaskan bahwa proses pencabutan 
pipa dan mata bor dari kedalaman 7.415 kaki pada tanggal 28 Mei 2006 pagi 
telah menyebabkan well kick yang terlambat diantisipasi. Kick baru 
diidentifikasi pada kedalaman 4.241 kaki. Langkah penanganan dilakukan 
dengan menutup sumur dengan BOP (blow out preventer) dan selanjutnya 
membunuh kick dengan metode volumetric. 
Dalam dokumen tersebut Sdr. Edi Sutriono (Drilling Senior Manager PT 
EMP, Tbk) menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemboran 
tidak melaksanakan fungsinya secara memadai yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk setiap pencabutan pipa bor (standpipes) diperlukan 39 bbl (barels) 

lumpur untuk memenuhi lubang bor. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa lumpur telah jatuh pada kedalaman tertentu tetapi lubang sumur 
selalu tersedot (swabbing) pada saat pipa dicabut. Menghadapi kondisi 
tersebut driller seharusnya mengetahui dengan melakukan pengecekan 
pada trip sheet. Hal ini menunjukkan bahwa driller tidak menjalankan 
fungsinya secara memadai. 

2. Mud logger (pencatat data) tidak memberitahu driller (petugas 
pemboran) pada saat terjadi aliran balik (kick) pada kedalaman 7.415 
kaki agar sumur segera ditutup. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
mud logger tidak menjalankan fungsinya sebagai pencatat dan 
pendistribusi data pemboran secara memadai. 

  3. Kru rig baru memberitahu drilling supervisor pada saat well kick tidak 
bisa dikontrol lagi yaitu pada saat pipa dicabut sampai kedalaman 4.241 
kaki pada tanggal 28 Mei 2006. Total kick tercatat mencapai 480 bbl 
(barel). Keputusan untuk menutup lubang sumur pada saat telah terjadi 
kick dengan volume 480 bbl merupakan keputusan yang terlambat 
mengingat lubang bor didisain hanya untuk mentolerir kick sebesar 10 
bbl atau telah terjadi kelebihan kick sebesar 470 bbls.  

Keterlambatan dalam menutup sumur mempengaruhi kemampuan personel 
pemboran untuk mengatasi kick. Hasil evaluasi PT. ETTI di atas 
menyimpulkan bahwa kick tidak tertangani dengan benar dan mengakibatkan 
terjadinya underground blowou (semburan liar pada lapisan batuan).  
Berdasarkan kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa mud logger dan 
driller tidak bekerja secara memadai dan tidak mematuhi drilling program 
yang menyatakan bahwa mud logger dan driller harus selalu memonitor 
adanya aliran balik (kick) dari PVT chart dan melaporkannya kepada drilling 
supervisor.  
Selain itu PT MCN sebagai kontraktor pemboran tidak mematuhi kontrak 
IDPM Pasal 5 poin a yang menyatakan bahwa kontraktor menjamin bahwa 



 46
 

kontraktor akan melaksanakan pekerjaan dengan baik, aman dan cakap; 
sesuai dengan praktek operasi pemboran sumur minyak dan keselamatan 
internasional yang baik. 
LBI menjelaskan sebagai berikut: 
1. Adanya indikasi flow sudah diatasi dengan pemompaan rata-rata 39 bbls 

lumpur ke dalam lubang untuk menekan kembali influx (jika ada) ke 
dalam formasi. 

2. Kesimpulan driller tidak melakukan trip sheet merupakan kesalahan 
adalah kesimpulan yang tidak tepat.  
Metode yang dipakai untuk mencegah swabbing adalah dengan metode 
pumping out of hole, yaitu pemompaan lumpur melalui drillpipe. Karena 
pemompaan ini melalui drillpipe dan bukan melalui annulus, jadi trip 
sheet tidak diperlukan.  

3. Tindakan mud logger tidak menimbulkan pengaruh terhadap 
penanggulangan kick.  
Terbukti kick dapat diatasi dengan baik dan pada kurun waktu yang 
sangat cepat. Sebagai tambahan jika kick menimbulkan semburan lumpur 
maka seharusnya lumpur sudah keluar pada saat terjadinya kick dan akan 
keluar dari lubang Sumur BJP-1, melalui kepala sumur. Pada saat itu 
lubang dalam keadaan terbuka dan tidak ada hambatan untuk lumpur 
keluar dari lubang sumur. 

  Menanggapi penjelasan LBI, BPK-RI menjelaskan bahwa: 

1. Meskipun dipompakan lumpur rata-rata 39 bbls, namun terjadi 
displacement lumpur dalam jumlah yang sulit diatasi (lihat daily drilling 
program). Penjelasan tertulis dari senior drilling supervisor PT EMP 
Tbk juga menjelaskan sumur selalu tersedot selama pencabutan pipa. 

2. Kick diatasi namun menimbulkan rekahan batuan karena tekanan casing 
telah mencapai 1054 psi (lihat hasil penilaian PT ETTI).  

   

Operator Kurang 
Hati-hati dalam 
Mencabut 
Standpipe  

 Setelah terjadi  “loss” di kedalaman 9.297 kaki pada tanggal 27 Mei 2006, 
maka pada saat itu juga diputuskan untuk menghentikan pemboran dan 
melakukan penyemprotan  LCM (Lost Circulation Material) sebanyak 60 bbl 
(barels) dan mengangkat standpipe (pipa bor) sampai kedalaman 8.737 kaki. 
Tujuan menyemprotkan LCM adalah untuk menutup lubang yang terdapat 
dalam lapisan batuan agar tidak terjadi “loss” sehingga kondisi sumur bisa 
dalam keadaan statis. Kondisi sumur yang statis diperlukan untuk 
mengangkat atau mencabut pipa pemboran, dan selanjutnya menurunkan 
open ended pipe (pipa tanpa bit) untuk menyemen di daerah yang loss. 

Berdasarkan laporan harian pemboran tanggal 27 dan 28 Mei 2006 diketahui 
bahwa pencabutan pipa dari 9.297 kaki s.d. 8.100 kaki dilakukan tanpa 
sirkulasi. Pada kedalaman 8.100 kaki dilaporkan terjadi overpulled 
(kelebihan beban) lebih dari 30.000 lbs. Untuk menahan kelebihan beban 
tersebut dilakukan sirkulasi untuk membebaskan bit (mata bor) dari over 
chocked. Overpulled kemungkinan terjadi karena adanya over chocked yang 
berasal dari formasi sepanjang dinding yang runtuh akibat adanya tekanan 
dari samping di zona yang open hole. 

  Setelah dilakukan sirkulasi lumpur pada kedalaman 8.100 kaki, ternyata 
hanya sebanyak 50% dari lumpur yang kembali ke permukaan. Hal tersebut 
merupakan indikasi bahwa pada kedalaman tersebut terjadi partial loss (atau 
hilangnya sebagian lumpur pemboran).  

Pada tanggal 28 Mei 2006, operator pemboran (PT MCN) tetap mencabut 
pipa sampai kedalaman 6.500 kaki. Kekurangan lumpur yang terjadi (akibat 
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partial loss) ditangani dengan memompa lumpur ke sumur melalui pipa bor. 
Pada saat proses pencabutan, jumlah/volume displacement (penggantian) 
lumpur sulit diantisipasi. Meskipun demikian, pencabutan tetap diteruskan 
pada kedalaman 4.241 kaki dimana pada saat tersebut dilaporkan terjadinya 
well kick (aliran balik) dan diputuskan sumur ditutup dengan blow out 
preventer (BOP). 

  Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa operator dalam 
mencabut pipa kurang mengindahkan indikasi adanya overpull, partial loss, 
swabbing effect, dan displacement yang sulit diatasi. Hal tersebut 
bertentangan dengan drilling program bahwa pemboran harus menghindari 
terjadinya swabbing. Disamping itu juga bertentangan dengan kontrak IDPM 
pasal 5 poin a yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana pemboran 
menjamin akan melaksanakan pekerjaan dengan baik, aman dan cakap, 
sesuai dengan praktek operasi pemboran sumur minyak dan keselamatan 
internasional yang baik. 

  Gambar 12 
Ilustrasi pencabutan pipa bor dan terjepit pada kedalaman 4.241 kaki. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Presentasi Timnas  

 
  LBI menjelaskan bahwa kesimpulan BPK RI yang menyatakan bahwa 

pencabutan standpipe tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian adalah tidak 
tepat karena: 
1. Pencabutan tetap dilakukan walaupun lubang dalam keadaan loss. 

Yang dimaksud dengan 50% sirkulasi rate di dalam drilling report 
adalah pemompaan 50% dari normal rate, dari 400 gpm menjadi 200 
gpm. Kenyataan di lapangan pada waktu mencabut standpipe, sumur 
berada pada kondisi statik, dimana tanpa dilakukan pemompaan, tidak 
ada loss dan tidak ada gain. Kondisi ini menurut standar operasi 
pemboran adalah aman untuk mencabut maupun memasukkan pipa. 
Selama lubang annulus penuh (kondisi statis), pencabutan pipa 
dibolehkan meskipun sumur dalam keadaan loss sirkulasi waktu 
dilakukan pemompaan (kondisi dinamis) 

2. Pencabutan pipa yang terlalu cepat.  
Kecepatan pencabutan berdasarkan data mud logger adalah 3-4.5 menit 
per stand. Kecepatan pencabutan pipa sebesar itu dikategorikan normal 
dan termasuk lambat. 

Aliran fluida yang 
masuk ke dalam sumur 
dan menyebabkan 
terjadinya kick/gain 

Stuck pipe (terjepit) 
pada kedalaman 
4.241 kaki
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3. Kesimpulan tidak mengindahkan adanya swabbing, overpulled, dan loss 
tidak tepat.  
Kejadian tersebut sudah diatasi dengan baik sesuai standar prosedur 
pemboran. Swabbing sudah dicegah dengan memompakan lumpur 
melalui drillpipe untuk menekan kembali jika ada influx. Overpull sudah 
ditangani dengan baik. Pipa bisa dicabut dan tidak ada aliran maupun 
stuck. Loss bisa diatasi dengan baik, terbukti sumur dalam keadaan statik. 
Kick diatasi dengan baik, terbukti sumur sudah mati. 

Menaggapi penjelasan LBI tersebut, BPK-RI menjelaskan bahwa: 

1. Berkaitan dengan swabbing, Senior Drilling Supervisor PT EMP Tbk 
telah menjelaskan secara tegas bahwa selama pencabutan pipa telah 
terjadi efek sedot (swabbing) meskipun petugas rig sudah memompakan 
lumpur pemboran ke dalam sumur selama penarikan tersebut.  

2. Berkaitan dengan terjadinya partial loss, laporan harian pemboran 
menunjukkan bahwa meskipun dipompakan lumpur ke dalam sumur 
untuk mengatasi hal tersebut, namun terjadi displacement lumpur dalam 
jumlah yang sulit diatasi.   

   

Saran  
BPK-RI 
 

 BPK-RI menyarankan agar: 

1. Pemerintah segera menuntaskan penelitian/investigasi untuk mengetahui 
penyebab semburan lumpur dan selanjutnya berdasarkan hasil 
penelitian/investigasi tersebut, Pemerintah menetapkan status hukum 
semburan lumpur panas di Sidoarjo, apakah termasuk bencana alam atau 
karena kelalaian manusia.  

2. BP Migas agar lebih ketat dalam memberikan persetujuan atas 
penunjukan operator, menetapkan standar mutu peralatan dan kompetensi 
SDM dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. 
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4. Pengawasan Pemerintah atas Kontraktor Production Sharing 

Latar 
Belakang 

 Pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu Migas oleh Pemerintah sesuai 
UU No.22 tahun 2001 tentang Migas dilakukan oleh Departemen ESDM 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi (Ditjen Migas) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas 
(BP Migas). Perbedaan pengawasan oleh kedua instansi tersebut yaitu 
pengawasan oleh Ditjen Migas sesuai UU No.22 tahun 2001 pasal 41 ayat 
(1) difokuskan pada ditaatinya ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Sementara pengawasan oleh BP Migas adalah pengawasan atas 
pelaksanan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama sebagai 
dimaksud dalam UU No.22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2). 

Untuk melaksanakan ketentuan UU No.22 tahun 2001 tersebut di atas, 
Menteri ESDM menerbitkan keputusan No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 
17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, 
Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Migas 
dan Kegiatan Usaha Hilir Migas. Dalam keputusan tersebut dikemukakan 
bahwa latar belakang lahirnya peraturan tersebut adalah dalam rangka 
memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai tugas dan fungsi 
antara Pemerintah c.q. Ditjen Migas dengan Badan Pelaksana serta agar 
dapat menjadi pedoman bagi investor atau calon investor. Dibawah ini 
disajikan perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Migas dan 
BP Migas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan hulu Migas. 

   
Gambar 13 

Mekanisme Pengawasan Ditjen Migas dan BP Migas 

 
 

  Sumber : BP Migas  

  Untuk penyederhanaan prosedur birokrasi, dengan tetap mengacu pada 
ketentuan perundang-undangan, serta sesuai hasil kesepakatan antara 
Dirjen Migas dan Kepala BP Migas pada tanggal 14 Juli 2006, Dirjen 
Migas dengan surat No.10292/29/DJM/2006 tanggal 24 Juli 2006 
menyampaikan penegasan tentang pengawasan hulu Migas sebagai 
berikut : 
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1. Regulator kegiatan usaha hulu Migas adalah Departemen ESDM c.q. 
Ditjen Migas; 

2. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan 
Kontrak Kerjasama dilaksanakan oleh BP Migas; 

3. Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang dinyatakan ataupun tidak 
dinyatakan dalam Kontrak Kerjasama, dilakukan langsung oleh 
Departemen terkait, sesuai kewenangannya; 

4. Departemen yang berwenang di bidang migas adalah Departemen 
ESDM  c.q. Ditjen Migas.    

   

Pengawasan 
oleh  
Direktorat 
Jenderal 
Migas  

 Salah satu peraturan yang menjadi obyek pengawasan Ditjen Migas 
adalah Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi 
No.02.P/075/M.PE/1992 yang secara operasional merupakan peraturan 
untuk mengawasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Salah 
satu bentuk pengawasan Ditjen Migas sesuai pasal 9 peraturan tersebut 
adalah terkait dengan pemboran eskplorasi. Dalam pasal 9 ayat (1) 
menyatakan “dalam pelaksanaan pemboran eksplorasi, pemboran 
penilaian dan pemboroan pengembangan, pengusaha wajib 
menyampaikan laporan harian secara tertulis mengenai kegiatan 
pemboran kepada Direktorat Jenderal”.  

Disamping peraturan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan 
Keputusan No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang 
pedoman pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan 
pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan 
usaha hilir minyak dan gas bumi. Terkait dengan eksplorasi, dalam 
Keputusan Menteri ESDM di atas mengatur kewenangan Ditjen Migas 
yaitu melakukan pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan 
eksplorasi atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap dipenuhinya 
ketentuan peraturan dan perundang-undangan, antara lain: melakukan 
investigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dalam rangkan penentuan 
apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional. 

   

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 Pemeriksaan BPK-RI dilakukan untuk menilai pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan terkait pengawasan Ditjen Migas atas kegiatan 
eksplorasi Sumur BJP-1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Ditjen 
Migas belum sepenuhnya melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/075/M.PE/1992 
dan Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003, dengan 
penjelasan sebagai berikut:  

   

   
Pengawasan 
Ditjen Migas 
atas Kegiatan 
Pemboran 
Eksplorasi 
Sumur BJP-1  

 Ditjen Migas tidak melaksanakan pengawasan pemboran eksplorasi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan 
Energi No.02.P/075/M.PE/1992. Hal tersebut terlihat bahwa selama ini 
LBI tidak pernah menyampaikan laporan harian pemboran kepada Ditjen 
Migas. Dengan tidak adanya laporan tersebut, maka Ditjen tidak 
mengawasi kegiatan eksplorasi termasuk eksplorasi Sumur BJP-1. Dari 
hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa Ditjen Migas tidak memberikan 
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teguran kepada LBI sehubungan LBI tidak menyampaikan laporan harian 
pemboran Sumur BJP-1, meskipun dalam peraturan tersebut tidak diatur 
mengenai klausul sanksi..  

  Dengan maksud agar para KKKS melaksanakan kewajibannya yaitu 
menyampaikan laporan harian pemboran maka tanggal 23 Agustus 2006, 
Dirjen Migas dengan surat No.11684/06/DJM.S/2006 memberitahukan 
kepada Direksi Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap, bahwa peraturan 
No.02.P/075/M.PE/1992 masih berlaku dan meminta setiap Direksi 
Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap agar mematuhi dan menaati seluruh 
ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam ketentuan tersebut.  

  Dirjen Migas seharusnya bersikap tegas dan melaksanakan semua 
ketentuan secara konsekuen. Dengan tidak adanya pengawasan oleh 
Ditjen Migas, maka Pemerintah tidak dapat mengendalikan kegiatan 
pemboran sumur eksplorasi BJP-1 dan tidak dapat menilai secara teknis 
apakah kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sudah dilaksanakan sesuai good 
oil engineering practice. 

  Ditjen Migas menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertambangan dan 
Energi No.02.P/075/MPE/1992 tidak dapat diberlakukan secara efektif 
dikarenakan adanya sikap dari pelaku usaha yang berpendapat bahwa 
pengawasan atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cukup dilaksanakan 
oleh Pertamina/BP Migas sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.  

   

 Ditjen Migas telah menugaskan personilnya untuk menginvestigasi 
penyebab terjadinya semburan liar tersebut yang dilakukan pada tanggal 
30 Mei s.d. 2 Juni 2006. Laporan Kepala Sub Direktorat Keselamatan 
Operasi Hulu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Nota 
Dinas (tanpa nomor & tanggal) /28.00/DMT/2006 Juni 2006 
mengungkapkan analisis kejadian sebagai berikut: 

 keluarnya gas/uap air formasi ke permukaan dapat disebabkan oleh 
banyak hal, namun dari perkiraan awal keluarnya gas/uap tersebut 
disebabkan migrasi pada saat sumur ditutup ketika kick muncul. Migrasi 
gas melalui fluida sumur ini meningkatkan tekanan dasar sumur dan bila 
melebihi tekanan rekah dari formasi, gas tersebut menyebabkan 
kerusakan formasi dan atau underground blowout, kedua hal tersebut 
mungkin menyebabkan rekahan-rekahan yang menjadi jalan bagi 
keluarnya gas/uap ke permukaan. 

Laporan Hasil 
Investigasi 
Ditjen Migas 
atas Penyebab 
Semburan 
Gas/Uap Air di 
Sekitar Sumur 
BJP-1  

 Laporan tersebut tidak mengungkapkan apakah peristiwa tersebut 
berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan kerja. Padahal salah 
satu kewenangan Ditjen Migas seperti dimuat dalam Keputusan Menteri 
ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 adalah 
menginvestigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dalam rangka penentuan 
apakah berhubungan dengan pelanggaran atau kecelakaan operasional.  

Ditjen Migas menjelaskan pada waktu dilakukan investigasi, Ditjen 
Migas belum dapat menyimpulkan apakah kejadian tersebut berhubungan 
dengan masalah pelanggaran atau kecelakaan kerja. Sampai saat ini 
penyidikan kasus tersebut oleh Polda Jatim belum dapat disimpulkan 
keterkaitan antara pemboran Sumur BJP-1 dengan semburan lumpur di 
sekitar Sumur BJP-1.  
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Saran BPK-R1  BPK-RI menyarankan Menteri ESDM : 
1. Mengatur kembali sistem pengawasan kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi migas sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; 

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat yang terkait di 
lingkungan Ditjen Migas serta Badan Usaha/Badan Usaha Tetap yang 
tidak memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Mempertanggungjawabkan kepada Presiden dan kepada publik 
mengenai pengawasan kegiatan eksplorasi dan eskploitasi hulu migas 
yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

   

Pengawasan 
oleh BP Migas 

 Sesuai pasal 10 PP No.42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, BP Migas berfungsi mengawasi 
kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Migas milik 
negara dapat memberikan manfaat bagi penerimaan yang maksimal. 
Selanjutnya dalam pasal 12 butir (c) disebutkan bahwa dalam 
menjalankan tugasnya, BP Migas memiliki wewenang mengawasi 
kegiatan utama operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Hal 
ini diperkuat dengan PP No.35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi, pasal 91 yang menyatakan bahwa BP Migas 
melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketentuan-ketentuan 
Kontrak Kerja Sama (KKS). 

  Berkaitan dengan fungsi pengawasan, salah satu klausul PSC Blok 
Brantas Section V pasal 5.2.1 point (1) menyebutkan bahwa KKKS 
diharuskan mengirimkan kepada Pertamina semua foto kopi dokumen 
seperti geological, geophysical, drilling, sumur, produksi, dan data-data 
lain dan laporan-laporan lain. Setelah dibentuknya BP Migas sebagai 
badan yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan 
usaha hulu minyak dan gas bumi maka wewenang Pertamina diambil alih 
oleh BP Migas. Ketentuan tersebut diperkuat dengan PP No.35 tahun 
2004 pasal 93 ayat 2 yang menyatakan bahwa KKKS wajib 
menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada BP Migas 
mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan KKS. 

  Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 
tanggal 17 September 2003 tentang pedoman pelaksanaan, pembinaan, 
pengawasan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi lampiran 
butir 2.1.2 disebutkan bahwa kewenangan BP Migas adalah melakukan 
pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan eksplorasi atas aspek 
teknis dan biaya, keselamatan dan kesehatan kerja 

  Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemboran, maka BP Migas membentuk suatu sub dinas (unit 
kerja) yang dinamakan Sub Dinas Pemboran BP Migas dengan uraian 
tugas (job desk) antara lain sebagai berikut: 

  Poin 1) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan 
manajemen operasi pemboran untuk mencapai kinerja 
pemboran dan kerja ulang di KPS yang optimal. 
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Poin 4) Meneliti, melaksanakan investigasi dan memberikan saran 

teknis kepada KPS apabila terjadi kesulitan pemboran 
/semburan liar serta memproses perijinan penutupan sumur.

Poin 10) Melaksanakan pengujian dan penilaian atas laporan berkala 
pemboran dan workover dari KPS. 

Poin 11) Mengadakan pemeriksaan di lapangan atas kegiatan 
pemboran dan workover serta merumuskan penyelesaian 
atas permasalahan yang diperoleh.  

  Sesuai Surat Faksimili Divisi Operasi Lapangan BP Migas tanggal 2 
Maret 2007, struktur organisasi Sub Dinas Pemboran BP Migas terdiri 
dari satu orang kepala Sub Dinas dan tiga karyawan/staf tetap. Adapun 
jumlah sumur eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan yang perlu 
diawasi BP Migas per 23 Desember 2006 adalah sebanyak 716 sumur.  

   

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 Pemeriksaan BPK-RI difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi BP Migas khususnya pada pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengawasan kegiatan 
eksplorasi Sumur BJP-1 belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP 
Migas yaitu bahwa BP Migas tidak melaksanakan pengawasan yang 
memadai atas pelaksanaan pemboran Sumur BJP-1. Hal tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut :.  

   

 Reviu BP Migas atas pelaksanaan kegiatan pemboran Sumur BJP-1 
bertujuan untuk mengevaluasi realisasi biaya pemboran, memonitor 
kemajuan pemboran, dan mengidentifikasi hambatan/kendala yang terjadi 
selama kegiatan pemboran berlangsung.  

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan reviu BP Migas tersebut dapat 
disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

Mekanisme 
Reviu atas 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemboran 
Sumur BJP-1  

 1. Sebelum melakukan pemboran Sumur BJP-1, LBI telah membuat 
drilling program, yaitu dokumen pemboran yang berisi panduan 
langkah-langkah teknis pelaksanaan pemboran. Dari hasil 
pemeriksaan diketahui bahwa BP Migas tidak mereviu dan 
memberikan persetujuan terhadap drilling program tersebut untuk 
memastikan kelayakan langkah program pemboran dan kesesuaian 
dengan good oil engineering practice (kaidah keteknikan 
perminyakan yang baik) maupun ketentuan lainnya. Drilling 
program hanya disetujui dan ditandatangani oleh LBI dengan 
kontraktor pelaksana pemboran yaitu PT Medici Citra Nusa (PT 
MCN). Namun demikian, pada tahap pembahasan mengenai 
persetujuan anggaran pemboran, BP Migas telah mengevaluasi dan 
membahas dokumen rencana pemboran yang antara lain meliputi 
montage, titik koordinat, kedalaman pemboran, kekuatan rig, rencana 
ukuran casing dan titik kedalaman pemasangan casing. 

  

  

2. Sistem pengendalian BP Migas atas aktivitas pemboran lebih 
menekankan pada aspek pengendalian biaya dalam rangka 
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  perhitungan realisasi anggaran dari AFE. BP Migas tidak mereviu 
maupun memberikan arahan terhadap setiap pelaksanaan teknis 
pemboran yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam drilling 
program. BPK-RI tidak menemukan dokumen yang menunjukkan 
bahwa reviu terhadap hal tersebut telah dilakukan dan diformalkan 
dalam sistem pelaporan dan pengawasan BP Migas. Sebagai contoh, 
Dinas Survey dan Pemboran BP Migas tidak membuat dan 
melaporkan kepada pimpinan, analisa teknis atas adanya perbedaan 
realisasi pemasangan casing dari yang direncanakan atau analisa 
teknis atas penanganan kick pada Sumur BJP-1.  

Hal tersebut menunjukkan pengawasan dan pengendalian BP Migas 
tidak sesuai Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 
yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian operasional 
BP Migas tidak hanya terbatas pada aspek biaya tetapi juga meliputi 
aspek teknis. 

  BP Migas menjelaskan bahwa:  

1. BP Migas melakukan reviu atas rencana pemboran pada tahap 
perencanaan, evaluasi dan persetujuan kegiatan eksplorasi. Atas 
usulan rencana pemboran tersebut, BP Migas melakukan reviu atas 
montage, titik koordinat, kedalaman pemboran, kekuatan rig, rencana 
ukuran casing, dan titik kedalaman pemasangan casing. 

2. Tidak benar BP Migas tidak melakukan reviu maupun memberi saran 
atas pelaksanaan drilling program yang dilakukan oleh KKKS 

3. Daily drilling report dibuat tidak hanya untuk mengetahui aspek 
biaya tetapi juga perkembangan kegiatan dan masalah yang ada 
selama kegiatan berlangsung yang merupakan perangkat monitoring 
bagi BP Migas. Jadi tidak benar kalau dikatakan penekanan 
monitoring pelaksanaan kegiatan drilling hanya sebatas aspek biaya. 

Menanggapi penjelasan BP Migas, BPK-RI menjelaskan bahwa sampai 
dengan tanggal laporan ini, BPK-RI tidak memperoleh dokumen reviu 
aspek teknis pemboran dari BP Migas dan tidak memperoleh bukti bahwa 
secara formal BP Migas telah menyusun pedoman evaluasi teknis 
pelaksanaan pemboran beserta mekanisme pelaporan kepada pimpinan 
BP Migas.  

   

Monitoring dan 
Evaluasi Dinas 
Pemboran BP 
Migas atas 
Terjadinya 
Kesulitan 
Pemboran 
Sumur BJP-1 

 BP Migas dhi. Dinas Pemboran tidak menerima secara lengkap laporan 
harian pemboran (daily drilling report) Sumur BJP-1 dari LBI yaitu 
untuk kegitan pemboran tanggal 23 Mei s.d. 29 Mei 2006. Sementara 
pada tanggal 27, 28 dan 29 Mei 2006 telah terjadi kesulitan pemboran 
Sumur BJP-1 berupa loss circulation, well kick, terjepitnya pipa 
(stuckpipe) pada kedalaman 4.241 kaki dan keluarnya semburan lumpur 
panas. Berdasarkan surat dari Dinas Survai dan Pemboran kepada BPK-
RI tanggal 4 Desember 2006 diketahui daily drilling report yang diterima 
BP Migas adalah: 

 

   

   



 55

  Tabel 5 
Laporan Penerimaan Daily Drilling Report 

   

   

   
  Sumber:  BP Migas  

 
 

  Tabel di atas menunjukkan bahwa BP Migas tidak intensif 
mengupayakan permintaan laporan harian pemboran untuk tanggal-
tanggal laporan yang belum disampaikan oleh LBI. Dari hasil reviu BPK-
RI, hanya satu kali BP Migas meminta kepada LBI laporan harian 
pemboran yang belum diterima yaitu melalui komunikasi email tanggal 
30 Mei 2006.  

Keterlambatan penyampaian laporan tersebut menunjukkan BP Migas 
dan LBI tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memahami 
pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan harian pemboran 
sebagai dasar untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
pemboran baik dalam kondisi pemboran normal maupun pada saat 
terdapat kesulitan pemboran. Tidak tersedianya laporan harian 
mengakibatkan BP Migas tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk 
memonitor pelaksanaan pemboran dan memberikan saran teknis atas 
terjadinya kesulitan pemboran. 

BP Migas menjelaskan bahwa: 

1. Pada tanggal 29 Mei 2006, drilling manager LBI telah mengadakan 
komunikasi per telepon dengan Kepala Sub Dinas Pemboran BP 
Migas mengenai kemungkinan rencana LBI untuk melakukan 
temporary suspended. Pada saat itu, BP Migas meminta LBI untuk 
segera mengirimkan laporan harian yang belum dikirimkan.   

2. Pada periode 26 Mei 2006 s.d. 30 Mei 2006 BP Migas melakukan 
komunikasi dengan LBI melalui telepon untuk memonitor status dan 
keadaan sumur serta melakukan diskusi teknis. Walaupun laporan 
untuk periode tersebut baru diterima oleh BP Migas pada tanggal 31 
Mei 2006, BP Migas dhi. Dinas Survai dan Pemboran dapat 
memahami dan menerima kondisi tersebut dengan alasan: 

* BP Migas memahami kondisi di lapangan pada saat tersebut 

Hari Laporan pemboran 
tanggal 

Tanggal diterima oleh 
BP Migas 

Sabtu 20 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Minggu 21 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Senin 22 Mei 2006 22 Mei 2006 
Selasa  23 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Rabu 24 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Kamis 25 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Jumat 26 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Sabtu 27 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Minggu 28 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Senin 29 Mei 2006 Tidak menerima laporan 
Selasa 30 Mei 2006 31 Mei 2006 
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* Tindakan-tindakan teknis yang dilakukan oleh LBI baik dalam 
pelaksanaan pemboran maupun penanganan semburan awal 
lumpur masih sesuai dengan kaidah good oil engineering 
practice. 

3. Sehubungan dengan adanya libur selama 4 hari, pada hari Senin, 29 
Mei 2006 terdapat total 272 berkas laporan (dari 68 rig yang 
beroperasi) dari seluruh KKKS eksplorasi dan produksi yang harus 
dibaca dan dicermati kegiatannya. 

   
   
BP Migas Tidak 
Memberikan 
Saran Teknis 
atas Terjadinya 
Kesulitan 
Pemboran 
Sumur BJP-1 

 Pada tanggal 30 Mei 2006 PT Energy Mega Persada Tbk (PT EMP, Tbk) 
sebagai pemegang saham LBI menyampaikan press release 
menginformasikan adanya semburan air dan gas disekitar Sumur BJP-1. 
Sejak tanggal 1 Juni 2006, LBI telah mengupayakan penutupan sumur 
sementara dan memindahkan rig ke tempat yang aman. Kegiatan 
penurunan rig tersebut selesai pada tanggal 4 Juni 2006.  

  BP Migas baru mengirimkan timnya ke lokasi Sumur BJP-1 pada tanggal 
5 Juni 2006, sementara LBI telah menutup Sumur BJP-1 untuk sementara 
(temporary suspended) sejak tanggal 4 Juni 2006. BPK-RI tidak 
menemukan bukti bahwa BP Migas telah memberikan saran dan arahan 
teknis dalam rangka menangani kesulitan pemboran yang terjadi terutama 
terkait dengan penanganan kick, penutupan sementara sumur (temporary 
suspended) dan penarikan dan pemindahan rig. Pihak LBI melalui 
penjelasan tertulis (Sdr. BHY)  kepada BPK-RI menyatakan BP Migas 
dan Ditjen Migas tidak memberikan arahan teknis untuk menanggulangi 
terjadinya kesulitan pemboran. Hal tersebut karena LBI dianggap telah 
memiliki drilling departement tersendiri dan mampu untuk 
menyelesaikan permasalahan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemboran terutama 
terkait dengan peran BP Migas dalam memberikan bantuan teknis atas 
terjadinya kesulitan pemboran/semburan liar maupun penutupan sumur 
sementara belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang diatur di dalam 
uraian tugas Sub Dinas Pemboran maupun Keputusan Menteri ESDM 
No.1088K/20/MEM/2003.   

BP Migas menjelaskan bahwa:  

1. BP Migas berpendapat bahwa tidak terdapat kesulitan pemboran yang 
tidak dapat dikendalikan oleh LBI pada operasi pemboran Sumur 
BJP-1. 

2. Berkaitan dengan penutupan sumur sementara, BP Migas menyatakan 
bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2006 jam 23.30, drilling 
manager LBI melaporkan via telepon kepada Kasub Din Pemboran 
BP Migas bahwa sumur akan dilakukan temporary suspended dan BP 
Migas meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti dengan surat 
resmi. Atas permintaan temporary suspended tersebut, BP Migas 
meminta LBI untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi akan 
meninggalkan sumur, namun surat yang diminta tidak pernah 
dikirimkan. 

3. Perlu dipahami bahwa upaya penutupan sumur oleh LBI merupakan 
peristiwa teknis yang dapat saja terjadi dalam kegiatan pemboran 
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sumur eksplorasi, jika suatu keadaan tertentu yang menurut kaidah 
keteknikan harus dilakukan. Sepanjang tindakan-tindakan yang 
diambil oleh operator masih dapat dipertanggungjawabkan secara 
good oil engineering practice, hal tersebut masih dapat dibenarkan. 

4. Pada saat awal terjadinya semburan lumpur, pihak LBI melalui 
laporan tertulis maupun korespondensinya kepada BP Migas masih 
mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut secara teknis masih dapat 
ditangani. Pernyataan keadaan darurat yang disampaikan oleh LBI 
kepada BP Migas baru diterima pada tanggal 4 Juni 2006, hal itu 
menunjukkan pada akhirnya LBI secara teknis harus menyatakan 
keadaan tersebut merupakan keadaan darurat. 

Menanggapi penjelasan BP Migas, BPK-RI menjelaskan bahwa : 

1. BPK-RI tidak memperoleh dokumen reviu dari BP Migas terkait 
dengan pernyataan BP Migas bahwa tidak terdapat kesulitan 
pemboran yang tidak dapat dikendalikan oleh LBI pada operasi 
pemboran Sumur BJP-1.  

2. Peristiwa terjadinya semburan disekitar Sumur BJP-1 telah terjadi 
sejak tanggal 29 Mei 2006 dan dinyatakan dalam press release PT 
Energy Mega Persada Tbk pada tanggal 30 Mei 2006. Press realese 
ini sendiri telah diketahui dan disetujui oleh BP Migas sesuai 
faksimili Pjs. Ka. Dinas Hupmas No.482/BPD4300/2006-S0 tanggal 
30 Mei 2006. Artinya BP Migas telah mengetahui terjadinya 
semburan tersebut pada tanggal 30 Mei 2006. Tetapi BP Migas baru 
mengirimkan Tim ke lokasi pada tanggal 5 Juni 2006 setelah Sumur 
BJP-1 sudah ditutup. Ini menunjukkan kedatangan Tim BP Migas 
pada tanggal 5 Juni 2006 tersebut sudah terlambat dan tidak 
memberikan hasil yang optimal.  

3. Berdasarkan faksimili LBI No.256/P/ipa/F06 tanggal 7 Juni 2006 
kepada BP Migas, LBI menyampaikan surat pernyataan keadaan 
darurat Sumur BJP-1 dan sekitarnya sehingga tanggapan BP Migas di 
atas menjadi tidak benar. 

   

Saran BPK-RI  BPK-RI menyarankan agar : 
a. BP Migas merombak sistem pengawasan terhadap kontraktor migas 

yang selama ini berorientasi pada pengawasan budget di kantor, 
menjadi pengawasan budget dan pengawasan teknis di lapangan 
secara berimbang.  

b. BP Migas melakukan risk assesement atas seluruh KKKS sehingga 
dapat membuat sistem pengendalian dan pengawasan yang berbasis 
risiko. 

c. BP Migas merumuskan kebijakan/peraturan yang menyatakan secara 
tegas kapan laporan harian pemboran dan laporan terkait pemboran 
lainnya disampaikan kepada BP Migas sehingga fungsi monitoring 
dan pengawasan BP Migas dapat berjalan efektif, serta sanksi-sanksi 
yang jelas bagi kontraktor yang tidak mematuhi ketentuan. 

d. Menteri ESDM dan Kepala BP Migas harus 
mempertanggungjawabkan kepada Presiden tentang berbagai 
kelemahan pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas 
yang selama ini terjadi dan membuat action plan perbaikannya. 
Pertanggungjawaban tersebut disampaikan juga kepada publik 
melalui media massa.  
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5. Upaya LBI Mencari Sumber Pendanaan Terkait Penanganan 
Luapan Lumpur 

Latar 
Belakang 

 Berdasarkan Keppres No.13 tahun 2006 butir ke-6, salah satu tugas 
Timnas PSLS adalah menutup semburan dan penanganan luapan lumpur. 
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Timnas PSLS dibebankan 
pada anggaran PT Lapindo Brantas. Sementara itu, sesuai mekanisme 
yang diatur dalam PSC Blok Brantas, setiap tahun KPS harus mengajukan 
program kerja dan anggaran Work Program and Budget (WP&B) kepada 
BP Migas. WP&B merupakan usulan rincian kegiatan dan anggaran 
tahunan suatu Kontrak Production Sharing (KPS) dalam mengelola suatu 
wilayah kerja. WP&B dapat direvisi sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 
berjalan apabila rencana kerja menjadi tidak realistis atau perkiraan biaya 
menjadi terlalu menyimpang. WP&B merupakan salah satu acuan bagi 
KPS untuk mengajukan Authorization for Expenditure (AFE). 

Karena WPB dimungkinkan untuk direvisi maka untuk memenuhi 
konsekuensi dari butir ke-6 Keppres 13 tahun 2006, maka ada 
kemungkinan LBI akan mengajukan AFE penanggulangan luapan lumpur 
kepada BP Migas. Jika AFE penanggulangan tersebut diterima dan 
disetujui oleh BP Migas, maka WPB LBI akan direvisi sehingga terbuka 
peluang biaya-biaya penanggulangan luapan lumpur akan bisa di cost 
recovery. 
Di bawah ini diuraikan mengenai pengertian AFE dan cost recovery. 

  1. Pengertian AFE. 

AFE  merupakan suatu alat kontrol yang digunakan oleh BP Migas selaku 
penanggungjawab pengelolaan KPS di Indonesia dalam fungsi 
perencanaan dan pengawasan keuangan serta untuk memperoleh 
informasi yang lengkap mengenai kegiatan pencarian maupun 
pengembangan migas yang diusulkan KPS. AFE bertujuan untuk 
keperluan analisis, evaluasi, persetujuan dan monitoring, serta untuk 
mengetahui rincian biaya proyek, pengendalian biaya, pentahapan proyek 
dan pemeriksaan keuangan sebagai dasar untuk cost recovery. 

Secara umum, AFE diajukan oleh KPS pada saat akan melakukan proyek 
dan akan dievaluasi oleh BP Migas terkait untuk menilai kelayakan AFE 
dari sisi teknis proyek, maupun anggaran supaya tidak melebihi WPB dan 
sesuai dengan tujuan (objective) yang hendak di capai. AFE yang telah 
disetujui dapat direvisi sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan sebelum KPS 
memberikan perintah kerja atau sebelum dilakukan tender award. Revisi 
dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang memadai apabila 
lingkup kerja berubah yaitu jika jumlah total anggaran lebih besar atau 
lebih kecil dari 10% setiap nomor AFE dan jika setiap kategori biaya 
lebih besar dari 30%. AFE yang disetujui untuk direvisi dan 
mengakibatkan perubahan  atas nilai WPB akan mengakibatkan revisi 
juga atas WPB original.  

   

  2. Pengertian cost recovery 

PP No.35 tahun 2004 pasal 56 ayat 2 menyebutkan kontraktor 
mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk 
melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan rencana kerja dan 
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anggaran serta otorisasi pembelanjaan (AFE) yang telah disetujui oleh 
Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial. Uraian pada 
pasal 56 ayat 2 di atas dalam dunia Migas dikenal dengan cost recovery. 

PSC Blok Brantas section 6.1.2 menyebutkan kontraktor akan 
memperoleh kembali penggantian atas seluruh biaya operasi dengan 
diambilkan dari hasil penjualan atau penyerahan lainnya dari minyak 
mentah yang diproduksi dan disimpan serta tidak digunakan untuk operasi 
Migas senilai dengan biaya operasi tersebut. Besarnya biaya operasi 
inilah yang nantinya akan di cost recovery-kan kepada Pemerintah.  

Sedangkan yang dimaksud dengan biaya operasi menurut PSC Blok 
Brantas section 1.2.6 yakni pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang 
timbul dalam melaksanakan operasi migas berdasarkan kontrak ini (PSC) 
sesuai prosedur akuntansi pada Lampiran C Production sharing contract. 
Dalam Exhibit C Article II.1 biaya operasi terdiri atas (a) biaya-biaya non 
capital tahun berjalan (current year’s non-capital costs), (b) biaya 
depresiasi modal tahun berjalan (current year’s depreciation for capital 
costs dan (c) biaya operasi yang dapat di cover tahun ini yang merupakan 
akumulasi dari biaya operasi yang tidak bisa di recover dari tahun-tahun 
sebelumnya (current year’s allowed recovery of prior year’s unrecovered 
operating cost). Biaya-biaya kapital termasuk di dalamnya biaya yang 
digunakan untuk aktivitas eksplorasi dan aktivitas-aktivitas lain yang 
terkait dengan eksplorasi.   

Operasi petroleum sendiri seperti disebutkan dalam PSC Blok Brantas 
section I.1.2.5 adalah semua kegiatan eksplorasi, pengembangan, ekstrasi, 
produksi, pengangkutan, pemasaran, kegiatan pasca operasi 
(abandonment) dan pemulihan lingkungan yang diatur dalam kontrak. 
Untuk melaksanakan operasi petroleum tentunya terdapat sejumlah 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor, antara lain sesuai 
PSC Blok Brantas Section V. 5.1.2.(d) wajib bertanggungjawab untuk 
penyiapan dan pelaksanaan rencana kerja, yang harus dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya dan dengan metode ilmiah yang sesuai. 

   
   
Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 BPK-RI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan AFE 
penanggulangangan semburan lumpur di Sidoarjo, tanggapan BP Migas 
atas pengajuan AFE dari LBI, PSC Blok Brantas, pedoman pelaksanaan 
dan prosedur WPB-AFE-POD.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas pengajuan AFE 
penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo, di peroleh hal-hal sebagai 
berikut:  

   

   
Biaya Penang-
gulangan  
Luapan 
Lumpur 
Diupayakan 
LBI untuk 
Dibebankan 
kepada 

 LBI pada tanggal 27 September 2006 mengirimkan surat 
No.889/P/ISS/L06 perihal Permohonan persetujuan AFE untuk sumur-
sumur penanggulangan luapan lumpur di sekitar Sumur BJP-1 dengan 
nilai keseluruhan US$73,710.078 kepada BP Migas  . AFE yang diajukan 
LBI sebanyak 6 AFE yaitu: 
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Pemerintah 
Melalui 
Mekanisme Cost 
Recovery 

 
 

Tabel 6 
Pengajuan AFE (Cost Recovery) LBI 

   

  No.AFE Nilai Deskripsi 
06-21-11 US$ 20,510,690 Relief Well 1 (R-1) 
06-21-16 US$ 18,427,075 Relief Well 2 (R-2) 
06-21-17 US$ 19,627,075 Relief Well 3 (R-3) 
06-21-12 US$   5,343,538 Observation Well 1 (M-1) 
06-21-18 US$   4,700,850 Observation Well 2 (M-2) 
06-21-19 US$   5,100,850 Observation Well 3 (M-3)  

  Sumber : Lapindo Brantas Inc 

  Dalam usulan AFE di atas dijelaskan bahwa tujuan sumur relief adalah 
untuk menyumbat dan menutup Sumur BJP-1 untuk menghentikan 
semburan lumpur yang keluar di sekitar Sumur BJP-1. Tujuan sumur 
observasi adalah untuk mengetahui profil tekanan dan formasi batuan 
sebelum dilakukan pemboran sumur relief. Selain itu, data-data dari 
sumur observasi akan digunakan untuk membantu melakukan desain dari 
sumur-sumur relief. 

  Laporan keuangan konsolidasian 30 Juni tahun 2006 dan 2005 yang 
dikeluarkan oleh PT EMP tanggal 19 September 2006 selaku pemegang 
saham dari LBI, menunjukan bahwa LBI telah merencanakan untuk 
membebankan biaya penanggulangan tersebut melalui mekanisme cost 
recovery. Dalam catatan atas laporan keuangan No.36 tentang informasi 
penting lainnya tentang kejadian di BJP-1 disebutkan bahwa berdasarkan 
Perjanjian Kerjasama Operasi Exhibit A Article 2 Paragraf 8, seluruh 
biaya yang terjadi akan ditanggung oleh partisipan kecuali jika LBI 
melakukan kelalaian. Sesuai dengan PSC, biaya yang terjadi selama 
produksi dan pengembangan blok eksplorasi dapat ditagihkan kepada 
Pemerintah melalui hak produksi. Meskipun menurut Keppres No.13 
tahun 2006 tentang Timnas PSLS, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 
Timnas PSLS akan ditanggung oleh LBI, namun manajemen LBI 
berkeyakinan bahwa semua biaya yang terjadi akan terpulihkan, dan 
ditanggung bersama dengan partisipan yang lain. 

  Dalam perkembangannya, pihak LBI sebenarnya juga telah memperoleh 
sumber pendanaan untuk sumur-sumur penanggulangan semburan 
melalui klaim asuransi kepada PT Tugu Pratama Indonesia (PT TPI), 
yang merupakan asuransi untuk  well control Sumur BJP-1 dengan nilai 
pertanggungan maksimum sebesar US$ 25,00 juta sesuai policy number 
PKO0690069 antara BP Migas dan LBI.  

Berdasarakan Surat dari Kadin Manajemen Resiko dan Perpajakan BP 
Migas, tanggal 22 Januari 2007 kepada BPK-RI tentang data klaim 
asuransi Sumur BJP-1, dijelaskan bahwa LBI telah mengajukan klaim 
atas well control Sumur BJP-1 kepada PT TPI, dan telah dibayarkan oleh 
PT TPI sebesar US$ 9,635,615. Berikut adalah tabel klaim atas Sumur 
BJP-1 kepada PT TPI. 
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  Tabel 7 
Claim Sumur BJP-1 pada PT. TPI 

   
Diajukan Disetujui Dibayar 

Uraian 
Tanggal 

Jumlah 
(US$) 

Tanggal Jumlah Tanggal 
Jumlah 
(US$) 

1st POA 31/07/06 12,960,864 16/10/06 4,670,971 08/11/06 4,670,971 
2nd POA 11/08/06 13,009,227 07/12/06 4,964,644 21/12/06 4,964,644 
3rd POA 
Tambahan 

04/10/06 7,503,055 
13,225,215 

    

 
  Sumber : BP Migas  

 

  Meskipun PT TPI telah memenuhi sebagian permintaan klaim dari LBI, 
tetapi dalam pernyataan proof of loose berdasarkan referensi surat dari PT 
TPI No.0196/L/C-EOF/X/06 tanggal 16 Oktober 2006 terdapat 
persyaratan pembayaran yaitu bahwa pihak asuransi berhak meminta 
kembali pembayaran setiap klaim yang telah dibayarkan pihak asuransi 
kepada LBI apabila hak LBI muncul dari temuan hasil investigasi 
kriminal. Persyaratan tersebut menurut surat BP Migas kepada BPK-RI 
tanggal 22 Januari 2007 belum pernah terjadi pada klaim-klaim lain 
sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan klaim Sumur BJP-1 telah menjadi 
isu nasional yang telah mengakibatkan adanya investigasi dari pihak 
kepolisian. 

  Dengan demikian terlihat bahwa segala biaya dalam rangka 
penanggulangan semburan luapan lumpur yang dibebankan kepada LBI 
sebagaimana dimaksud dalam Keppres No.13 tahun 2006, oleh LBI 
diupayakan dibebankan kembali kepada Pemerintah melalui mekanisme 
AFE untuk mendapatkan penggantian (cost recovery). Kondisi ini 
menurut BPK-RI berpotensi akan menghambat berbagai upaya yang 
dilakukan oleh Timnas PSLS untuk menanggulangi luapan lumpur karena 
masalah mekanisme pendanaan. LBI berpotensi tidak langsung 
menyediakan anggaran yang dibutuhkan Timnas PSLS atau memilah 
pengeluaran-pengeluaran terkait tugas Timnas PSLS dengan 
mendasarkan pada mekanisme PSC (pengeluaran-pengeluaran yang dapat 
di cost recovery-kan) meskipun sudah dinyatakan dalam Keppres No.13 
tahun 2006 bahwa semua biaya menjadi beban anggaran LBI. 
BP Migas menjelaskan bahwa  tindakan LBI untuk memasukkan 
anggaran biaya penanggulangan melalui mekanisme AFE berdasarkan 
KKS dapat dipahami sepanjang tidak ada unsur kelalaian, mengingat 
kegiatan penanggulangan yang dilakukan LBI tersebut merupakan akibat 
dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan berdasarkan KKS. 
Terkait dengan Keppres No.13/2006, BP Migas mengemukakan 
argumentasi sebagai berikut: 
 Dengan tetap memperhatikan faktor kelalaian sebagai tes dalam 

memahami hal ini, keberadaan LBI dalam melakukan kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia adalah berdasarkan KKS yang 
dibuat dengan BP Migas. Berdasarkan PSC, tindakan-tindakan 
penanganan maupun biaya yang ditimbulkan dapat dikategorikan 
sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi berdasarkan KKS sehingga 
masih dapat dipahami mengapa LBI mengajukan biaya-biaya tersebut 
melalui mekanisme AFE 

 Namun demikian, mengingat tindakan dan biaya yang ditimbulkan 
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tersebut diminta dan direkomendasikan oleh institusi lain yang 
dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keppres No. 13/2006, maka 
untuk dapat dikategorikan sebagai biaya-biaya yang dapat di-cost 
recovery, posisi BP Migas adalah seperti yang telah diuraikan di atas. 

   
 Kadiv Eksplorasi BP Migas telah mengembalikan AFE yang diajukan 

oleh LBI, sesuai surat No. 838/BPA1000/2006-S1, tanggal 20 Oktober  
2006, dengan alasan AFE-AFE tersebut bukan merupakan AFE kegiatan 
eksplorasi yang bertujuan untuk mencari hidrokarbon (bukan merupakan 
AFE operasi petroleum), tetapi AFE untuk penanganan luapan lumpur 
dan menunggu status hukum kasus luapan lumpur LBI tersebut. 

 Kadiv Eksplorasi dalam Memorandumnya No.006/BPA1000/2007-S1, 
tanggal 4 Januari 2007 mengemukakan alasan mengembalikan AFE-AFE 
penanggulangan luapan lumpur Sumur BJP-1 yaitu sebagai berikut: 

 1. Sesuai dengan UU No.22 tahun 2001 tentang Migas, dikemukakan 
bahwa kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan 
memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan 
dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di 
Wilayah Kerja yang ditentukan. 

2. Kegiatan penanggulangan luapan lumpur di sekitar Sumur BJP-1 
termasuk pembuatan sumur-sumur untuk mengatasinya sudah di luar 
lingkup pencarian minyak dan gas bumi sehingga bukan lagi 
merupakan kegiatan eksplorasi. 

Berdasarkan hasil reviu BPK-RI, diketahui BP Migas tidak dengan tegas 
menolak usulan AFE-AFE penanggulangan luapan lumpur tersebut. 
Dalam surat Kadiv Eksplorasi kepada LBI tersebut, BP Migas masih 
membuka peluang untuk merevisi keputusannya tersebut. Ketidaktegasan 
BP Migas ini akan berdampak meningkatkan ketidakpastian dalam 
penerapan peraturan perundang-undangan dan PSC. 

 BP Migas menjelaskan bahwa surat Kadiv Eksplorasi di atas secara 
normatif menyatakan bahwa kegiatan penanggulangan luapan lumpur 
sudah berada diluar kegiatan pencarian minyak dan gas bumi (kegiatan 
eksplorasi). Pendekatan Kadiv Eksplorasi tersebut dapat dipahami, 
mengingat pengkajian atas biaya penanganan lumpur dalam keadaan luar 
biasa tersebut dipertimbangkan sebagai kegiatan yang tidak sesuai 
lingkup tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dipertegas dengan fakta 
bahwa segala biaya-biaya tersebut merupakan bagian dari kegiatan-
kegiatan yang direkomendasikan atau diminta dilaksanakan oleh institusi 
di luar BP Migas, dalam hal ini Timnas PSLS yang dibentuk berdasarkan 
Keppres No.13 tahun 2006. 

AFE-AFE 
Penanggulangan 
Luapan 
Lumpur yang 
Diajukan 
Lapindo 
Brantas Inc 
Dikembalikan 
oleh BP Migas  

 Terkait dengan ketidaktegasan BP Migas dalam menolak usulan AFE 
penanggulangan, menurut BP Migas, hal tersebut bukan soal 
ketidaktegasan, melainkan sebaliknya, merupakan ketegasan, konsistensi, 
dan penghargaan pada proses yang ada saat ini, dimana Pemerintah telah 
membentuk tim nasional yang merupakan pihak di luar KKS untuk 
melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak semburan lumpur. 

   
Close Out Report 
Sumur 

 Sesuai pedoman pelaksanaan prosedur WPB-AFE–POD  yang diterbitkan 
oleh BP Migas, dikemukakan bahwa pihak KPS harus menyampaikan 
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Eksplorasi  
BJP-1 Belum 
Diajukan LBI  
Kepada BP 
MIGAS 

close out AFE yaitu realisasi AFE kepada BP Migas lengkap dengan 
justifikasi paling lambat empat bulan setelah proyek selesai untuk 
dilakukan evaluasi dan penghitungan biaya-biaya mana sajakah yang 
dapat di cost recovery. LBI telah menyampaikan laporan penutupan dan 
meninggalkan sumur eksplorasi BJP-1 secara permanen (permanen plug 
& abandon) kepada Ditjen Migas pada tanggal 17 Agustus 2006 sesuai 
surat LBI No.984/LBI/GM/VIII/2006. Dalam surat tersebut, LBI 
mengemukakan bahwa dengan berbagai kondisi tidak aman, operasi 
reentry Sumur BJP-1 dinilai sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Reentry 
yang dimaksud dalam surat tersebut adalah tidak melanjutkan rencana 
sidetracking dan well killing tetapi LBI akan tetap melaksanakan 
pemboran tiga sumur relief  BJP-1. Direktur Teknik dan Lingkungan 
Ditjen ESDM sesuai surat No.11822/28.01/DMT/2006 tanggal 25 
Agustus 2006 menyetujui penutupan sumur eksplorasi Sumur BJP-1. 
Dalam surat Direktur Teknik dan Lingkungan tersebut juga dinyatakan 
bahwa prosedur penutupan telah memenuhi prosedur SNI 13-6910-2002. 

Oleh karena pihak LBI telah melaporkan penutupan dan meninggalkan 
sumur eksplorasi BJP-1, maka paling lambat 4 (empat) bulan sejak 
tanggal 17 Agustus 2006, atau pada tanggal 17 Desember 2006, pihak 
LBI seharusnya sudah menyampaikan close out AFE sumur eksplorasi 
BJP-1 kepada BP Migas. Namun s.d. tanggal laporan ini, ternyata pihak 
LBI belum menyampaikan close out AFE dimaksud kepada BP Migas. 

Berdasarkan Memorandum Kadiv Pengendalian Finansial BP Migas 
No.768/BPC1000/2006-S0 tanggal 29 Desember 2006 menjawab 
pertanyaan BPK-RI, bahwa BP Migas belum menerima close out report 
Sumur BJP-1 (AFE 04-2106) dari LBI karena sedang dipersiapkan sambil 
menunggu konfirmasi dari Drilling Manager Lapindo Brantas mengenai 
penentuan cut date akhir kegiatan pemboran Sumur BJP-1. 

Hal yang sama dijelaskan oleh Kadiv Operasi Lapangan BP Migas sesuai 
Memorandum No.014/BPB1000/2007-S1 tanggal 4 Januari 2007 
menjawab pertanyaan BPK-RI, bahwa bagian operasi lapangan BP Migas 
belum menerima laporan akhir pemboran Sumur BJP-1, sehingga biaya 
yang dimaksud dalam evaluasi AFE masih berdasarkan engineering 
estimate. Adapun biaya final menunggu mekanisme close out yang akan 
direviu oleh Divisi Pengendalian Finansial BP Migas. 

  Sampai dengan tanggal laporan ini, BPK-RI belum menemukan adanya 
dokumen yang menunjukkan bahwa BP Migas telah meminta close out 
report ataupun memberikan teguran kepada LBI terkait keterlambatan 
pembuatan laporan close out. Dengan belum dilakukannya close-out atas 
sumur eksplorasi Sumur BJP-1, maka akan meningkatkan resiko 
pengelembungan biaya-biaya yang akan di-cost recovery-kan. 

  Karena AFE-AFE yang diajukan oleh LBI merupakan AFE 
penanggulangan luapan lumpur di sekitar Sumur BJP-1, bukan AFE 
pencarian hidrokarbon, dan LBI telah melakukan P&A pada tanggal 17 
Agustus 2006, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengeluaran yang 
dilakukan setelah permanent plug & abandon dan/atau tidak berhubungan 
dengan pencarian hidrokarbon tidak dapat di-cost recovery-kan.  

  BP Migas menjelaskan bahwa close out report berisi laporan 
pengeluaran aktual atas suatu AFE. Laporan tersebut akan dianalisis 
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secara teknis dan finansial serta dilakukan post audit untuk memastikan 
dan menjustifikasi pengeluaran yang terkait dengan AFE tersebut.  

Dalam proyek pemboran yang normal, P&A report memang dijadikan 
indikator awal untuk close out project. Namun demikian, mengingat 
adanya kejadian yang sangat luar biasa dalam kegiatan pengeboran BJP-1 
dan tindakan-tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh LBI masih 
belum selesai, maka dapat dipahami LBI masih belum menyampaikan 
close out report-nya. Penjelasan yang sama dikemukakan untuk 
pernyataan BPK bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan setelah P&A 
report tidak berhubungan dengan pencarian hidrokarbon tidak dapat di 
cost recovery-kan. 

   
   
Keputusan BP 
Migas Mengenai 
Pembebanan 
Biaya 
Eksplorasi dan 
Penanganan 
Luapan 
Lumpur 

 Meskipun Pemerintah telah menyatakan bahwa LBI bertanggung jawab 
untuk membiayai tugas-tugas Timnas PSLS seperti diatur dalam Keppres 
No.13/2006 tetapi BP Migas masih memberikan peluang kepada LBI 
untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sebagai 
biaya operasi, seperti diatur dalam PSC. Hal ini tercermin dalam surat 
Kepala BP Migas kepada LBI No.580/BP00000/2006-S1 tanggal 18 
Oktober 2006, perihal permintaan ganti rugi warga masyarakat yang 
terkena dampak semburan lumpur. Dalam surat tersebut, Kepala BP 
Migas mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. LBI bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga untuk 
kerugian-kerugian yang terjadi dikarenakan oleh kegiatan LBI, 
sebagai operator/ kontraktor PSC onshore/offshore Brantas Blok. 

2. Kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga tersebut akan ditentukan 
oleh hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LBI (berkaitan dengan 
tanggung jawab kepada pihak ketiga) untuk dikategorikan sebagai 
”biaya operasi” PSC  akan tergantung pada ada atau tidaknya 
kelalaian atau kesalahan LBI dalam melakukan kegiatan-kegiatan 
yang telah menimbulkan kerugian tersebut. 

   
   
Pihak-pihak 
yang Harus 
Menanggung 
Biaya-biaya 
Eksplorasi dan 
Penanganan/ 
Kerugian 
Luapan 
Lumpur 

 Sampai dengan saat ini, Pemerintah dalam hal ini Departemen ESDM dan 
BP Migas belum memutuskan penyebab terjadinya semburan lumpur di 
Sidoarjo. Termasuk juga belum memutuskan apakah biaya-biaya yang 
telah dikeluarkan oleh kontraktor baik untuk eksplorasi Sumur BJP-1 
maupun penanganan luapan lumpur dapat di cost recovery atau tidak.  

Seperti telah diuraikan sebelumnya, dikalangan para ahli dibidang 
geologi dan pemboran, terdapat beberapa pendapat penyebab terjadinya 
semburan lumpur panas di Sidoarjo yaitu (1) underground blowout, (2) 
mud volcano yang dipicu oleh aktifitas pemboran dan (3) mud volcano 
yang dipicu oleh gempa tanggal 27 Mei 2006. 

  Pendapat (1) dan (2) pada intinya menyimpulkan bahwa sumber 
semburan yang terjadi kurang lebih 200 meter dari Sumur BJP-1 berasal 
dari Sumur BJP-1. Penyebab terjadinya semburan oleh karenanya adalah 
aktifitas pemboran Sumur BJP-1. Aktifitas pemboran yang diyakini oleh 
para ahli sebagai penyebab semburan antara lain adalah adanya kelalaian 
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LBI yang tidak memasang casing sepanjang 5.717 kaki dan adanya 
kesalahan penggunaan berat lumpur dalam mematikan kick (aliran balik 
fluida).  

Sedangkan pendapat para ahli lainnya menyatakan bahwa tidak ada 
hubungan antara semburan lumpur panas dengan Sumur BJP-1. Beberapa 
institusi seperti Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi 
Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), dll menyatakan bahwa 
semburan tersebut merupakan fenomena alam terbentuknya gunung 
lumpur (mud volcano). Adapun penyebab terjadinya semburan adalah 
terjadinya dua hari sebelum keluarnya semburan yaitu gempa DI 
Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006. 

Terkait dengan dampak semburan lumpur panas di Sidoarjo, Ahli 
Hukum Ahmad Wirawan Adnan mengemukakan kemungkinan-
kemungkinan pihak yang bertanggungjawab secara hukum baik 
secara perdata (berupa ganti rugi) maupun pidana (berupa hukuman 
penjara/denda) atas dampak semburan lumpur sebagai berikut: 
(dikutip dari Millis Migas Indonesia) 

  1. Menurut Hukum Pidana, Pasal 188 KUHP menyatakan bahwa barang 
siapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau 
banjir dihukum dengan hukuman penjara....dst. 

2. Menurut Hukum Perdata, Pasal 1365 KUHPer yang intinya 
menyatakan barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum 
sehingga menimbul kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti 
kerugian tersebut. 

3. Menurut UU No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 34 
dan 42. Pasal 34 mengatur tentang pertanggungjawaban perdata, 
setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang 
lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan 
atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan 
tindakan tertentu. Pasal 42 mengatur tentang tanggung jawab secara 
pidana, yang menyatakan barang siapa karena kealpaannya 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 
tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. 

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa yang akan 
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat semburan lumpur 
panas adalah pihak yang terbukti secara hukum melakukan kesalahan 
yang mengakibatkan terjadinya semburan. 

  Sementara itu berdasarkan PSC Blok Brantas yang ditandatangani tahun 
1990, kemungkinan-kemungkinan pihak-pihak yang harus menanggung 
biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 dan 
penanganan luapan lumpur dikaitkan dengan penyebab semburan, yaitu: 

  1. Apabila luapan lumpur berasal dari sumur eksplorasi BJP-1, bukan 
gempa, maka: 

 Jika terbukti tidak ada kelalaian/kesalahan prosedur dalam proses 
eksplorasi Sumur BJP-1, maka sesuai dengan PSC Section I 1.2.6 
tentang biaya operasi, LBI dapat mengajukan cost recovery untuk 
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biaya operasional yang telah dikeluarkannya terkait dengan 
kegiatan eksplorasi (operasi petroleum). Sedangkan biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk penanganan luapan lumpur (selain biaya 
operasi petroleum) ditanggung oleh LBI sepenuhnya. 

 Jika terbukti ada kelalaian/kesalahan prosedur dalam proses 
eksplorasi Sumur BJP-1, maka sesuai dengan ketentuan PSC 
Section V 5.1.2 (d) tentang kewajiban kontraktor, seluruh biaya 
operasi selama proses pemboran maupun seluruh biaya 
penanganan luapan lumpur menjadi tanggungjawab LBI. 

  2. Apabila luapan lumpur disebabkan mud volcano/gempa tetapi dipicu 
oleh aktivitas pemboran Sumur BJP-1, maka: 

 Jika terbukti tidak ada kelalaian/kesalahan prosedur dalam proses 
eksplorasi Sumur BJP-1, maka sesuai dengan PSC Section I 1.2.6 
tentang biaya operasi, LBI dapat mengajukan cost recovery untuk 
biaya operasional yang telah dikeluarkannya terkait dengan 
kegiatan eksplorasi (operasi petroleum). Sedangkan biaya untuk 
penanganan luapan lumpur (selain biaya operasi petroleum), 
harus ditanggung oleh LBI sepenuhnya. 

 Jika terbukti ada kelalaian/kesalahan prosedur dalam proses 
eksplorasi Sumur BJP-1, maka sesuai dengan ketentuan PSC 
Section V 5.1.2 (d) tentang kewajiban kontraktor, seluruh biaya 
operasi selama proses pemboran Sumur BJP-1 maupun seluruh 
biaya penanganan luapan lumpur menjadi beban dan 
tanggungjawab LBI. 

  3. Apabila luapan lumpur disebabkan oleh mud volcano/gempa yang 
tidak berhubungan dengan sumur tetapi dalam proses eksplorasi 
Sumur BJP-1 terbukti terdapat kelalaian/kesalahan prosedur, maka 
biaya untuk penanganan luapan lumpur (selain biaya operasi 
petroleum) menjadi tanggungjawab Pemerintah sesuai dengan skema 
pengeluaran Pemerintah untuk bencana. Sedangkan biaya yang terkait 
dengan proses pemboran Sumur BJP-1 tidak dapat di cost recovery, 
karena pelaksanaan eksplorasi tidak sesuai dengan ketentuan PSC 
Section V 5.1.2 (d) tentang kewajiban kontraktor. Klaim asuransi 
yang telah diterima oleh LBI dari perusahaan asuransi PT TPI 
kemungkinan harus dikembalikan karena kegagalan eksplorasi sumur 
bukan disebabkan oleh “well control” yang tidak berhasil, tetapi 
karena adanya kelalaian/kesalahan prosedur pemboran. 

4. Apabila luapan lumpur disebabkan oleh mud volcano/gempa yang 
tidak berhubungan dengan sumur dan dalam proses kegiatan 
eksplorasi Sumur BJP-1 terbukti tidak ada kelalaian/kesalahan 
prosedur, maka bisa saja dinyatakan sebagai bencana. Sebagai 
konsekuensinya, Pemerintah harus menanggung semua biaya 
penanganan luapan lumpur melalui skema pengeluaran Pemerintah 
untuk bencana. Sementara sesuai dengan PSC Section I 1.2.6 tentang 
biaya operasi, LBI dapat mengajukan cost recovery untuk biaya 
operasional yang telah dikeluarkannya terkait dengan kegiatan 
eksplorasi (operasi petroleum). 

  BP Migas menjelaskan bahwa pihak–pihak yang harus menanggung 
pembiayaan atas penanganan luapan lumpur tergantung atas apakah 
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terdapat faktor kelalaian dalam pelaksanaan ekplorasi di Sumur BJP-1, 
dan karena keberadaan LBI dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di 
Indonesia adalah berdasarkan KKS yang dibuat dengan BP Migas, 
sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan untuk penanganan luapan 
lumpur akan didasarkan pada ketentuan dalam PSC. 

  Secara garis besar terdapat beberapa pendapat para ahli di media massa 
yang mencoba menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab. 
Pendapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pihak yang bertanggungjawab adalah LBI. 

Pihak yang mendukung pendapat ini adalah Walhi1) dan Dr. Arif 
Rahmansyah2) (ketua IAGI Jawa Timur). Pendapat ini mengacu 
kepada kesimpulan bahwa penyebab semburan adalah pengeboran 
Sumur BJP-1. 

2. Pihak yang bertanggung jawab adalah Pemerintah 

Pendapat ini mengacu kepada kesimpulan bahwa penyebab semburan 
lumpur tidak berasal dari Sumur BJP-1 tetapi murni bencana alam. 
Karena murni bencana alam maka seyogyanya sebagaimana bencana 
alam lainnya maka Pemerintah harus bertanggung jawab.  

3. Pihak yang bertanggung jawab adalah LBI dan Pemerintah 

Pada dasarnya LBI yang harus bertanggung jawab tetapi karena 
keterbatasannya maka Pemerintah diharapkan dapat membantu 
pendanaan untuk kegiatan relokasi infrastruktur dan atau memberikan 
dana talangan untuk kemudian menagihnya kepada LBI. Pendapat ini 
didukung oleh Faisal Basri, Sofyan Wanadi (Ketua Umum Apindo).3) 

  Mengacu pada pendapat ahli hukum dan PSC di atas, maka pihak yang 
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh semburan di 
Sidoarjo adalah :  

1. Jika terbukti penyebab semburan adalah karena kesalahan manusia, 
maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan 
kesalahan tersebut, dalam hal ini adalah LBI; 

2. Jika tidak terbukti penyebab semburan adalah karena kesalahan 
manusia (bencana alam), maka yang bertanggungjawab adalah 
Pemerintah. LBI bertanggung jawab sebatas biaya-biaya yang 
dikeluarkan yang terkait dengan pencarian hidrokarbon (PSC). 
Pengeluaran tersebut berdasarkan PSC dapat di-cost recovery-kan. 

   

Saran BPK-RI  BPK-RI menyarankan agar : 

1. Pemerintah segera menuntaskan penelitian/investigasi untuk 
mengetahui penyebab semburan lumpur panas Sidoarjo dan 
selanjutnya berdasarkan hasil penelitian/investigasi tersebut, 
Pemerintah menetapkan status hukum semburan lumpur panas 
Sidoarjo, apakah termasuk bencana alam atau karena kelalaian 
manusia.  

                                                 
1) www.walhi.or.id : PT Lapindo Brantas dan Negara harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM dan kejadian 
ekologis. 
2) Harian Kompas, Rabu 7 Juni 2006 : Lumpur panas : Lapindo wajib ganti rugi. 
3) Harian Kompas, Sabtu 24 Maret 2007 : Lumpur panas yang bikin mulas 
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2. Sambil menunggu kepastian hukum  tentang pihak yang 
bertanggungjawab atas semburan lumpur panas  Sidoarjo, maka 
untuk menyelamatkan masyarakat setempat, Pemerintah hendaknya 
segera menyatakan secara resmi semburan lumpur sebagai bencana 
dan mengambilalih penanganan semburan lumpur, termasuk 
penyediaan anggarannya. Apabila terbukti bahwa yang 
bertanggungjawab adalah perusahaan kontraktor Blok Brantas, maka 
segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah ditagihkan kepada 
yang bersangkutan. Untuk itu, para pihak yang bertindak sebagai 
kontraktor Blok Brantas harus diminta komitmennya secara tertulis 
mengenai kesanggupan untuk bertanggnungjawab atas dampak 
semburan lumpur  Sidoarjo.  

3. Departemen ESDM dan BP Migas mengkaji kembali ketentuan 
dalam Kontrak Bagi Hasil Migas, untuk mengatur tentang hak dan 
kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah RI), apabila terjadi 
peristiwa atau kecelakaan seperti yang terjadi pada eksplorasi Sumur 
Banjarpanji-1 di Blok Brantas Sidoarjo. 
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BAB III 
PENANGANAN SEMBURAN 

 

Latar Belakang 
Penanganan 
Semburan 

Semburan lumpur yang terjadi di lokasi sekitar BJP-1 telah mempengaruhi 
berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar. 
Bahkan Universitas Brawijaya mengindikasikan adanya dampak semburan 
lumpur terhadap perekonomian regional Jawa Timur. 

 

Organisasi 
Penanganan 
Semburan 

Berbagai upaya pemulihan kondisi dilaksanakan untuk mengurangi beban 
penderitaan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Koordinasi penanganan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, LBI dan pihak-pihak 
lain yang tergabung dalam organisasi penanganan luapan lumpur. Organisasi 
penanganan luapan lumpur yang telah dibentuk adalah Satlak Penanggulangan 
Bencana dan Pengungsi Pemkab Sidoarjo, Satkorlak Pemprov Jawa Timur 
(Tim Terpadu) dan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di 
Sidoarjo (Timnas PSLS). 

 

Langkah 
Penanganan 
Semburan 

Langkah awal yang dilaksanakan adalah menangani genangan lumpur dengan 
strategi melokalisasi lumpur, menempatkan di wilayah darat dan sungai, serta 
membangun fasilitas dan prasarana pendukung. Penanganan luapan dilakukan 
dengan membangun kolam-kolam penampungan dan tanggul-tanggul penahan 
lumpur. Penempatan lumpur ke badan lingkungan dilakukan dengan 
membuang lumpur ke lokasi ex-penambangan pasir di Ngoro, Mojokerto, dan 
ke Sungai Porong. Fasilitas dan prasarana yang dibangun untuk menempatkan 
lumpur antara lain spillway, kanal dari pusat semburan, pompa-pompa air dan 
lumpur, serta pipa pembuangan lumpur. 

Simultan dengan langkah penanganan luapan lumpur, upaya penghentian 
semburan dilaksanakan dengan metode-metode bawah permukaan. Metode yang 
digunakan adalah snubbing unit, side tracking dan relief well. Sementara upaya 
terakhir adalah melalui upaya permukaan, yaitu insersi bola-bola beton (High 
Dencity Chained Balls/HDCB) dilakukan untuk memperkecil volume semburan. 

Penanganan aspek sosial masyarakat yang pemukimannya terkena luapan lumpur 
terutama difokuskan pada kegiatan pengungsian berupa penyediaan fasilitas di 
lokasi pengungsian, bantuan antar jemput anak sekolah, dan penyelenggaraan 
dapur umum. Upaya penanganan lain adalah pemberian bantuan berupa jaminan 
hidup, uang sewa rumah dan pindah rumah. Kompensasi/ganti rugi diberikan 
berupa sewa lahan pertanian, ganti rugi atas rumah dan pekarangan, penggantian 
upah buruh, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial lainnya. 

Upaya perlindungan dan rehabilitasi terhadap infrastruktur vital dan fasilitas 
umum lainnya yang rusak dan/atau terkena dampak luapan lumpur merupakan 
langkah yang menjadi salah satu fokus langkah penanganan. 
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1. Organisasi 
 

Evaluasi atas 
Struktur 
Organisasi 
Timnas 
Penanggulangan 
Semburan 
Lumpur di 
Sidoarjo (PSLS) 

Penanganan dampak semburan lumpur Sidoarjo ditangani dalam tiga tahap. 

Pada tahap awal, penanganan dampak semburan lumpur dilakukan oleh 
Lapindo Brantas Inc. sebagai operator Blok Brantas yang melakukan eksplorasi 
di Sumur BJP-1 (29 Mei 2006 sampai dengan 11 Juni 2006). 

Tahap berikutnya dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Bupati Sidoarjo 
pada tanggal 12 Juni 2006. Secara garis besar Tim Terpadu ini terdiri dari 
wakil instansi yang mewakili pihak-pihak yang terkait dengan penanganan 
semburan dan dampaknya, seperti Kepolisian, Militer, Pemda Kabupaten 
Sidoarjo dan Lapindo Brantas Inc. 

Sebagai antisisipasi dan tanggap darurat, melalui Badan Perencanaan Kabupaten, 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan Posedur Tetap (Protap) 
Penanganan Bencana Luapan Lumpur, meliputi prosedur rehabilitasi, 
rekonstruksi dan relokasi. Prosedur tetap tersebut ternyata juga tidak 
dilaksanakan, terbukti tidak tersedianya data/laporan pelaksanaan rehabilitasi, 
rekonstruksi dan relokasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kurang tanggap dalam menangani keadaan 
darurat berupa luapan lumpur Sidoarjo. 

Setelah terbentuknya tim terpadu, Gubernur Propinsi Jawa Timur membentuk 
Satkorlak yang diketuai oleh Gubernur dan salah satu anggotanya adalah Bupati 
Sidoarjo. 

Terakhir, penanganan semburan lumpur dilakukan oleh Timnas PSLS 
Penanganan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS) yang dibentuk oleh 
Presiden dengan Keppres No. 13 tahun 2006 tanggal 8 September 2006. 

Struktur Organisasi Timnas PSLS disajikan pada lampiran I.  

 

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

Tim Audit BPK-RI melakukan evaluasi dan analisa atas data dan informasi 
serta melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk mengetahui efektivitas 
organisasi dan mekanisme kerja Timnas PSLS dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa tersebut dapat dikemukakan 
hal-hal sebagai berikut : 

 

Struktur 
Organisasi 

Timnas PSLS bertugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara 
terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang 
kegiatannya meliputi: 

 penutupan semburan lumpur; 

 penanganan luapan lumpur; 

 penanganan masalah sosial. 

Hasil review dan analisa perbandingan struktur organisasi Timnas PSLS dengan 
struktur organisasi Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan 
Bencana) dan FEMA (Federal Emergency Management Agency) USA, maka 
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dapat disimpulkan bahwa:  

1. Struktur Organisasi Timnas PSLS disusun berdasarkan kegiatan dan bukan 
fungsi sehingga rawan untuk tidak dapat bekerja dengan optimal dan 
terintegrasi. 

2. Mengacu pada Keppres No.13 Tahun 2006 butir ketiga tentang tugas yang 
harus dilakukan oleh Timnas PSLS, struktur organisasi Timnas PSLS disusun 
berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan unit-unit kerja dibentuk 
sesuai dengan rencana kegiatan tersebut seperti bidang penutupan semburan 
dan pemanfaatan lumpur.  

Dasar penyusunan struktur organisasi seperti ini akan mempersulit 
terlaksananya koordinasi dimasing-masing bidang karena cenderung akan 
fokus kepada kegiatan masing-masing tanpa memperhatikan sasaran dan 
tujuan bersama. 

3. Mengacu kepada struktur organisasi Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) USA yang membagi bidang-bidang berdasarkan fungsi 
mitigasi, respon dan recovery. Struktur organisasi yang berdasarkan fungsi 
ini akan cenderung lebih dapat terintegrasi dan optimal pencapaian 
tujuannya, karena perencanaan setiap kegiatan akan mengakomodir semua 
fungsi. 

4. Jika dibandingkan dengan luas dampak semburan lumpur yang masih berada 
di wilayah Propinsi Jawa Timur (regional), maka struktur organisasi Timnas 
PSLS mempunyai span of control dan span of authority yang sangat luas dan 
panjang yang melibatkan struktur nasional, propinsi dan kabupaten sehingga 
berpotensi memperlama proses pengambilan keputusan dan pengendalian 
intern organisasi. 

5. Penunjukkan Menteri atau pejabat Eselon I dalam organisasi Timnas PSLS, 
menimbulkan kendala bagi tercapainya keefektifan koordinasi yang bersifat 
adhoc interdept. Hal ini karena dalam jangka panjang kurang bisa 
berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dalam organisasi Timnas PSLS 
karena terkendala keharusan mengerjakan tugas-tugas rutin mereka di 
instansi masing-masing sehingga sulit melakukan koordinasi untuk 
pengambilan keputusan yang bersifat darurat.  Di samping tugas rutin yang 
harus ditangani, lokasi kerja di Timnas PSLS dan kerja rutin 
(departemen/instansi lainnya) pejabat yang berjauhan (Jakarta dan Surabaya) 
akan berpotensi juga meningkatkan biaya operasional dari Timnas PSLS. 

6. Sifat kejadian yang lokal dan semburan tidak dapat diprediksi kapan akan 
berakhir serta tingkat keberhasilan penanganan penghentian semburan adalah 
antara 0 – 100%, memerlukan struktur organisasi yang bersifat jangka 
panjang atau permanen. Tujuannya, selain agar penanganan yang dilakukan 
dapat fokus karena ditangani oleh personil yang memang di tugaskan secara 
full time menangani kejadian, juga dapat melakukan perencanaan yang 
berkualitas dan terintegrasi baik berupa pencegahan dampak semburan, 
mitigasi, tanggap darurat maupun pemulihan (recovery) yang berbasis risiko. 

7. Adanya otonomi daerah, seharusnya dapat memandirikan Pemerintah Daerah 
untuk dapat menangani dampak semburan tanpa bantuan langsung dari 
Pemerintah Pusat. Sehingga bentuk struktur organisasinya juga sebaiknya 
bersifat lokal dan permanen yang dipimpin oleh Kepala Daerah baik 
Gubernur maupun Bupati/Walikota tergantung keputusan cakupan dan sifat 
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dampak semburan. Personil dalam struktur organisasi diisi dari personil 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Memfungsikan dan 
mengikutsertakan dinas-dinas di Pemerintahan Daerah yang terkait untuk 
membantu dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan. Hal ini 
karena dinas di daerah seharusnya lebih mengetahui karakteristik masyarakat 
yang ada di daerahnya. Bantuan teknis dan pengarahan yang mungkin 
diperlukan, dapat diambilkan dari kelompok ahli yang ada di daerah tersebut 
yang bisa berasal dari akademisi, maupun kalangan profesional, atau bantuan 
dari Pemerintah Pusat apabila tidak ada di Pemerintah Daerah. 

8. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan tindakan penanganan 
semburan. Padahal hal tersebut sudah dikemukakan dalam Keppres bahwa 
Timnas PSLS dapat meminta saran dan pendapat instansi atau masyarakat 
dalam mengambil keputusan. Penanganan dampak semburan khususnya yang 
terkait dengan penanganan dampak sosial akan lebih efektif jika 
menempatkan masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek dari penanganan 
dampak. 

9. Menurut hasil evaluasi Universitas Brawijaya atas aspek manajemen  dalam 
struktur organisasi Timnas PSLS, masih terdapat beberapa posisi yang belum 
memperhatikan kompetensi dan keahlian personel (misalnya kurangnya 
tenaga ahli geologi dan lingkungan). 

 

Perencanaan, 
Wewenang dan 
Kebijakan 

Semburan lumpur yang berasal dari sekitar Sumur BJP-1 sampai saat ini tidak 
dinyatakan sebagai bencana nasional sehingga Pemerintah tidak menunjuk 
Bakornas PBP untuk menangani kejadian tersebut, namun membentuk Timnas 
PSLS yang bertugas menangani dampak semburan. 

Dari sisi perencanaan, struktur organisasi Timnas PSLS dirancang untuk 
menangani kecelakaan spesifik di bidang minyak dan gas, sehingga dibentuk 
struktur organisasi interdept, yang terdiri atas departemen-departemen dan 
instansi terkait, yang dirancang untuk dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan penanganan semburan lumpur, perlindungan 
kawasan permukiman dan masyarakat, perlindungan infrastruktur, pengendalian 
lingkungan, penanganan masalah sosial dan pemanfaatan lumpur yang 
diakibatkan oleh terjadinya semburan lumpur. 

 

Grand strategy Meskipun Timnas PSLS baru dibentuk 2 (dua) bulan setelah terjadinya 
semburan lumpur, namun strategi Timnas PSLS yang dituangkan dalam 
rencana kerja sebagian besar berupa rencana kerja jangka pendek. Tidak ada 
grand design strategy Timnas PSLS yang berorientasi jangka panjang, berbasis 
risiko secara holistik dan komprehensif. 

Selama ini, rencana dan tindakan yang dilakukan oleh Timnas PSLS bersifat 
sektoral, seperti penanganan yang bersifat mitigasi lebih terfokus pada 
penyelamatan infrastruktur. sedangkan untuk penanganan sosial lebih bersifat 
respon atau tanggap darurat. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya target dari 
Timnas PSLS untuk penanganan masalah sosial, terutama tentang sosialisasi dan 
penanganan pengungsi. 

 

Bersifat 
Departemental 

Kegiatan yang dilakukan oleh Timnas PSLS bersifat departemental, 
berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) instansi masing-masing 
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departemen, akibatnya perencanaan yang dibuat adalah menyesuaikan dengan 
tupoksi masing-masing instansi atau departemen. 

Sebagai contoh, penanganan genangan yang lebih banyak ditangani oleh personil 
dari Departemen Pekerjaan Umum, orientasinya adalah bagaimana caranya agar 
genangan yang keluar dapat dikelola dengan segera agar tidak meluber 
(overtopping). Tindakan yang dilakukan selain dengan membuat tanggul juga 
dengan mengalirkan ke Sungai Porong dan laut. Tindakan mengalirkan lumpur 
ke Sungai Porong dan laut, ditentang oleh tim bidang penanganan lingkungan 
yang personilnya dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang menyatakan 
ketidaksetujuannya dengan rencana pembuangan lumpur ke sungai dan laut 
sebelum dilakukan treatment karena akan mencemari dan berdampak pada 
ekosistem lingkungan daerah sekitar sungai. 

Oleh karena pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap membuang 
lumpur ke sungai, maka bidang lingkungan sebagai pengamat dan pengarah 
(regulator) akan melakukan kajian-kajian terkait dampak pembuangan lumpur ke 
sungai dan laut. Perbedaan pandangan dan kepentingan membuat personil 
Timnas PSLS menjadi tidak solid dan perencanaan yang dibuat menjadi tidak 
komprehensif. Tidak adanya perencanaan program yang komprehensif dan 
berbasis risiko dimungkinkan karena tidak berfungsinya bidang perencanaan dan 
evaluasi serta kurangnya komitmen dari bagian keuangan, yang notabene adalah 
personil dan pejabat dari LBI. Hal tersebut mengakibatkan fungsi koordinasi 
program kerja Timnas PSLS menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Sebagai contoh, untuk program relief well, beberapa faktor kegagalan 
pelaksanaan relief well disebabkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Amblesnya tanah di sekitar lokasi relief well. Hal ini menunjukkan Timnas 
PSLS kurang memperhatikan risiko kemungkinan adanya subsidence akibat 
luapan lumpur di sekitar semburan. 

b. Tenggelamnya relief well karena tanggul hanya terbuat dari sirtu (tidak 
permanen) sudah tidak kuat menahan luapan lumpur. 

c. Kontraktor tidak bersedia meneruskan pekerjaan karena pembayaran macet. 
Hal ini menunjukkan komitmen pembayaran dari bagian keuangan tidak ada. 

Indikasi perencanaan tidak matang, dan tidak memperhatikan risiko menyiratkan 
pembuatan proyek relief well yang memakan dana hingga Rp237,91 milyar 
(US$25,859,683.00, kurs US$ = Rp9.200,00) ini tidak direncanakan secara 
komprehensif dan berbasis risiko dengan bagian lain. Program kerja bidang 
semburan tidak didukung oleh bidang lain seperti bidang genangan maupun 
bidang kesekretariatan dalam hal ini keuangan, sehingga pada tanggal 11 Januari 
2007 proyek relief well dinyatakan gagal. Gagalnya relief well membawa dampak  
lain berupa risiko timbulnya biaya yang lebih besar untuk alternatif metode lain 
penutupan semburan, termasuk juga kemungkinan membengkaknya biaya sosial 
yang disebabkan oleh kemungkinan jebolnya tanggul karena tidak bisa 
membendung laju lumpur yang tidak kunjung berhenti. 

Selain kurangnya koordinasi antar bidang, kurang jelasnya penetapan rencana 
pencegahan dan kurang berfungsinya Tim Pengarah juga terlihat dari kasus 
meledaknya pipa gas milik Pertamina yang berada di km.38 pada tanggal 22 
November 2006. Tim ahli telah memprediksi akan adanya subsidence di sekitar 
area semburan, dan telah meminta Timnas PSLS untuk mewaspadainya termasuk 
untuk segera mengamankan infrastruktur seperti pipa gas, jalan tol, rel kereta api 
serta gardu listrik, karena berpotensi menimbulkan kejadian baru yang 
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memungkinkan menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut telah dilaporkan kepada 
BUMN yang bersangkutan, namun masalah birokrasi dan polemik tentang siapa 
yang akan membiayai relokasi seluruh infrastruktur tersebut terlalu 
berkepanjangan sehingga menyebabkan pipa gas lebih dahulu meledak, dan 
akibatnya selain menimbulkan korban jiwa juga merusak infrastruktur yang lain, 
yaitu jalan tol. 

Tidak adanya perencanaan yang komprehensif dan berbasis risiko antar bidang 
berpotensi mengakibatkan timbulnya risiko lanjutan yang dapat menimbulkan 
kerugian baik berupa dana maupun korban jiwa. 

 

Anggaran dan 
Belanja 

Berdasarkan Keppres No. 13 tahun 2006, biaya yang diperlukan bagi 
pelaksanaan tugas Timnas PSLS dibebankan kepada PT. Lapindo Brantas 
sebagai operator Blok Brantas. 

Konsekuensi dari status Lapindo Brantas, Inc sebagai penanggung biaya 
pelaksanaan Keppres No. 13/2006 dan  di satu sisi, sebagai operator Blok Brantas 
yang terikat dengan ketentuan Production Sharing Contract (PSC) menimbulkan 
ketidakpastian terhadap jenis-jenis pengeluaran yang dapat di bebankan kepada 
Lapindo Brantas, Inc. Keppres No. 13/2006 tidak secara tegas menyatakan 
apakah beban kepada anggaran Lapindo Brantas,Inc didasarkan kepada 
pelaksanaan PSC atau tidak. 

Jika mendasarkan pada PSC, maka pemerintah akan mengganti seluruh biaya 
operasi eksplorasi yang termasuk dalam ketentuan sebagai biaya operasi 
petroleum, melalui mekanisme cost recovery. Termasuk juga kemungkinan LBI 
memasukkan biaya penanganan kejadian semburan lumpur (well control) sebagai 
biaya keadaan emergency, seperti yang tertuang dalam klausul 4.1.6 PSC Blok 
Brantas yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat atau kondisi yang luar 
biasa dan memerlukan tindakan segera, masing-masing pihak yang terlibat dalam 
kontrak, yang dalam hal ini BP Migas atau LBI, diijinkan untuk mengambil 
segala tindakan yang harus diambil untuk meyelamatkan kepentingan dan 
karyawannya dan setiap biaya yang muncul harus dimasukkan sebagai biaya 
operasi. 

Konsekuensi dimasukkannya biaya penanganan kejadian darurat sebagai biaya 
operasi adalah dimungkinkan untuk di-cost recovery-kan. Sebagai contoh, LBI 
juga berusaha memasukkan biaya penanganan semburan (pembuatan snubbing 
unit, side tracking dan Relief well) senilai US$ 73,710.078 ke dalam AFE 
(Authorization For Expenditure) yang dikembalikan oleh BP Migas dengan 
alasan masih menunggu kepastian hukum tentang kasus semburan lumpur di 
sekitar Sumur Banjarpanji-1 tersebut. 

Di sisi lain, Keppres No. 13 Tahun 2006 memberikan tugas kepada Timnas PSLS 
untuk melakukan semua kegiatan tanpa memperhatikan apakah dananya dapat di-
cost recovery-kan atau tidak. 

Hasil review atas mekanisme penganggaran dan realisasi pembayaran 
pelaksanaan tugas diketahui bahwa Timnas PSLS telah membuat rencana kerja 
kegiatan tetapi tidak mencantumkan jumlah anggaran terkait dengan rencana 
kerja tersebut. Hal ini akan mempersulit pengaturan likuiditas operasional 
Timnas PSLS.  
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Penyusunan anggaran dan kegiatan oleh Timnas PSLS tidak didasarkan pada 
kemampuan penyandang dana (LBI), hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan 
likuiditas dana yang tersedia. dengan keterbatasan dana yang tersedia, dibuat 
prioritas aspek mana yang paling memerlukan penanganan segera. Semua 
alternatif penanganan tidak akan efektif berjalan jika terhalang keterbatasan dana 
dan hanya dilaksanakan setengah jalan. 

Sejak awal, Timnas PSLS tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan dana 
karena seluruh dana dikelola oleh LBI. Timnas PSLS hanya diberi wewenang 
untuk melakukan pengadaan barang atau jasa dengan cara penunjukkan langsung 
karena merupakan kondisi darurat serta berhak mengeluarkan SPK (Surat 
Perintah Kerja) kepada kontraktor atau pihak lain, namun tidak punya wewenang 
untuk melakukan kontrak dengan kontraktor atau pihak lain tersebut. Kontrak 
akan dilakukan atas nama LBI dengan kontraktor atau pihak lain. Hal ini 
disebabkan karena Timnas PSLS tidak mempunyai legal binding terhadap LBI. 
Karenanya Timnas PSLS tidak bisa mendorong atau mengintervensi kebijakan 
LBI dalam hal: 

a. Meyakinkan tersedianya dana untuk pembiayaan seluruh rencana kerja 
Timnas PSLS. 

b. Menjadi pihak yang turut serta dalam penyelesaian masalah cashflow agar 
tidak berakibat macetnya arus dana yang harus disalurkan ke masyarakat dan 
pihak ketiga. 

Ketergantungan pembiayaan Timnas PSLS kepada LBI menyebabkan beberapa 
rencana kerja Timnas PSLS menjadi terhambat. Sebagai contoh, dampak di 
bidang penanganan sosial yang telah terjadi adalah tertundanya pembayaran 
jadup (jatah hidup) tahap III, IV, V yang seharusnya telah jatuh tempo pada 
bulan November dan Desember 2006 dan baru dibayarkan pada tanggal 12 
Januari 2007 dengan jumlah nilai jadup sebesar Rp 5,2 milyar dan denda yang 
diperhitungkan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebesar Rp 5,6 
milyar (belum dibayar). Fakta ini menjelaskan bahwa Satlak selaku pelaksana 
Timnas PSLS di lapangan tidak memiliki kekuatan untuk ‘memaksa’ LBI 
membayar tepat pada waktunya dan tidak bisa menjadi penjamin bahwa 
pembayaran jadup akan lancar, disebabkan karena ketergantungan pendanaan 
kepada cash flow LBI. 

 

Pengawasan Dalam struktur organisasi Timnas PSLS tidak ada Tim Pengawas, sehingga 
aktivitas dan kebijakan Timnas PSLS tidak dapat dipantau dan dinilai dengan 
baik. Kondisi di atas dapat mengakibatkan upaya menghentikan semburan, 
menangani genangan dan dampak sosial tidak optimal dan berpotensi 
memperluas areal/lokasi genangan serta menimbulkan masalah baru. 

 

Pelaporan Dalam suatu organisasi, setiap pelaksanaan kegiatan harus memiliki 
mekanisme pertanggungjawaban yang dapat mendorong pengelolaan 
organisasi menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel. Timnas PSLS telah 
membuat laporan harian yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan 
disampaikan kepada Tim Pengarah dan Media Center untuk dipublikasikan.  
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Sampai dengan laporan ini dibuat, Timnas PSLS belum membuat laporan posisi 
keuangan dan aset yang telah dibeli atau diperoleh (penerimaan dan pengeluaran) 
dalam rangka pelaksanaan Keppres No.13 Tahun 2006. Dengan tidak adanya 
laporan ini, maka terdapat risiko kehilangan aset dan risiko ketidakakuratan data 
keuangan serta mempersulit proses pertanggungjawaban di kemudian hari. 

 

Aspek Legal  
Keppres No. 13 
Tahun 2006 

Hasil evaluasi kelembagaan menurut Universitas Brawijaya: 

1. Dengan memperhatikan dasar hukum, pada bagian konsideran peraturan 
perundang-undangan baik pada tingkat Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah maupun Keppres terlihat masih berorientasi pada masalah 
minyak dan gas bumi, belum mencakup pada aspek lain yang juga terkena 
dampaknya, seperti masalah kesehatan masyarakat, lingkungan serta tata 
ruang nasional. 

2. Belum ada upaya dalam menyusun peraturan baik pada tingkat Undang-
Undang hingga Peraturan Daerah, yang dapat menjamin kepentingan 
masyarakat korban pasca-bencana. Selanjutnya, Pemerintah perlu berupaya 
untuk menegakkan seluruh aturan yang telah berlaku sehingga dapat 
mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat korban bencana maupun 
upaya untuk meminimalisasi tingkat kerugian dapat diwujudkan. 

Atas permasalahan yang terkait organisasi di atas, Timnas PSLS memberikan 
tanggapan sebagai berikut: 
1. Berkaitan dengan catatan BPK bahwa Timnas PSLS disusun berdasarkan 

kegiatan bukan berdasarkan fungsi dengan membandingkan struktur 
organisasi Timnas PSLS dengan Bakornas PB dan FEMA 
a. Bakornas PB dan FEMA adalah organisasi yang bersifat non ad hoc 

sedangkan Timnas PSLS bersifat ad hoc dan dibatasi waktunya hanya 6 
bulan. Dengan batasan-batasan seperti ini, sangat sulit untuk 
melaksanakan organisasi dengan fungsi-fungsi yang bersifat jangka 
panjang seperti fungsi-fungsi mitigasi dan recovery  

b. Struktur organisasi Timnas PSLS pada dasarnya dibuat untuk 
memperkuat koordinasi dari Tim atau Pokja atau unit yang ada dan 
sudah berjalan yaitu Tim 1, Tim 2 dan Tim 3 di samping juga 
mengakomodasi stakeholder lain yang belum dilibatkan secara 
organisasi yang jelas (misalnya PJKA, PLN, TELKOM, Pertamina). 
Dengan adanya Tim Nasional diharapkan koordinasi antar tim akan lebih 
cepat serta jalur pengambilan keputusan ke pusat dapat diperjelas dan 
dipersingkat. 

2. Tim Nasional justru dibentuk untuk memperjelas dan mempersingkat jalur 
pengambilan keputusan. Adanya Tim Pelaksana yang secara penuh waktu 
berada di lokasi dimaksudkan untuk mempercepat dan mempertegas 
pengambilan keputusan di lapangan. 

3. Kedudukan Menteri dalam Tim Nasional adalah di Tim Pengarah yang 
diperlukan berkaitan dengan kebijakan makro yang memang membutuhkan 
keputusan Menteri. Pejabat Eselon 1 yang berada di Tim Nasional pada 
umumnya didukung oleh tenaga-tenaga penuh waktu. Adapun keberadaan 
Pejabat Eselon I di Tim Pelaksana Tim Nasional dibutuhkan berkaitan 
dengan masih banyaknya hal-hal ketidakjelasan yang membutuhkan otoritas 
yang cukup untuk ketegasan pengambilan keputusan. Adapun pada level 
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operasional unit pada umumnya dilaksanakan oleh tenaga penuh waktu (non 
Eselon I). 

4. Dibentuknya Tim Nasional pada dasarnya adalah mengakomodasi aspirasi 
daerah. Sebelumnya, penanganan lumpur dilakukan oleh Lapindo Brantas  
Inc dengan Pemkab Sidoarjo kemudian ditangani Pemda Jawa Timur 
kemudian baru dibentuk Tim Nasional.  

5. Mengenai tidak dilibatkannya masyarakat dalam penanganan semburan 
lumpur: Keterlibatan masyarakat dilakukan berdasarkan segmen keterkaitan 
dan kepentingan. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, para akademisi dan ahli 
teknis dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan teknis. Berkaitan dengan 
keterlibatan masyarakat dalam penanganan sosial, Tim Nasional sudah 
membuka dua Posko (satu di antaranya telah tenggelam lumpur), yaitu di 
Desa Mindi (masih aktif) dan di Perumtas I. Posko ini dimaksudkan untuk 
membangun jembatan komunikasi sosial antara Tim Nasional dan 
masyarakat. Harus diakui bahwa reaksi masyarakat mengenai penanganan 
“accident” ini sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai adanya satu pihak 
yang harus bertanggung jawab secara langsung dan seketika. Hal ini 
menimbulkan banyak kesulitan karena pihak yang dituntut untuk 
bertanggung jawab tidak dapat selalu memenuhi tuntutan masyarakat baik 
secara besaran maupun waktunya. Akibatnya tingkat kerjasama yang 
diharapkan dari masyarakat sulit untuk dicapai. 

 
Saran BPK-RI BPK-RI menyarankan agar: 

a. Pemerintah: 
1) Membentuk organisasi penanganan dampak semburan lumpur dengan 

asumsi bahwa semburan lumpur akan berlangsung lama, sehingga 
organisasi tersebut bersifat permanen serta mempunyai wewenang dan 
anggaran yang jelas. 

2) Menetapkan master plan penanganan semburan lumpur, dengan asumsi 
bahwa semburan lumpur akan berlangsung lama, sehingga harus 
diantisipasi kemungkinan perluasan areal genangan dan pembuatan 
tanggul yang lebih permanen, termasuk mengantisipasi berbagai dampak 
buruk terhadap lingkungan hidup.  

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan proses pengambilan keputusan 
yang berdampak kepada masyarakat. 

b. Timnas PSLS membuat laporan kegiatan dan keuangan sebagai wujud 
akuntabilitasnya kepada Pemerintah dan masyarakat. 
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2. Penghentian Semburan 

 

Latar Belakang Luapan lumpur yang keluar sekitar 150 meter dari eksplorasi Sumur 
Banjarpanji-1 sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 
saat laporan ini dibuat telah berlangsung selama 9 bulan, dan telah 
menimbulkan dampak yang signifikan baik terhadap masyarakat yang 
bermukim di sekitar lokasi semburan, lingkungan hidup, serta infrastruktur 
vital dan fasilitas umum lainnya. 

Langkah-langkah penanganan telah diambil baik oleh LBI sebagai operator 
lapangan pengeboran, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sidoarjo, maupun oleh Pemerintah Pusat. Langkah yang 
dilaksanakan dikoordinasikan dalam berbagai organisasi dan manajemen 
penanganan yang melibatkan ketiga unsur tersebut. 

Upaya penghentian semburan lumpur dilaksanakan melalui empat metode yang 
bertujuan: 

1. Menghentikan semburan yang terdiri dari tiga metode, yaitu snubbing unit, 
side tracking, dan relief well. 

2. Mengurangi atau memperkecil volume semburan yaitu dengan insertion of 
high density chained balls (HDCB). 

Snubbing Unit 

Menurut Adams (1980) operasi snubbing adalah salah satu cara untuk 
menurunkan drill string ke dalam sumur sementara itu mempertahankan tekanan 
permukaan yang memadai untuk menghindari tambahan influx dari fluida 
formasi.1 Dalam operasi ini digunakan snubbing unit untuk mencari sumber 
luapan lumpur dengan menelusuri Sumur BJP-1 secara fisik serta mencari 
sumber semburan.2 Mengutip laporan Universitas Brawijaya, snubbing unit 
adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidrolik yang umumnya digunakan untuk 
pekerjaan well-intervention and workover (melakukan suatu pekerjaan ke dalam 
sumur yang sudah ada). Selain untuk pendeteksian, snubbing juga dapat 
digunakan untuk pengeboran, penyemenan dan perforasi. 

Untuk tujuan penanganan semburan di Sumur BJP-1, LBI menggunakan 
snubbing unit Seleraya-2 berkekuatan 340 HP milik Seleraya, Jakarta. Target 
operasi snubbing unit adalah kedalaman 9297 kaki. Operasi snubbing dimulai 
pada tanggal 30 Juni 2006 dan berakhir pada 27 Juli 2006, atau seluruhnya 
selama 27 hari. Keseluruhan waktu adalah selama 39 hari sejak peralatan 
snubbing tiba di lokasi tanggal 18 Juni 2006, atau selama 61 hari sejak semburan 
pertama tanggal 29 Mei 2006. Berdasarkan daily drilling report diketahui bahwa 
total biaya operasional sebesar US$320,526.07 (Rp2.949 juta dengan kurs 
Rp9.200,00), atau rata-rata sebesar US$11.871,34 (Rp109 juta) per hari operasi. 

Side Tracking 

Side tracking merupakan metode penghentian semburan melalui sumur lama 
dengan cara mengebor menyamping. Langkah ini diambil setelah penelusuran 
snubbing menunjukkan bahwa posisi fish terjepit, terdapat selubung rusak 
(casing collapse) dan tight spots. Side tracking direncanakan pada kedalaman 
2997 ft sampai di bawah fish lama yang terjepit untuk kemudian mematikan 

                                                 
1 Neal Adams, “Well Control Problems and Solutions”, Petroleum Publishing Company, 1980, pg. 183 
2 Imam P. Agustino, Media Centre 20 Juni 2006 
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semburan dan menutup sumur secara permanen. Rig yang digunakan untuk side 
tracking berkekuatan 800 HP. 

Informasi dari Media Center menyebutkan bahwa komponen Rig OW-700 untuk 
side tracking pada tanggal 19 Juli 2006 mulai didatangkan di lokasi Sumur BJP-1 
oleh Pertamina Drilling Services Inc. (PDSI) dari Cirebon. Rig tersebut sedianya 
akan digunakan Pertamina untuk eksploitasi gas di Cirebon untuk memenuhi 
pasokan gas di Pulau Jawa. Persiapan lokasi dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli 
2006. 

Berdasarkan daily drilling report diketahui bahwa operasi side tracking 
membutuhkan waktu selama 21 hari sejak tanggal 28 Juli s.d. 18 Agustus 2006. 
Total biaya harian (total daily cost) yang dikeluarkan sebesar US$352,060.00 
(Rp3.239,00 juta dengan kurs Rp9.200,00), atau rata-rata sebesar US$16,764.76 
(Rp154,00 juta) per hari operasi. 

Relief Well 

Relief well (sumur penyumbat) merupakan salah satu metode yang digunakan 
untuk mematikan semburan dalam sumur dengan cara pengeboran miring dari 
lokasi sumur yang baru. Adams (1980) menegaskan bahwa relief well didesain 
untuk mematikan blowout di bawah permukaan dengan menyuntikkan fluida 
pengendali (control fluids) secara langsung maupun tidak langsung ke dalam 
annulus sumur yang mengalami blowout. Relief well diperlukan saat prosedur 
penanganan di permukaan tidak memungkinkan untuk dilakukan.3 

Untuk penanganan semburan di sekitar Sumur BJP-1, LBI merencanakan 
menggunakan 3 relief well, dengan rincian: 

Tabel 8 : 
Relief Well 

 
Relief 
well Kontraktor Rig Kekuatan Lokasi 

RW-1 PT Century 
Dinamik Drilling 

Century-24 2000 HP Ds. Renokenongo 

RW-2 -- -- -- Ds. Siring 
RW-3 Pertamina Drilling 

Services Inc. 
N-110 M/ 
PDSI-01 

1500 HP Ds. Kedungbendo 

 

Menurut Laporan Universitas Brawijaya, pemadaman lumpur dilakukan dengan 
terlebih dulu membuat tiga sumur baru (relief well) yang beranjak dari hipotesis 
bahwa lumpur berasal dari retakan di dinding Sumur Banjarpanji-1. 

PT Century Dinamik Drilling merupakan perusahaan afiliasi untuk Century 
Resources, Australia yang sukses menangani bencana luapan lumpur dari 
kegiatan eksplorasi gas dan minyak di Bangladesh. Pertamina Drilling Service 
Inc. adalah anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Jakarta, dan 
memiliki pengalaman pengeboran minyak dan gas bumi. Relief Well-2 dalam 
pelaksanaannya terkendala faktor pembebasan lahan, sehingga tidak 
dilaksanakan. 

                                                 
3 Neal Adams, idem, pg. 213 
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Untuk itu LBI telah mengadakan kontrak sewa dengan jumlah keseluruhan senilai 
Rp200.863 juta. Keseluruhan pembiayaan ditanggung oleh LBI. Penetapan 
objective dilakukan berdasarkan masukan dari BP Migas, Konsultan LBI, dan 
pihak Century. 

Ketiga metode di atas gagal menghentikan semburan lumpur, sehingga pada 
tanggal 22 Januari 2007 Timnas PSLS memutuskan untuk melaksanakan metode 
insersi HDCB dengan tujuan mengurangi volume semburan. 

Insersi High Density Chained Balls (HDCB) 

HDCB adalah sebuah metode insersi serangkaian batu-batu yang terbuat dari 
beton secara gradual atau secara bertahap ke dalam pusat semburan dengan 
tujuan untuk mengurangi debit semburan lumpur. HDCB ini direncanakan 
sebagai pengganti relief well yang sudah rig down pada tanggal 11 Januari 2007. 
HDCB ini dirancang oleh Kelompok Keahlian Fisika Sistem Kompleks Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung (ITB). 
Upaya penghentian semburan menggunakan metoda HDCB dimatangkan dalam 
pertemuan Tim Pakar yang digelar 22 Januari 2007 di Surabaya. 

Tujuan HDCB adalah mengurangi debit semburan lumpur, mengurangi energi 
semburan lumpur, dan mengurangi subsidence (amblesan) di sekitar main hole. 

Dasar pertimbangan metoda HDCB adalah densitas bola beton sebesar 2,5 g/cm3 
lebih besar dari densitas lumpur sebesar 1,3 g/cm3, sehingga diharapkan akan 
mengalami percepatan waktu diluncurkan ke dalam lubang semburan. Bola-bola 
beton dengan diameter 20 – 40 cm ini dihubungkan satu sama lain dengan kabel 
baja, dengan harapan letak yang berdekatan akan menghasilkan kemasan mampat 
bola-bola beton ini dalam lubang. 

HDCB ini direncanakan akan memakan biaya kurang lebih Rp1,6 milyar dan 
mulai dioperasikan pada pertengahan Februari 2007. Sampai saat pemeriksaan 
tanggal 2 Maret 2007, skenario tersebut masih dijalankan. 

Sampai dengan saat pemeriksaan metode ini masih dilaksanakan oleh Timnas 
PSLS dan dilanjutkan oleh BPLS. 

 

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

BPK-RI melakukan pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 
menghentikan semburan lumpur di Sidoarjo dengan mengevaluasi keataatan 
pada prosedur (SOP) yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.  

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penggunaan snubbing unit, side tracking dan relief well yang dilakukan oleh 
Lapindo Brantas, Inc. dan Timnas PSLS tidak dapat menghentikan semburan 
lumpur di Sidoarjo. 

2. Operasi snubbing unit, side tracking dan relief well telah menggunakan dana 
lebih kurang sebesar USD.21.832,8 ribu atau ekuivalen Rp200.862 juta (kurs 
1 USD = Rp.9.200). Jika dikaitkan dengan tidak dapat dihentikannya 
semburan lumpur, maka dana yang dikeluarkan tersebut menjadi tidak efisien 
dan sia-sia. 
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3. Operasi snubbing dan relief well tidak mencapai sasaran yang diharapkan 
karena terkendala oleh faktor-faktor non teknis, seperti peralatan yang tidak 
tersedia di lapangan pada saat dibutuhkan, peralatan yang tidak memenuhi 
syarat, luapan lumpur yang tidak terkendali sehingga menggenangi lokasi rig 
dan keterbatasan dana operasional. 

Atas permasalahan tersebut Lapindo menanggapi bahwa: 

1. Pelaksanaan upaya-upaya penghentian semburan telah maksimal. Beberapa 
langkah yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi sumur, casing dan fish 
yang tidak memungkinkan. 

2. Kelebihan waktu operasi snubbing karena adanya kebutuhan alat yang harus 
dipenuhi demi faktor keselamatan dan juga adanya kendala dari sumur. 

3. Kendala yang dihadapi tidak mengganggu operasi snubbing unit. 

4. Luapan lumpur dan penurunan tanah pada dasarnya telah diantisipasi dengan 
pembuatan pondasi rig dengan tiang pancang, peninggian lokasi, dan 
pembuatan tanggul. 

    

Saran BPK-RI BPK-RI menyarankan agar: 

Pemerintah melalui Departemen ESDM dan BP Migas: 

1. melakukan investigasi atas kelayakan secara teknis penggunaan snubbing 
unit, side tracking, relief well dan metode lainnya untuk menghentikan dan 
atau memperkecil semburan lumpur di Sidoarjo. 

2. mereview langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan upaya penghentian 
semburan sehingga lebih terarah, terencana dan terukur serta memegang 
teguh prinsip kehati-hatian. 
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3. Penanganan Genangan Lumpur 
 

Latar Belakang Penanganan genangan lumpur dilakukan dengan menampung lumpur yang 
berasal dari semburan di kolam-kolam penampungan. Penanganan genangan 
lumpur juga dimaksudkan untuk mengurangi beban kolam dalam menampung 
lumpur seperti membuang lumpur ke Sungai Porong, membuang lumpur ke 
daratan, pemanfaatan lumpur, dan lain lain. 

Pembuatan kolam penampungan (pond) dilakukan untuk melindungi pemukiman 
penduduk, lahan pertanian, dan beberapa obyek vital yang terdapat di sekitar 
lokasi Sumur BJP-1. Selain itu, kolam penampungan juga dimaksudkan untuk 
mengantisipasi dampak lumpur terhadap manusia dan kerusakan lingkungan. 

Volume semburan lumpur di awal periode diperkirakan hanya mencapai sekitar 
5.000 m3 dan kemudian volumenya bertambah 25.000 m3 dan semakin terus 
meningkat menjadi 50.000 m3 lalu menjadi 126.000 m3 dan saat ini (Januari 
2007) diperkirakan telah mencapai lebih dari 150.000 m3 per harinya. 

Luapan lumpur panas Sidoarjo merupakan kejadian yang mencemaskan 
masyarakat baik yang terkena dampak langsung maupun masyarakat di sekitar 
semburan yang memiliki potensi terkena dampak semburan lumpur. Pada saat 
penulisan laporan ini, semburan lumpur telah menggenangi sekitar 9 Desa di 
Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin, sehingga membuat ribuan 
masyarakat mengungsi, mengancam ekosistem lahan dan tambak serta perairan, 
merusak infrastruktur yang ada, tutupnya industri dan mengganggu sistem 
transportasi regional, serta berbagai dampak sosial ekonomi. 
 

Gambar 15   
Pusat Semburan Lumpur 

 

 
Sumber: Laporan KNLH, 11 September 2006 
 

Genangan lumpur dalam kolam penampungan (pond) 1 di sekitar pusat semburan 
saat ini hampir mencapai ketinggian 15,5 meter. Area genangan lumpur 
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seluruhnya mencapai luas sekitar 550 hektar (Februari 2007) yang menggenangi 
pemukiman rumah penduduk, pabrik, persawahan, jalan tol dan berbagai 
infrastruktur lainnya. Dikuatirkan genangan lumpur yang memenuhi kolam 
penampungan (pond) di musim hujan akan meluber dan menjebol tanggul kolam 
penampungan. Untuk mengurangi genangan lumpur yang semakin bertambah 
diupayakan pembuangan ke laut melalui Sungai Porong atau langsung dengan 
kanal ke laut. 

Sampai tanggal 11 Desember 2006 terdapat 11 (sebelas) kolam penampungan 
yang menempati areal seluas 251,9 Ha dan berlokasi di 8 (delapan) desa, dengan 
rincian: 

Tabel 10   
Lokasi, Luas, Kapasitas dan Estimasi Isi Kolam Penampungan 

 
Kolam 

Penampungan 
(Pond) 

Lokasi 
(Desa) 

Luas 
(Ha) 

Perkiraan 
Kapasitas 

(m3) 

Estimasi 
Isi 

(m3) 

Isi  
(%) 

Pond A dan B Renokenongo 29,5 1.180.000 1.167.000  95 
Pond C-1 Kedungbendo 3 60.000 57.000  95 
Pond 1,2,3,4, C-
2, Jatirejo 

Jatirejo 
94 4.450.000 4.361.000  95 

Pond 5 

Mindi 
Pejarakan 
Kedungcangkring 
Besuki 

90 3.600.000 1.800.000  50 

Pond Snubbing BJP-1 (Siring) 35,4 2.124.000 2.017.800  95 

Total 251,9 11.744.000 9.402.800  80,06 

Sisa Volume   2.341.200  19,94 
Sumber: Progress Report Timnas PSLS tanggal 11 Desember 2006 
 

Sampai saat ini seluruh biaya penanganan yang dibebankan kepada Lapindo 
Brantas, Inc, pada bulan Desember 2006 mencapai nilai sebesar US$58 juta atau 
sekitar Rp1,3 trilyun. 

Grafik 1 

Pergerakan Area yang Terkena Dampak dan Jumlah Volume Pond 
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(sumber: Perhitungan Dr. Andang Bahtiar)  
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Semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo juga pernah terjadi di daerah 
lain. Berikut merupakan kejadian semburan di beberapa wilayah dunia: 
 

Tabel 11 
Data Semburan di Negara Lain 

 

 

Lokbatan 

(Azerbaijan, 

2001) 

Koturdag 

(Azerbaijan 

1950-present) 

Piparo 

(Trinidad, 2001) 

Lusi 

(East Java, 

2006)* 

Volume  0,0003 km3 0,00045 km3 0,025 km3 0,012 km3 

Duration 30 minutes 18.200 days 1 day 173 days 

Area 0,098 km2 0,3 km2 2,5 km2 3,6 km2 

Average 

rate**  

0,0144 0,000000025 0,025 0,00007-0,0015 

* the duration of the Lusi eruption is at the time of this writing 
** km3 per day  

Sumber: Birth of A Mud Volcano: East Java, 29 May 2006, Richard J. Davis and friends, Februari 2007, 
GSA Today Magazine 
 

 

Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Pekerjaan 
Pendukung 
Lainnya 

a. Pembangunan Jembatan Bailey 

Pembangunan jembatan bailey dari sisi barat jalur Surabaya-Gempol km 
38,300 selesai tanggal 2 Juli 2006 dengan panjang 24 meter, lebar 4 meter, 
tinggi 2,5 meter serta jembatan mampu menahan beban antara 35-40 ton. 
Pembuatan jembatan bailey Jasa Marga dilakukan oleh kontraktor PT 
Trikarya Graha dengan nomor kontrak SO 51000-0787C dan dengan total 
biaya senilai Rp765,34 juta. 

b. Pekerjaan Normalisasi Saluran Irigasi dan Pengendali Banjir serta Perbaikan 
Saluran Air (Drainase) 

Telah dilakukan perbaikan saluran drainase sepanjang 27,5 km yang terdiri 
dari: 

1) Sistem saluran Juwet, sepanjang 3,2 km 

2) Sistem saluran losses, sepanjang 7,2 km 

3) Sistem saluran Ketapang, sepanjang 9,6 km 

4) Sistem saluran drainase mikro, sepanjang 7,5 km 

Dinas Pengairan dan Litbang Pekerjaan Umum telah menyiapkan design 
engineering. Realisasi pengerjaan dimulai tanggal 21 Agustus 2006. Selain 
itu dilakukan pembuatan parit sepanjang sisi rel kereta api untuk 
penampungan rembesan air agar tidak menggenangi rel kereta api 

Biaya yang dikeluarkan untuk normalisasi saluran irigasi dan pengendali 
banjir serta perbaikan saluran air (drainase) sebesar Rp35.871,42 juta.  

c. Pembuatan Gorong-Gorong (Concrete/Box Culvert) 
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Pemakaian armco (gorong-gorong/saluran) sepanjang 800 m  x tinggi 2 m x 
lebar atas 12 m x 2 sisi, sehingga aliran lumpur lancar untuk menghindari 
jalan tol. Selain itu, pemasangan gorong-gorong (concrete/box culvert) dari 
beton dilakukan di saluran avfour yang menghubungkan antara kolam 
penampungan lumpur (pond) 1 dengan pond 3 dan 4, yang telah mencapai 70 
unit. Pekerjaan ”supply and installation of pre cast concrete pipe and box 
culvert” dilaksanakan melalui kontrak RFS-E4015 senilai total Rp910,00 
juta. 

 

Kronologis 
Penanganan 
Genangan 
Lumpur 

Dalam periode awal pada umumnya LBI menjadi penanggung jawab kegiatan. 
Keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak lain pada umumnya berdasarkan 
permintaan LBI, atau aparat pemerintah setempat.  

Upaya pertama yang dilakukan LBI dalam penanganan genangan lumpur dibantu 
dengan aparat TNI (Kodim 0816/Sidoarjo) selaku penanggung jawab keamanan 
wilayah tersebut adalah pemasangan sesek/gedek dari bambu dan pipa setinggi 1 
meter di sekeliling pengeboran untuk menahan luapan air lumpur serta 
memisahkan antara air dan lumpur yang mengalir. Tujuannya agar lumpur dapat 
tersangkut oleh sesek/gedek tersebut dan hanya air yang mengalir meluas ke 
daerah persawahan atau pemukiman penduduk. Namun sesek/gedek tersebut 
jebol dan tenggelam karena tidak dapat menahan luapan lumpur yang jumlahnya 
semakin meningkat. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat tanggul pond 
dengan material tanah sawah dengan konstruksi yang tidak memadai.  

Pada tanggal 8 Juni 2006, Bupati Sidoarjo membentuk Tim Terpadu 
Penanggulangan Bencana Lumpur berdasarkan SK Bupati No. 
188/689/404.1.1.3/2006 tanggal 12 Juni 2006. Tim ini terdiri dari unsur LBI, BP 
Migas, Pemda setempat, TNI/Kepolisian, KNLH, dan ITS. Langkah yang 
disusun oleh Tim Terpadu adalah dengan mengendalikan lumpur agar tidak 
meluas ke pemukiman masyarakat dan mengganggu fasilitas umum serta obyek 
vital di sekitar lokasi kejadian. Selain itu dilakukan kajian untuk memanfaatkan 
lumpur secara komersial. 

Untuk mengendalikan luapan lumpur yang mengalir ke persawahan, pemukiman 
penduduk, dan jalan tol yang berada di sekitar pusat semburan. Pada tanggal 19 
Juni 2006 keluar Surat Perintah dari Pangdam V/Brawijaya agar TNI ikut 
berpartisipasi membantu penanggulangan lumpur di Kecamatan Porong dengan 
melakukan pembuatan pond. Pembuatan pond ini dilaksanakan oleh Yonzipur 5 
dengan tanggul yang terbuat dari tanah, pasir, dan batu yang diangkut dengan 
truk. Namun karena semburan tidak dapat dihentikan dan volume semburan 
semakin hari semakin bertambah, kemudian kolam penampungan yang ada 
diperluas dan tanggul penahan lumpur ditinggikan serta diperkuat hingga batas 
maksimal kekuatan dan ketinggian. Dan akhirnya diperlukan pembuatan pond 
yang baru.  

Pembuatan pond tersebut dilakukan untuk melindungi pemukiman penduduk, 
persawahan, rel kereta api, dan jalan tol serta untuk mengantisipasi lebih 
meluasnya lagi korban dan kerusakan yang ditimbulkan serta melindungi 
infrastruktur yang ada di sekitar semburan yang terkena dampak langsung dari 
luapan lumpur panas. Awalnya hanya membuat kolam pond A. Namun karena 
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luapan lumpur yang terus bertambah dan belum dapat dihentikan sampai saat ini, 
maka dibuatkan kolam penampungan tambahan selanjutnya.  

Sejak tanggal 21 Agustus 2006, penanganan bencana dan pembangunan kolam 
penampungan lumpur diambil alih oleh Pra TMMD (TNI Manunggal 
Membangun Desa) Skala Besar dan  kemudian dilanjutkan tahap TMMD Skala 
Besar.  

TNI melakukan pembangunan pond dan penguatan tanggul sesuai konstruksi 
yang dikeluarkan dan di bawah pengawasan dari Litbang Departemen Pekerjaan 
Umum. Pengadaan material yang dipergunakan untuk pembuatan tanggul melalui 
rekanan yang telah ditunjuk dan melalui prosedur penunjukkan langsung karena 
dalam kondisi darurat.   

Pada tanggal 8 September 2006 Pemerintah membentuk Tim Nasional 
Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS) melalui 
Keputusan Presiden No. 13/2006 yang salah satu tugasnya adalah melakukan 
manajemen pengendalian dan pembuangan lumpur. Dalam penanganan genangan 
Timnas PSLS pada umumnya menjalankan strategi yang telah dilaksanakan oleh 
Tim sebelumnya yaitu pembangunan dan pemeliharaan pond, pengaliran ke 
lokasi lain, dan pencarian alternatif pembuangan lumpur. Sejak dibentuknya 
Timnas PSLS, diupayakan untuk tidak menambah jumlah luas lahan pond yang 
ada, kecuali untuk mencegah meluasnya aliran lumpur yang telah meluap. Pond 
yang ada hanya dilakukan peninggian dan penguatan untuk meningkatkan jumlah 
kapasitas volumenya 

Pada tanggal 27 September 2006, hasil rapat pada Sidang Kabinet Paripurna  
menetapkan antara lain semburan lumpur yang ada dan yang akan terus meluap 
sebagian akan ditempatkan di kolam-kolam lumpur yang ada, sebagian lagi 
dipindahkan ke lokasi di darat dan sebagian lainnnya dialirkan ke Sungai Porong. 
Ditugaskan kepada Timnas PSLS untuk menindaklanjuti penanganan prasarana 
pengaliran lumpur tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru. 
Pemerintah juga menetapkan bahwa keterlibatan partisipasi TNI AD tetap 
dilanjutkan sehingga TNI melanjutkan dengan Operasi Bhakti hingga tanggal 31 
Maret 2007. 

Penanganan lumpur di permukaan telah dilaksanakan sejak awal munculnya 
semburan sampai dengan saat ini. Sasaran langkah penanganan adalah mencegah 
meluasnya luapan lumpur agar tidak membahayakan masyarakat dan obyek-
obyek vital, serta mengendalikan dampak lumpur terhadap lingkungan hidup. 
Langkah yang diambil LBI serta Tim Terpadu dan dibantu oleh anggota TNI di 
bawah kordinasi Kodam V/Brawijaya adalah pembuatan kolam penampungan 
(pond) sementara yang berfungsi sebagai above-ground basins dengan tanggul 
penahan di sekelilingnya. Sampai dengan awal September 2006 sejumlah 9 
(sembilan) kolam penampungan telah dibangun yang terdiri dari pond A, B, C, 
D, serta pond 1, 2, 3, 4, 5. Tanggul penahan pada umumnya terbuat dari tanah 
serta pasir dan batu (sirtu) yang diperoleh di sekitar lokasi, yang kemudian 
dibungkus ke dalam karung-karung plastik untuk disusun menjadi tanggul 
penahan. Pada awal penanganan, pembangunan tanggul dilaksanakan secara 
padat karya kemudian beralih ke metode yang melibatkan kontraktor penyedia 
sirtu dan pelaksana pembangunan tanggul. Peran TNI AD tetap dipertahankan, 
khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan tanggul penahan. Sampai 
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Januari 2007 telah dibangun 11 kolam penampungan dengan luas seluruhnya 
lebih dari ± 251,9 Ha. Panjang tanggul penahan pond yang ada sampai Februari 
2007 adalah sekitar 16 km. 

  

Fokus Penanganan 
Genangan 
Lumpur 

Hasil penelaahan atas rencana kerja dan dokumentasi pelaksanaan strategi 
penanganan genangan diketahui bahwa langkah penanganan genangan lumpur 
diutamakan untuk faktor-faktor (1) Perlindungan lingkungan; (2) Perbaikan 
saluran irigasi; (3) Pengelolaan lumpur; (4) Pemantauan lingkungan; dan (5) 
Pengelolaan lumpur lebih lanjut (pemanfaatan). 

 

Upaya 
Penanganan 
Genangan 

Berbagai upaya penghentian luapan lumpur panas telah dilakukan namun 
sampai saat ini semburan lumpur masih juga belum berhenti. Sementara itu 
upaya penanggulan untuk mengendalikan genangan juga sudah dilakukan. 
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penanganan genangan lumpur 
sebagai berikut: 

a. Semburan belum dapat diatasi dengan metode penanganan subsurface; 

b. Volume luapan lumpur yang terus bertambah; 

c. Kapasitas pond dan kekuatan tanggul penahan yang terbatas; 

d. Peningkatan kekhawatiran masyarakat dan keselamatan manusia; 

e. Rusaknya fasilitas dan infrastruktur penting yang ada;  

f. Antisipasi musim hujan yang diperkirakan datang pada bulan Desember. 

Sesuai dengan action plan masing-masing pihak terkait yaitu LBI, Tim Terpadu, 
dan Timnas PSLS, langkah penanganan genangan, adalah: 

a. Penanganan di permukaan (surface), yaitu dengan penampungan lumpur di 
kolam penampungan (pond) dan pembangunan tanggul penahan. 

b. Pengendalian masalah lingkungan hidup, yaitu dengan mempersiapkan 
sarana pengolahan lumpur dan fasilitas pembuangan, serta pemantauan 
kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak lumpur terhadap 
lingkungan. 

Kegiatan penanganan genangan di permukaan yang terkait dengan aspek 
lingkungan hidup diantaranya: (1) Pemindahan lumpur ke wilayah darat/sungai, 
dan (2) Meluasnya area terdampak. 

 

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui masih terdapat beberapa kelemahan 
yang perlu ditingkatkan dalam upaya penanganan genangan lumpur. Kelemahan 
yang perlu ditingkatkan tersebut adalah : 

Langkah 
Penanganan 
Genangan 
Lumpur Tidak 
Mengakomodasi 

Semburan lumpur di Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup drastis dari 
5000 m3 per hari pada awal semburan hingga mencapai 165.000 m3 per hari 
pada bulan Desember 2006. Jumlah volume lumpur yang keluar ditangani 
dengan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menghentikan semburan 
dan kegiatan pembangunan tanggul untuk menampung lumpur dan air. Untuk 
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Kerangka Waktu 
Maksimal Sebagai 
Langkah 
Antisipatif Jangka 
Panjang 

menilai kecukupan pembangunan tanggul untuk menampung lumpur dan air 
yang keluar setiap hari, BPK-RI melakukan review terhadap strategi 
pembangunan tanggul dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil review 
menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tim Terpadu dan Timnas PSLS mengkaitkan strategi pembangunan 
tanggul dengan upaya penghentian semburan.  

Berdasarkan dokumentasi Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) 
diketahui tahapan pengendalian genangan lumpur oleh Tim Terpadu sebagai 
berikut:4  

   Tabel 12 
   Strategi Pembangunan Pond 

 
Tahap Strategi Batasan Asumsi 

Tahap 1 Penampungan lumpur di kolam 
penampungan seluas 80 Ha, 
kapasitas 1.020.000 m3: 
• #A dan B (24 Ha/360.000 

M3) 
• # C (32 Ha/320.000 M3) 
• # 1 dan 2 (12 Ha /180.000 

M3) 
• # 3 dan 4 (12 Ha/180.000 

M3) 

Seluruh kolam 
penampungan di 
atas akan penuh 29 
Juli 2006 
 

Kolam disiapkan 
untuk menampung 
lumpur selama 
operasi Snubbing 
Unit 

Tahap 2 Penampungan lumpur di kolam 
penampungan seluas 145 Ha 

Untuk menampung 
lumpur sampai 
dengan akhir 
September 2006 

Kolam ini 
digunakan untuk 
menampung 
lumpur selama 
operasi Relief Well 

Tahap 3 Penambahan lahan untuk 
kolam penampungan seluas 
lebih besar dari 145 Ha, yang 
dibeli atau disewa selama 2 
tahun. 

 Untuk 
mengantisipasi 
apabila skenario 1 
dan skenario 2 
belum berhasil 

Sumber: KNLH 

2. Tim Terpadu dan Timnas PSLS tidak mengantisipasi kemungkinan gagalnya 
upaya penghentian semburan dengan menggunakan alat snubbing unit 
sehingga terdapat kekurangan kolam penampungan sebesar 564.000 m3 pada 
periode 28 Juni s.d 26 Juli 2006 dan 28 Juni s.d. 7 Oktober 2006. 

Menurut Laporan Harian Tim Pokja 2 tanggal 27 Juli 2006 disebutkan pond 
yang telah dibangun hanya dapat menampung lumpur sebesar 1.416.000 m3. 
Berdasarkan perhitungan hingga tanggal 2 Agustus 2006 (asumsi 
penghentian semburan minimal) dibutuhkan kolam sebesar 1.980.000 m3, 
sehingga terdapat kekurangan kolam penampung hingga tanggal 2 Agustus 
2006 sebesar 564.000 m3. Apabila antisipasi skenario side tracking tidak 
berhasil maka terdapat kekurangan kolam penampung hingga tanggal 7 
Oktober 2006 (asumsi penghentian semburan maksimal) sebesar 2.554.000 
m3. Perhitungan tersebut terkait dengan kegagalan upaya snubbing yang 
terhalang oleh mata bor yang tertinggal dalam sumur.5 

                                                 
4 Bahan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 21 Juni 2006 
5 Laporan Harian, Tim Pokja 2, 27 Juli 2006 
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Dengan demikian kekurangan kapasitas ini menunjukkan belum terdapat 
antisipasi kegiatan yang selaras dengan kebutuhan minimal, yaitu penyediaan 
lahan penampungan sampai dengan akhir upaya snubbing (akhir Juli 2006). 
Selain itu pengambilan keputusan terhadap penanganan genangan di 
permukaan tidak mengacu kepada optimalisasi sumber daya, yang 
mensyaratkan pencapaian tujuan yang maksimal, walaupun tetap 
mempertimbangkan biaya yang paling efisien. 

Dari informasi di atas terlihat bahwa implementasi strategi penanganan genangan 
cenderung hanya mengakomodasi asumsi kerangka waktu yang paling minimal 
tanpa memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan skenario 
penghentian semburan. Pada tahap penanganan subsurface dengan snubbing dan 
side tracking, penanganan genangan permukaan hanya mempersiapkan kolam 
dan tanggul dengan volume, kapasitas dan bahan yang berjangka waktu sampai 
dengan prediksi berakhirnya kedua skenario tersebut. Langkah penguatan dan 
pemeliharaan tanggul yang dijalankan mendukung pula kesimpulan tersebut. Saat 
kedua skenario tersebut dinyatakan gagal, maka langkah permeliharaan dan 
penguatan dilakukan menggunakan bahan baku tambahan. Dengan mengacu 
kepada paradigma mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya masalah maka 
seyogyanya pihak LBI, Tim Terpadu dan Timnas PSLS perlu melakukan 
tindakan antisipasi kegagalan yang memadai dalam melaksanakan kegiatan 
penghentian semburan. 

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan 
selama Juli-Agustus masih berfokus pada ekstensifikasi kapasitas penampungan 
dan intensifikasi kekuatan tanggul penahan, serta upaya pengaliran lumpur dalam 
kolam. Tidak terdapat perubahan strategi yang berarti terkait penanganan 
genangan walaupun asumsi volume luapan lumpur telah berubah secara 
signifikan (5.000 m3/hari menjadi 50.000 m3/hari). 

Dari informasi di atas disimpulkan bahwa tidak tersedia alternatif strategi 
penanganan sebagai langkah antisipatif apabila asumsi waktu terpendek ternyata 
telah dilewati. Dengan demikian langkah penanganan bersifat meneruskan apa 
yang telah ada sebelumnya dan cenderung mengaplikasikan manajemen krisis. 
Sampai akhir pemeriksaan tanggal 31 Januari 2007, belum tampak upaya 
konstruksi yang lebih permanen. Pembangunan dam yang bersifat permanen baru 
pada tahap pengkajian oleh pihak ketiga, padahal skenario relief well pada 
kenyataannya telah gagal menghentikan semburan lumpur. 

Seharusnya pond yang dibuat disesuaikan dengan risiko potensial yang terukur 
dan relevan akan dihadapi di masa yang akan datang termasuk upaya-upaya 
penguatan dan perluasan tanggul penampungan. 

Pembuatan Kolam Penampungan Lanjutan (Permanen) 

Pembuatan kolam penampungan (pond) lanjutan dan penguatan serta peninggian 
tanggul kolam penampungan yang sudah ada dengan cara meninggikan tanggul, 
melapisi tanggul, dan memperkuat tanggul, serta membuat jalur transportasi.  

Hasil penelaahan atas kegiatan di atas terlihat bahwa strategi penanganan 
memfokuskan pada aspek (1) intensifikasi kemampuan kolam yang ada dengan 
cara penguatan tanggul, perbaikan tanggul, pelapisan tanggul, (2) peningkatan 
dinamika dan pengarahan aliran lumpur di kolam penampungan dengan cara 
pengadukan, pengenceran, membuat kanal yang mengarah ke spillway, (3) 
penguatan infrastruktur pond dan tanggul dengan cara pembuatan tanggul 
penahan baru, pembuatan counter weight, pembuatan saluran air di sisi tanggul.  
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Desain Struktur 
dan Pemilihan 
Bahan untuk 
Pembangunan 
Tanggul 

Tanggul penahan lumpur di sekeliling pond pada umumnya dibangun dengan 
cara mengurug tanah dan kemudian ditutupi dengan sirtu. Pemadatan dilakukan 
dengan menggunakan alat berat seperti buldozer atau truk besar. Tinggi 
tanggul mengikuti kapasitas lumpur, yakni peninggian dilakukan apabila tinggi 
permukaan lumpur mendekati bibir tanggul atau terjadi overtopping. 

Pelebaran atau penebalan biasanya dilakukan setelah peninggian, atau bila 
diperlukan sebagai jalan akses untuk mobilisasi alat-alat berat. Penguatan 
dilakukan untuk menambah daya tahan tanggul terhadap beban lumpur (gaya 
dorong) di dalam kolam dan beban (gaya berat) khususnya dari alat-alat berat 
yang melewatinya. Pembangunan tanggul tersebut dibuat tanpa pondasi sehingga 
tidak memadai untuk keperluan jangka panjang. 

Bahan yang digunakan untuk membangun/menebalkan/meninggikan tanggul 
pada umumnya adalah tanah dan sirtu. Pada awal periode penanganan genangan, 
sirtu dibungkus sandbag dan dikerjakan dengan padat karya. Namun mengingat 
keterbatasan waktu dan tenaga manusia, maka sirtu langsung diurug untuk 
membangun, menebalkan, atau meninggikan tanggul. Sementara bahan yang 
digunakan untuk penguatan antara lain bahan kimia (TX 88), limbah B3 (iron 
slag), sandbag, geotextiles, geograde, base coarse, ijuk, batu belah dan/atau batu 
kali. 

Pembangunan kolam dan tanggul dilakukan tanpa fondasi dan konstruksi yang 
memadai. Pemilihan bahan tanah dan sirtu yang kekuatannya tidak memadai dan 
kurang memenuhi syarat teknis, dinilai tidak memadai untuk menahan total 
beban yang ada. 

Hal ini meningkatkan resiko terhadap stabilitas tanggul dan pond, karena berada 
di atas lapisan lumpur dan soft soil (lihat gambar) yang cenderung mudah 
bergerak (moveable). Hal ini ditegaskan pula oleh anggota Tim Pakar, Dr. Ir. 
Rudi Rubiandini R.S. khususnya mengenai kemampuan dan daya dukung teknis 
dari kolam penampungan yang ada bagi kontinuitas upaya relief well. 

Gambar 16 
Desain Struktur  Tanggul 
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Sumber: Presentasi Rudi Rubiandini, 26 November 2006 
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Keretakan, kebocoran dan jebolnya tanggul penahan merupakan bukti dan 
konsekuensi dari pemilihan metode dan bahan yang digunakan 

Saat pemeriksaan (per 15 Januari 2007) pond yang ada di sekitar pusat semburan 
sudah mencapai ketinggian 16 meter, yang sewaktu-waktu dapat retak bahkan 
jebol. Hal ini dikarenakan luapan lumpur yang terus-menerus dan pergeseran 
tanah vertikal dan horisontal yang terjadi dengan radius sekitar 1,5 km dari pusat 
semburan. Oleh karena itu, Timnas PSLS melakukan langkah pembuatan tanggul 
permanen untuk semua tanggul yang ada yang diperkirakan berkekuatan sampai 
dengan 50 tahun dan tahan terhadap pergeseran tanah vertikal dan horisontal 
yang berbatasan dengan objek vital, seperti rel kereta api dan jalan raya. Saat ini 
(Januari 2007) pembuatan rancangan tanggul permanen baru dalam tahap 
pengkajian oleh Konsultan Wiratman and Associates. 

Akibat tidak dipasangnya tanggul yang sesuai dengan karakteristik kondisi 
sekitar akan meningkatkan risiko terjadinya tanggul jebol, kerusakan 
infrastruktur, dan kerawanan sosial (penduduk yang terkena dampak limbahan 
lumpur). 

Terhadap permasalahan tersebut Timnas PSLS memberikan tanggapan bahwa: 

a. Pemadatan tanah telah dilakukan dengan menggunakan vibro-compactor. 

b. Selain itu diketahui bahwa TNI melakukan pembangunan kolam 
penampungan (pond) dan penguatan tanggul sesuai desain konstruksi yang 
dikeluarkan dan di bawah pengawasan dari Litbang Departemen Pekerjaan 
Umum Jakarta yang terlibat 14 Agustus 2006. Karena kondisi mendesak 
segera membuat tanggul untuk membatasi genangan lumpur, tanggul 
dibangun dengan hanya memanfaatkan daya dukung tanah yang ada, 
akibatnya tinggi maksimum aman tanggul yang dibangun hanya sekitar 6-8 
meter tergantung lokasi. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya overtopping 
karena menghindari resiko runtuhnya tanggul akibat peninggian. 

c. Asumsi soft soil bergerak (moveable) perlu dipertanyakan keabsahannya. 
Pendapat Rudy Rubiandini dalam hal ini perlu dilihat lebih tajam karena 
kebetulan beliau keahliannya bukan di surface (geoteknik), akan tetapi pakar 
di bidang drilling. Sejauh ini tidak ada keruntuhan tanggul akibat adanya 
gejala “moveable” tersebut. Gejala mendekati keruntuhan yang diobservasi 
(misalnya menaiknya saluran drainase pada jalan tol sebelah tanggul) 
menunjukkan gejala pergerakan pergerakan yang bersifat circular sliding 
yang merupakan mode keruntuhan lereng yang umum terjadi di mana-mana. 

 

Konstruksi 
Tanggul untuk 
Perlindungan 
Infrastruktur Vital 

1. Tanggul Sepanjang Jalan Tol (titik 41 – 44 – 11) 

Tanggul sepanjang jalan tol ini awalnya dibangun oleh LBI dalam keadaan 
darurat karena terdesak lumpur yang terus meluap. Tanggul terbuat dari 
urugan tanah, pasir, dan batu. Timnas PSLS hanya melakukan penebalan, 
peninggian,   pemadatan, dan penguatan dengan melakukan pemasangan 
rip-rap  batu  kosong  setebal  0,5 – 1  meter di  lapisan  tanggul sisi terluar 

untuk mencegah tanggul dari erosi tanah. Pelapisan geosynthetic (filter) 
dilakukan pada lapisan antara sirtu dan rip rap batu kosong. 
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Timnas PSLS tidak mendesain untuk mencegah tanggul mengalami 
pergeseran (sliding) karena tekanan lumpur dari sisi dalam tanggul dengan 
dilakukan pemasangan cerucuk di dalam tanah yang berfungsi juga untuk 
memperkuat tanggul. Sehingga tanggul yang berbatasan dengan jalan tol 
sangat rawan terhadap pergeseran tanah dan jebol. 

Sepanjang tanggul di titik 41 – 44 – 11  terdapat obyek-obyek vital seperti 
jalan tol dan pipa gas Pertamina yang rawan akan membawa dampak linkage 
effect dan ledakan besar jika terjadi kerusakan atau digenangi oleh air dan 
lumpur. 

2. Tanggul Sepanjang Pemukiman/Perumahan Penduduk (Selatan dan 
Timur) (titik 1 – 21) 

Sepanjang pemukiman penduduk yang berada di sebelah selatan dan timur 
dari pusat semburan (titik 1–21) dibangun tanggul penahan dengan 
konstruksi tipe darurat. Tanggul tipe darurat ini hanya secara kondisional  
dilakukan peninggian, pemadatan, dan penguatan yang diperlukan untuk 
mencegah meluapnya lumpur. Sepanjang titik ini merupakan kawasan ring I 
yang seharusnya sudah dikosongkan dari penduduk. Titik 11 s.d. 21 
merupakan tanggul yang juga  berbatasan dengan salah satu obyek vital yaitu 
rel kereta api.  

3. Tanggul Sepanjang Jalur Rel Kereta Api dan Jalan Raya Porong (titik 
21 – 22 sepanjang sekitar 200 meter). 

Pembuatan dan perkuatan tanggul lama sepanjang jalur rel kereta api dan 
jalan raya Porong terbuat dari urugan tanah, pasir, dan batu dengan lebar di 
atas permukaan tanggul sepanjang 6 meter dan dengan ketinggian 5 meter. 
Pemasangan rip rap batu kosong setebal 0,5 – 1 meter di lapisan tanggul sisi 
terluar yang berbatasan pada rel kereta api dan jalan raya Porong untuk 
mencegah tanggul dari erosi tanah. Pelapisan geotextile (filter) dilakukan 
pada lapisan antara sirtu dan rip rap batu kosong. Setelah pemasangan 
tanggul tersebut, kemudian pihak PJKA selaku pengelola kereta api merasa 
keberatan atas keberadaan tanggul tersebut karena jarak sisi terluar tanggul 
dengan rel kereta api yang hanya berjarak 4 meter sehingga mengakibatkan 
hilangnya jarak pandang masinis kereta api untuk melihat ke depan saat rel 
sedikit membelok. Untuk menanggapi keberatan tersebut dan sekaligus untuk 
melindungi rel kereta api dan jalan raya Porong yang sangat dekat jaraknya 
dengan tanggul maka Timnas PSLS membangun tanggul baru yang menjorok 
ke dalam arah lumpur (maju ke depan) dengan lebar di atas permukaan 
tanggul sepanjang 7 meter yang terbuat dari material yang sama yaitu, tanah, 
pasir, dan batu dengan ketinggian sejajar dengan tanggul yang lama yaitu, 5 
meter. Sisi luar tanggul baru akan dilapisi geotextile filter dan ditutup dengan 
facing (concrete). Tanggul lama direncanakan akan dipotong dan digantikan 
dengan tanggul yang baru. Namun karena kondisi di lapangan dikuatirkan 
tanggul tidak kuat menahan tekanan luapan lumpur, maka akhirnya tanggul 
lama, sampai saat pemeriksaan (8 Februari 2007) belum dipotong dan malah 
disambung dengan tanggul yang baru sehingga kekuatan dan lebar tanggul 
menjadi dua kali lipat dibanding tanggul sebelumnya (hanya tanggul lama). 
Tanggul lama dan baru tidak dipasang cerucuk karena terdapat infrastruktur 
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dan tanah tergolong sangat keras sehingga tidak memungkinkan pemasangan 
cerucuk.  

Padahal diketahui cerucuk tersebut berguna untuk menahan tanggul dari 
pergeseran tanah (sliding) yang dapat membahayakan objek vital di 
sekitarnya kususnya rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Timnas PSLS 
hanya melakukan penebalan, pemadatan, dan penguatan tanggul tersebut dan 
belum ada upaya yang nyata melakukan pembetonan atau permanen tanggul 
sehingga tidak membahayakan transportasi yang berada di sekitarnya. 

4. Tanggul Sepanjang Utara yang Menuju Spillway (titik 22 – 41)  

Pembangunan kolam penampungan (pond) 5 seluas 90 hektar berkapasitas 
6.300.000 m3 yang berada di lima desa dipercepat. Hal itu dilakukan agar 
target yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober terpenuhi. Pembangunan 
pond 5 yang berada di 5 desa ini berbeda dibandingkan dengan pond 
sebelumnya. Jika untuk pond yang dibangun di 5 desa ini menggunakan 
pemasangan cerucuk (plengsengan), geograft dan geotextil, pond 
sebelumnya tidak menggunakan. Pond baru ini sudah didesain oleh para 
pakar sehingga kemungkinan terjadinya rembesan sangat kecil. (Daily 
Progress Timnas, 6 September 2006) 

Sesuai desainnya, tanggul sepanjang titik 22 – 41 sebelah utara dari pusat 
semburan ini konstruksinya telah dibuat sesuai dengan standar yang kuat 
dibanding dengan tanggul sebelumnya yang lain. Tanggul ini berbatasan 
dengan sawah penduduk dan jalan operasi Kelurahan Mindi yang digunakan 
penduduk untuk akses antar desa.   

Pemeriksaan di lapangan (8 Februari 2007) diketahui bahwa sekitar 5 meter 
dari sisi tanggul terluar dipasang saluran air (drainase) untuk menampung 
dan mengalirkan luapan air hujan dari dalam kolam penampungan selebar 1 
meter. Di samping saluran air (drainase) tersebut sekitar 1 meter dibangun 
tanggul untuk melindungi rumah penduduk dari air yang mengalir ke saluran 
air (drainase) dari kolam penampungan jika saluran tersebut tidak mampu 
menampung dan mengalirkan airnya. Namun dikuatirkan penduduk kapasitas 
saluran air (drainase) tersebut tidak dapat mengalirkan air karena hanya 
selebar 1 meter. Untuk antisipasi tergenangnya rumah, maka penduduk 
meminta agar Timnas PSLS melebarkan saluran air (drainase) agar 
kapasitasnya dapat mengalirkan air pada saat musim hujan.     

5. Tanggul Sepanjang Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 
(TAS) Desa Kedungbendo 

Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) desa Kedungbendo 
merupakan wilayah yang masuk area ring III (tidak dikosongkan dari 
pemukiman). Di sepanjang perbatasan perumahan TAS dibuat tanggul dan 
perkuatan tanggul yang terbuat dari urugan tanah, pasir, dan batu untuk 
mengantisipasi air lumpur menggenangi perumahan tersebut. Tanggul 
tersebut dibuat untuk mengantisipasi jika tanggul sepanjang titik 1 – 10 
sebelah selatan dari pusat semburan yang juga membatasi desa Balungnongo 
tidak mampu menahan luapan lumpur yang terus mengalir.  

Ketika terjadi ledakan pipa gas pertamina pada 22 November 2006 lalu, 
tanggul yang membatasi jalan tol jebol mengakibatkan lumpur mengalir ke 
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arah selatan menuju perumahan TAS namun seharusnya jika kontruksi 
tanggul yang dibuat sepanjang perumahan TAS tersebut kuat dan dapat 
menahan dorongan lumpur maka luberan lumpur yang diakibatkan jebolnya 
tanggul di sisi jalan tol tersebut tidak akan menjebol tanggul di  perbatasan 
perumahan TAS tersebut. Kemudian Timnas PSLS kembali membangun 
tanggul di sepanjang titik 66 – 68 untuk menyelamatkan sebagian perumahan 
TAS yang belum tergenang lumpur namun tanggul kembali tidak dapat 
menahan luberan air lumpur yang mengalir sehingga lumpur kembali 
menenggelamkan sisa perumahan TAS tersebut sehingga perumahan TAS 
saat ini sudah tergenang lumpur semua.     

 

Kekuatan Tanggul 
Dengan Area Atau 
Obyek-Obyek 
Vital Yang Akan 
Dilindungi 

Tim Pemeriksa melakukan review terhadap strategi pembangunan tanggul yang 
dilakukan Timnas PSLS dengan cara membandingkan kekuatan tanggul 
dengan area atau obyek-obyek vital yang akan dilindungi oleh tanggul tersebut.  

Berdasarkan hasil review tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: 

a. Strategi Timnas PSLS dalam membangun tanggul masih dominan di 
pengaruhi oleh upaya untuk merespon kejadian jangka pendek. 

Hal itu terlihat dari kontruksi tanggul yang dibangun di perbatasan objek 
vital seperti jalan tol, pipa gas setelah relokasi, rel kereta api, dan pemukiman 
penduduk tidak dilakukan pemasangan cerucuk dan permanen, sehingga 
berpotensi mengalami pergeseran (sliding), keretakan, jebol dan  
membahayakan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Semua tanggul yang 
menggunakan konstruksi darurat tidak dirubah konstruksinya menjadi 
tanggul permanen, namun hanya dilakukan penguatan dengan berbagai 
macam cara.  

b. Timnas PSLS belum sepenuhnya menerapkan pola mitigasi dalam strategi 
pembangunan tanggul. 

Semburan lumpur telah menimbulkan beberapa aktivitas yang berpotensi 
akan memberikan kerawanan kepada lingkungan sekitar termasuk tanggul 
yaitu pergerakan horizontal dan vertikal, dan meluapnya air jika terjadi hujan 
deras dan peningkatan semburan lumpur.  Jika dilihat dari kekuatan tanggul 
dan wilayah yang akan di lindungi maka masih terdapat wilayah-wilayah 
yang terdapat obyek-obyek vital dan pemukiman penduduk belum 
sepenuhnya dilindungi dengan tanggul yang kuat (mampu menahan berbagai 
dampak kerawanan lingkungan sekitar seperti amblas dan luapan air) seperti 
area pemukiman Perumtas dan pipa gas (sebelum dan setelah ledakan). 

Strategi pembuatan tanggul perlu mempertimbangkan konsep penanganan 
bencana menurut Buku Panduan Karakteristik Bencana yang dikeluarkan oleh 
Bakornas PBP. Buku ini menyatakan salah satu paradigma yang akan di terapkan 
dalam penanganan bencana adalah paradigma mitigasi. Paradigma mitigasi 
bertujuan untuk  mengidentifikasikan daerah-daerah rawan, mengenali pola-pola 
yang dapat menimbulkan kerawanan dan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi 
yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi maupun non-struktural 
seperti penataan ruang, building code dan sebagainya. 
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Pembuatan tanggul yang belum mempertimbangkan risiko atau bahaya- bahaya 
potensial yang ada dan masih bersifat jangka pendek akan meningkatkan risiko 
munculnya bahaya lanjutan seperti meledaknya pipa gas atau rusaknya obyek-
obyek vital dan meluasnya wilayah yang digenangi oleh lumpur. 

Menurut penelitian yang dilakukan Universitas Brawijaya, diketahui saat ini 
rembesan air dari kolam penampungan lumpur melalui tanggul cukup besar, 
sehingga akan mengganggu prasarana ataupun lingkungan di sekitar tanggul. 
Untuk selanjutnya infiltrasi dari air rembesan tersebut akan menggerus tanggul. 
Daerah Sidoarjo merupakan daerah alluvial, permeabilitas tanah diperkirakan 10 
mm/hari. Sehingga dalam waktu 1 tahun, air akan menerobos jarak sekitar 3650 
m atau 3,65 meter. Setelah beberapa bulan kejadian semburan, tanggul 
seharusnya dibuat permanen dengan fondasi dan material sesuai ketentuan 
keteknikan yang ada, agar rembesan dapat dihindari. 

Dalam mengendalikan dampak semburan lumpur panas Sidoarjo, Timnas PSLS 
menyatakan telah bekerja dengan asumsi terburuk, yaitu lumpur panas tidak 
dapat dihentikan dalam waktu dekat. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada 
Timnas PSLS melalui Keppres No. 13 Tahun 2006, salah satu tugas yang harus 
dilakukan adalah melindungi infrastruktur utama, yaitu jalan tol, jalan kereta api, 
Jalan Raya Porong, di samping pemukiman di sekitar pusat semburan. Di 
samping hal tersebut, lahan yang bisa digunakan untuk pond juga dibatasi oleh 
Instruksi Bupati Sidoarjo yang tidak menginginkan pertambahan luas pond selain 
lahan yang dibatasi oleh Sungai Porong di sisi Selatan, jalan tol di sisi timur, dan 
jalan kereta api di sisi barat. Pada lahan tersebut, Timnas PSLS diharuskan 
melindungi Desa Mindi dan Desa Besuki Kulon. 

Memperhatikan kondisi geoteknik dengan perkuatan dan perbaikan tanah yang 
dapat dilakukan dengan cepat, maka tinggi maksimum tanggul yang bisa 
dibangun di lokasi sekitar semburan hanya 6 meter. Laju semburan rata-rata 120 
ribu m3/hari dengan maksimum semburan yang tercatat sebesar 160 ribu m3/hari. 

Memperhatikan kendala dan batasan tersebut di atas, maka untuk mengendalikan 
dampak semburan secara komprehensif dan jangka panjang, tidak ada jalan lain 
selain mengalirkan sebagian besar lumpur ke laut melalui Sungai Porong. 

Terkait dengan hal ini perlu diterapkan tahap pekerjaan sebagai berikut: 

1. mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke Sungai Porong untuk 
meminimalkan perluasan endapan lumpur panas ke infrastruktur maupun 
pemukiman di sekitar pusat semburan. 

2. membuat saluran lumpur di sisi Sungai Porong ke laut untuk meminimalkan 
dampak baru yang lebih luas terutama terhadap ekosistem Sungai Porong dan 
laut di sekitar muara Sungai Porong. 

Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pemanfaatan lumpur untuk reklamasi pantai 
ataupun keperluan yang lain. 

Perlu dicatat bahwa tanggul-tanggul yang didesain oleh Timnas PSLS hingga 
saat ini tidak ada yang runtuh. Masalah yang dihadapi adalah masalah 
pelimpasan (overtopping) karena pond tidak mampu menampung volume 
semburan. 
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Kelebihan 
Pengadaan 
Material 
Rp2.514,62 juta 
yang Belum Jelas 
Tindak Lanjutnya 

Dari jumlah biaya TMMD Skala Besar untuk bahan konstruksi sebesar 
Rp23.311,54 juta (material Rp22.751,54 juta dan peralatan Rp560 juta), 
terdapat kelebihan pengadaan material sebesar Rp2.514,62 juta, dengan rincian 
geotextile sebanyak 52.610 m2 senilai Rp841,76 juta dan geogrid sebanyak 
47.796 m2 senilai Rp1.672,86 juta. 

Berdasarkan Laporan Administrasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan 
TMMD Skala Besar, kedua barang tersebut masih berada di gudang pada 11 
Oktober 2006. Kelebihan tersebut disebabkan karena pihak rekanan (PT Rantai 
Panca Daya) telah terlanjur membeli ke pemasok sesuai pesanan Kodam 
V/Brawijaya dan tidak dapat dikembalikan. 

Terhadap permasalahan tersebut, Kodam V/Brawijaya menjelaskan bahwa PT 
Rantai Panca Daya telah memesan geotextile dan geogrid sebagai rencana awal 
sesuai Nota Kesepahaman dan Surat Pangdam V/Brawijaya Nomor 
676/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dimana jumlah biaya TMMD Skala 
Besar sebesar Rp 39.894,04 juta. Namun akibat adanya revisi proposal biaya 
TMMD Skala Besar menjadi Rp35.027,83 juta (sesuai surat Pangdam 
V/Brawijaya Nomor 682/IX/2006 tanggal 4 September 2006) maka terjadi 
kelebihan material geotextile dan geogrid untuk pengadaan tanggul sebesar 
Rp2.514,62 juta. 

Hal ini telah disampaikan/dilaporkan kepada pihak Lapindo Brantas, Inc. dan 
material tersebut berada di gudang Bengrab Paldam V/Brawijaya di Surabaya. 

 

Kekurangan 
Pembayaran dari 
LBI atas Kegiatan 
TNI Sebesar 
Rp6.547,91 juta 

Jumlah realisasi biaya dan pembayaran TMMD Skala Besar dan Operasi 
Bhakti TNI adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 13 

Kekurangan Pembayaran  LBI 
(dalam jutaan rupiah) 

No. Tugas Jumlah 
Biaya 

Jumlah 
Pembayaran 

Jumlah 
Kekurangan 

1 TMMD Skala Besar 40.269,82 38.064,51 2.205,31 
2 Operasi Bhakti TNI 7.842,60 3.500,00 4.342,60 
 Jumlah 48.112,42 41.564,51 6.547,91 

Sumber: Laporan Kodam V/Brawijaya 

Kekurangan pembayaran ini akan membebani TNI, dhi. Kodam V/Brawijaya dan 
berpotensi merugikan negara. 

Terhadap permasalahan tersebut, Kodam V/Brawijaya menjelaskan: 

a. TMMD Skala Besar 

Dari kekurangan pembayaran LBI sebesar Rp6.705,31 juta, Kodam 
V/Brawijaya telah berupaya untuk menagih kepada LBI kekurangan biaya 
TMMD Skala Besar dan pihak LBI telah berusaha melunasi hutang tersebut 

Rincian biaya sampai dengan saat ini, sebagai berikut: 

1. Pengajuan 
a. Biaya TMMD Rp 35.027,83 juta 
b. Tambahan sewa alber dan dump truck 1 Rp 3.803,30 juta 
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c. Tambahan sewa alber dan dump truck 2 Rp 1.438,69 juta 
 Jumlah Rp 40.269,82 juta 

2. Penerimaan Dana 

 Penerimaan s.d tgl 10 Januari 2007 Rp 38.064,51 juta 

3. Kekurangan pembayaran LBI Rp2.205,31 juta 

Penyelesaian kekurangan pembayaran masih dalam tahap negosiasi antara 
pihak Kodam V/Brawijaya dengan LBI. 

b. Operasi Bhakti 

Sehubungan dengan adanya tambahan dana yang telah diterima pada tanggal 
28 Februari 2007 dari LBI untuk mendukung pelaksanaan Operasi Bhakti 
TNI AD Kodam V/Brawijaya sebesar Rp1.500,00 juta, maka dukungan dana 
keseluruhan yang telah diterima sampai dengan tanggal 1 Maret 2007 
menjadi Rp3.500,00 juta. 

Dengan demikian kekurangan dana yang semula Rp5.842,60 juta berubah 
menjadi Rp4.342,60 juta. 

 

Pada tahap TMMD Skala Besar, pihak TNI melakukan pengadaan bahan 
material dan alat berat dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 
kepada pihak ketiga (kontraktor). Kontraktor tidak berhubungan dengan Timnas 
PSLS maupun LBI. Dengan adanya kekurangan pembayaran dari pihak LBI, 
yang sebagian besar adalah tunggakan ke pihak ketiga, maka berpotensi 
membebani TNI, dhi. Kodam V/Brawijaya, dimana Kodam V/Brawijaya yang 
berpotensi untuk dituntut oleh pihak ketiga. 

Kodam V/Brawijaya menjelaskan dalam kegiatan TMMD Skala Besar untuk 
penanggulangan luapan lumpur LBI, sasaran fisik yang dilaksanakan 
diantaranya pembuatan tanggul yang terbagi dalam 5 sasaran utama dan 1 
sasaran tambahan. Namun waktu terbatas dan luapan lumpur semakin 
meningkat dari 8.000 m3 menjadi 12.000 m3. Untuk mengatasi kendala tersebut, 
Kodam V/Brawijaya berupaya menggandeng beberapa rekanan mampu mereka 
untuk membantu pengadaan material, alpal dan alber sebagai berikut: 

Mekanisme 
Pengadaan yang 
Berpotensi 
Membebani 
Kodam V/ 
Brawijaya 

a. PT Rantai Panca Daya: Sewa alber, pengadaan material dan alpal 

b. PT Gorip Nanda Guna dan PT TGU: pengadaan material 

Dalam realisasinya, seluruh pengadaan material dan alpal serta sewa alber dapat 
dipenuhi oleh seluruh rekanan tersebut walaupun pembayarannya menyesuaikan 
hasil penerimaan dana dari LBI. 

 

Pembuangan 
Lumpur ke 
Sungai Porong 
Dilakukan Tanpa 
Treatment 
Terlebih Dahulu 

Realisasi kegiatan pengelolaan air dan lumpur dilakukan dengan membuat 
kolam-kolam penampungan yang diharapkan dapat menampung semburan 
lumpur. Jumlah kolam-kolam penampungan yang telah ada diperkirakan tidak 
dapat menampung luapan semburan lumpur sehingga perlu di salurkan ke 
Sungai Porong. Keputusan penyaluran lumpur ke Sungai Porong dilakukan 
untuk pertama kali oleh Bupati Sidoarjo, pada tanggal 15 September 2006, 
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setelah berunding dengan Wakil Bupati Sidoarjo, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, 
Dandim 0816/Sidoarjo, dan masyarakat Besuki, di Desa Besuki. Keputusan 
untuk membuang air lumpur yang berada di Desa Mindi, Pejarakan, Besuki, dan 
Jabon ke Sungai Porong dilakukan dalam langkah darurat demi mengutamakan 
keselamatan manusia. 

Pembuangan lumpur ke Sungai Porong pada tanggal 15 September 2006 dilakukan 
tanpa proses water treatment. Keputusan pembuangan lumpur tersebut tidak sesuai 
dengan Instruksi Presiden pada tanggal 30 Agustus 2006 yang antara lain 
menyatakan bahwa pembuangan air lumpur harus didahului dengan treatment 
terlebih dahulu.  

 

Pembuangan 
Lumpur ke 
Wilayah Darat 

Kronologis pembuangan lumpur ke wilayah darat adalah sebagai berikut:  

a. LBI merencanakan pembuangan lumpur ke Ngoro, Mojokerto dan Kalimati, 
Sidoarjo. Langkah ini didasarkan atas kedekatan kedua lokasi tersebut yang 
hanya berjarak 8,5 km dari lokasi semburan lumpur di Porong. 

Lokasi di Ngoro merupakan areal bekas penambangan pasir, dan lokasi di 
Kalimati merupakan areal bekas galian batu kapur. Keduanya memenuhi 
persyaratan teknis sebagai lokasi pembuangan lumpur. Kali Mati merupakan 
sungai yang sudah tidak teraliri air dan berada di perbatasan antara 
Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Kalimati memiliki lebar 100 
meter dan panjang 15 km, serta biasanya menampung luberan air hujan 
daerah Gempol, Beji, dan Bangil di Kabupaten Pasuruan.  

a. LBI pada tanggal 7 Juni 2006 sesuai dengan surat No. 857/LBI/PM/VI/2006 
mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Sidoarjo untuk menempatkan 
lumpur di tepi jalan inspeksi sepanjang Kali Porong dan di Kali Mati. 
Permohonan ini didukung dengan hasil uji fluida formasi dari Dinas PU Bina 
Marga yang menyimpulkan tidak ada tambahan bahan kimia dan bukan 
merupakan limbah industri serta bukan tergolong limbah bahan berbahaya 
dan beracun. 

b. Pada tanggal 31 Juli 2006 melalui suratnya No. 950/LBI/EXT/VII/2006 
kepada Bupati Mojokerto, LBI mengajukan rencana pengangkutan lumpur ke 
lokasi bekas penambangan pasir di Dusun Krikilan, Ngoro, Mojokerto. 
Menurut informasi yang dikumpulkan Tim BPK-RI dari Media Center 
sampai saat pemeriksaan, permohonan ini belum direspon oleh Bupati 
Mojokerto. 

c. Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementrian Lingkungan 
Hidup melalui suratnya No. B-4775/Dep.IV/LH/08/2006 tanggal 1 Agustus 
2006 kepada LBI menerbitkan Surat Tidak Keberatan atas penempatan 
sementara lumpur sebelum dimanfaatkan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) KNLH tidak keberatan dengan penempatan lumpur di pond sebelum 
dimanfaatkan; 

2) LBI wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mentaati 
peraturan yang berlaku; 

3) Pemanfaatan lumpur semaksimal mungkin; 
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4) Pengawasan akan dilakukan sewaktu-sewaktu oleh Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup (PPLH) KNLH, Provinsi Jatim dan Kabupaten 
Sidoarjo; 

5) Surat ketetapan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat ditinjau 
kembali. 

Pada tanggal 31 Agustus 2006, keberadaan surat ini dibantah oleh Menteri 
Negara Lingkungan Hidup. KNLH tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, 
apalagi digunakan untuk legalitas pembuangan lumpur ke Ngoro, Mojokerto. 
Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup, pembuangan lumpur ke Ngoro 
harus memiliki izin dari Menteri dan bukan dari Deputinya. Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup mengatakan bahwa hal tersebut masih merupakan 
rencana, karena lumpur ini masih perlu diendapkan di kolam penampungan 
(pond) yang ada dalam waktu sekitar 1-2 bulan. 

d. Namun mendasarkan pada Surat Tidak Keberatan tersebut yang dikeluarkan 
oleh Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup melalui suratnya No. B-4775/Dep.IV/LH/08/2006 tanggal 
1 Agustus 2006  maka tanggal 20 Agustus 2006 Tim Terpadu melakukan 
kajian pemindahan lumpur ke bekas tambang pasir di Ngoro, Mojokerto. 
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi volume lumpur di pond 
menghadapi musim hujan. Hal ini merupakan bagian dari langkah 
penanganan lumpur dimana air lumpur akan dibuang ke laut, setelah 
dijernihkan dengan water treatment plant (WTP), sedangkan padatan lumpur 
diangkut ke Ngoro, Mojokerto atau dimanfaatkan untuk bahan baku industri. 

e. Pada tanggal 21 Agustus 2006, berdasarkan suratnya No. 
989/LBI/HSE/VIII/2006, LBI mengajukan permohonan kepada Deputi 
Menneg LH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan untuk 
menempatkan lumpur di areal bekas galian pasir di Ngoro, Mojokerto dan di 
areal bekas galian batu kapur di Gresik dengan melampirkan hasil analisa 
TCLP lumpur alami yang menunjukkan di bawah baku mutu sesuai PP No.85 
tahun 1999   . 

f. Atas permohonan LBI tertanggal 21 Agustus 2006 tersebut, Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup melalui surat Deputi Bidang Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan No B-5394/Dep.II/LH/08/2006 tanggal 25 Agustus 
2006 menegaskan pada prinsipnya dapat menyetujui rencana pembuangan 
hasil olahan lumpur oleh LBI, dan untuk itu agar dilakukan beberapa hal 
penting sebelum olahan lumpur tersebut dibuang, yaitu: 

1) Memisahkan air dan padatan lumpur dalam rangka pengelolaan lumpur; 

2) Pembuangan air hasil olahan lumpur dimaksud, termasuk air dari kolam 
penampungan Desa Jatirejo hanya dapat dibuang ke laut setelah 
dibuktikan bahwa hasil olahan air tersebut telah memenuhi baku mutu 
limbah cair pada kegiatan minyak dan gas bumi. 

3) Persyaratan pembuangan air hasil olahan lumpur ke laut ditetapkan 
dalam bentuk surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. 

4) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa unit pengolahan air yang 
digunakan dapat menghasilkan hasil olahan sebagaimana baku mutu. 
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g. Pada tanggal 27 Agustus 2006 LBI melakukan uji coba pembuangan lumpur 
dengan mengangkut lumpur setengah kering dengan dump truck ke Ngoro. 
Uji coba menunjukkan bahwa volume lumpur yang dapat dibuang sebanyak 
7.500 m3/hari. 

h. Pada tanggal 28 Agustus 2006 upaya uji coba pembuangan lumpur ke Ngoro 
dihentikan karena Bupati Mojokerto belum memberikan izin dan 
mengharapkan pembuangan lumpur ke Ngoro dihentikan sambil menunggu 
koordinasi lebih lanjut dengan LBI. 

i. Menanggapi hal tersebut, melalui Media Center, LBI menganggap 
pembuangan lumpur hanyalah uji coba untuk mengetahui waktu yang 
dibutuhkan untuk pembuangan lumpur ke Ngoro. LBI menghentikan 
pembuangan lumpur ini sambil menunggu izin dari Menteri Lingkungan 
Hidup dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. 

Sementara itu, Sekdaprop Jatim (Dr Soekarwo SH MHum) pada tanggal 5 
September 2006, mengatakan rencana pemanfaatan lumpur di Kalimati ini 
telah disetujui oleh Bupati Pasuruan. Lumpur yang dimanfaatkan dipastikan 
oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) tidak mengandung 
bahan kimia berbahaya atau limbah B3.  

j. Bupati Sidoarjo pada tanggal 5 September 2006 menegaskan bahwa 
pemindahan lumpur ke Kalimati bukanlah pembuangan, melainkan 
pemanfaatan lumpur sebagai bahan komoditas, seperti genteng, batako, 
batubata, paving stone dan block stone. Ujicoba pemanfaatan lumpur sebagai 
bahan baku produksi telah dilakukan. 

k. Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 September 2006 
menetapkan bahwa semburan lumpur yang ada dan yang akan terus meluap 
sebagian akan ditempatkan di kolam-kolam lumpur yang ada, sebagian lagi 
dipindahkan ke lokasi di darat dan sebagian lainnya dialirkan ke Sungai 
Porong. Ditugaskan kepada Timnas PSLS untuk menindaklanjuti penanganan 
prasarana pengaliran lumpur tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah 
baru. 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait pembuangan lumpur ke darat dan 
kronologis di atas dapat disimpulkan bahwa pembuangan lumpur ke Ngoro 
Mojokerto pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2006 dilakukan tanpa ijin atau 
persetujuan dari Kepala Daerah setempat (Bupati Mojokerto). 

Pembuangan lumpur tanpa ijin ke darat tersebut akan meminimalkan peranan 
Pemda dalam upaya untuk memitigasi potensi timbulnya masalah baru terkait 
dengan lingkungan hidup dan sosial. 

 

Penggunaan Iron 
Slag untuk 
Penguatan 
Tanggul 

Penguatan tanggul di sekitar pond dilakukan antara lain dengan menambah 
sirtu, melapisi tanggul dengan geotextile (kain anti rembes), geograde (kawat 
jaring anti longsor), dan cairan kimia perekat TX 88, serta menaburkan limbah 
industri besi (iron slag). 

Pemberian TX-88 dan iron slag adalah untuk memperkuat dan menahan tanggul 
dari gerusan air hujan dan beban dari kendaraan alat berat (truk dan excavator) 
yang melewatinya. 
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Pengadaan iron slag dilakukan oleh Timnas PSLS melalui PT Ispatindo, sebuah 
perusahaan pemilik dan penjual iron slag yang tergolong limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3). 

Pada tanggal 3 November 2006 diketahui bahwa iron slag telah digunakan untuk 
memperkuat tanggul di pond A dan B (Desa Kedungbendo dan Renokenongo) 
dan jalanan Desa Siring. Hal ini dikatakan oleh Juru Bicara Timnas PSLS pada 
tanggal 3 November 2006 dalam Media Center.  

Pada tanggal 4 November 2006 Deputi Meneg Lingkungan Hidup Bidang 
Pencemaran Lingkungan menegaskan bahwa iron slag termasuk limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga pemakainnya harus sesuai petunjuk yang 
benar dan mematuhi persyaratan penggunaannya, serta sudah mendapatkan izin 
dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.  

Pada tanggal 7 November 2006 penggunaan iron slag dihentikan karena Menteri 
Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan pernyataan larangan penggunaan iron 
slag. Berdasarkan surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup tanggal 7 
November 2006 ditegaskan bahwa iron slag adalah limbah B3, yang diperkirakan 
dapat menyebabkan penyakit kanker dan ISPA pada manusia yang 
menghirupnya. 

Melalui pengamatan oleh Sekjen Dewan Lingkungan Sidoarjo (DLS) 
penggunaan limbah besi untuk penguatan tanggul tidak direkatkan dengan semen 
sehingga limbah besi dapat bertebaran di udara bebas dan akan membahayakan 
lingkungan. Dalam Media Center tanggal 3 November 2006, KNLH menyatakan 
bahwa iron slag bisa digunakan untuk campuran beton dan base coarse 
(penghalus aspal) namun Timnas PSLS hanya menaburkan limbah besi ini di atas 
permukaan tanggul, dengan lebar 4-5 meter dan ketinggian 5 cm. 

Pada tanggal 14 Oktober 2006 Timnas PSLS telah mengajukan permohonan izin 
pemanfaatan penggunaan iron slag kepada Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup, namun larangan KNLH atas penggunaan iron slag baru dikeluarkan pada 
tanggal 7 November 2006. Sejak itu, penggunaan iron slag dihentikan. 

Pada tanggal 11 November 2006 Timnas PSLS menggunakan batu kali Ø20cm 
sebagai alternatif penguatan tanggul. Penggunaan batu kali ini cukup aman dan 
tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar karena batu kali tidak mengandung 
bahan yang berbahaya serta tahan terhadap getaran truk sirtu dan kereta api. 
Sebelum dipasang batu kali, tanggul diberi sekam aren (ijuk aren) sebagai 
penguat agar batu tidak mudah turun dan bergerak walaupun terguyur hujan 
ataupun terkena getaran. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penggunaan iron slag untuk penguatan 
tanggul telah dilakukan sejak tanggal 3 November 2006 sebelum memiliki izin 
pemanfaatan limbah B3 dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 
Penghentian dilakukan setelah terbit larangan penggunaan iron slag oleh KNLH 
pada tanggal 7 November 2006. 

Langkah penanganan genangan lumpur di permukaan disadari dapat berdampak 
pada lingkungan hidup sehingga membutuhkan kajian dan ijin dari pihak yang 
berwenang. Namun demikian, LBI/Tim Terpadu/Timnas PSLS melakukan 
langkah-langkah di atas sebelum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang 
yaitu KNLH dan Pemda setempat. 
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UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 6 
ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian 
fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup. Selain itu dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan bahwa 
tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah 
ke media lingkungan hidup. 

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pasal 40 ayat (1) Butir 
a menyebutkan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan 
penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan 
limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala Instansi yang bertanggung 
jawab. Lampiran I PP tersebut (lihat lampiran) diuraikan bahwa iron slag 
dikategorikan sebagai limbah B3 (Kode 0208) yang berasal dari kegiatan 
peleburan/pengolahan besi dan/atau baja.  

Pembuangan komponen lumpur ke badan lingkungan tanpa ijin instansi yang 
berwenang meningkatkan resiko pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup dan ekosistemnya. Selain itu penggunaan limbah B3 yang tidak sesuai 
ketentuan akan meningkatkan resiko timbulnya kerusakan lingkungan hidup di 
sekitar tanggul dan bahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. 

Pembuangan lumpur dan airnya ke wilayah darat, dan badan sungai serta 
penggunaan limbah tanpa ijin dapat terjadi karena: 

a. Langkah pihak terkait (LBI, Tim Terpadu dan Timnas PSLS) dalam 
menangani genangan lumpur khususnya aspek lingkungan hidup dilakukan 
secara trial and error. 

b. Keterlambatan respon dari pihak yang berwenang (dhi. Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup) atas permohonan dan pemberian izin pembuangan 
lumpur dan penggunaan limbah B3. 

c. Lemahnya pengawasan dari aparat Pemerintah di lapangan, khususnya atas 
pembuangan komponen lumpur ke wilayah darat di Ngoro, Mojokerto dan 
Sungai Porong, serta penggunaan limbah B3. 

d. PT Ispatindo selaku penjual iron slag tidak menanyakan kepada Timnas 
PSLS (selaku pembeli iron slag) terlebih dahulu, apakah sudah mempunyai 
izin pemanfaatan limbah B3 dari KNLH. Jika izin KNLH itu belum ada, 
maka PT Ispatindo seharusnya dilarang menjual limbah B3 dan dapat 
dianggap melakukan dumping (pembuangan limbah). 

Timnas PSLS menanggapi bahwa: 

1. Pada dasarnya iron slag dapat dibahas dari segi substansi dan dari segi 
aturan. Hal ini perlu dilakukan pemisahan karena pembahasan mengenai 
aplikasi iron slag di tanggul seringkali mencampur adukkan antara substansi 
dan aturan. 

2. Secara kimia, iron slag tidak mengandung bahan berbahaya yang melebihi 
ambang batas berdasarkan data dari produsen. 

3. Iron slag umum digunakan di negara maju dan bahkan ada kecenderungan 
untuk digunakan sebagai waste recycled material yang pro-environment 
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karena mengurangi permasalahan akibat masalah dumping waste. Salah 
satunya adalah penggunaan iron slag untuk road base material. 

4. Road base material tidak selalu harus dicampur dengan semen atau aspal. 

5. Sampai sekarang di ACI (Amerika) dan Euro Code (Eropa) blast surface 
slag masih terdaftar sebagai bahan untuk pengganti semen dan untuk bahan 
pembuat heavy weight concrete. 

6. Secara substansi sulit untuk mempertahankan pendapat bahwa iron slag 
membahayakan lingkungan ataupun kesehatan, 

7. Secara prosedur Timnas PSLS melakukan aplikasi iron slag sebelum keluar 
larangan penggunaan oleh KNLH tanggal 7 November 2006. Hal ini karena 
ada kontrak lisan antara Ketua Tim Pelaksana Timnas PSLS dan pihak terkait 
di KNLH bahwa proses tertulis bisa berjalan paralael dengan aplikasi karena 
masalah waktu yang mendesak menghadapi musim hujan. 

Sementara itu atas pembuangan lumpur, Timnas PSLS menyatakan bahwa upaya 
untuk meminta ijin pengaliran lumpur ke Sungai Porong dan pemindahan 
sebagian lumpur kering ke Ngoro kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan 
meyakinkan para penentu kebijakan telah berkali-kali dilakukan. Perbedaan 
persepsi yang sangat mendasar terkait dengan anggapan bahwa lumpur yang 
keluar merupakan limbah industri menggiring ke kondisi bahwa ijin tidak pernah 
keluar. Para penentu kebijakan tersebut di atas tidak dapat diyakinkan bahwa 
pengendalian volume semburan yang sangat besar dan mitigasi jangka panjang 
perlu segera dilakukan. Untuk meyakinkan Kementrian Negara Lingkungan 
Hidup maupun instansi-instansi terkait lainnya telah dilakukan uji kandungan 
material maupun analisis respon morfologi Sungai Porong. Namun demikian, 
walaupun hasil uji material menunjukkan bahwa lumpur tidak mengandung 
material yang berbahaya dan respon morfologi sungai dapat ditekan seminimum 
mungkin jika diikuti dengan pengerukan muara sungai. Kondisi lapangan 
memaksa lumpur panas akhirnya harus dibuang ke laut melalui Sungai Porong. 
Hal ini sesuai dengan tujuh arahan Presiden tanggal 27 September 2006 setelah 
menerima masukan dari hasil analisis lapangan. 

Lapindo Brantas, Inc. maupun Timnas PSLS telah berupaya keras untuk 
memenuhi arahan-arahan dari semua instansi terkait dengan masalah lingkungan 
hidup. Namun demikian volume semburan yang mencapai maksimum 160 ribu 
m3/hari tidak memungkinkan arahan-arahan tersebut diterapkan di lapangan. 
Kondisi ini akhirnya dapat dimengerti oleh para penentu kebijakan melalui salah 
satu butir dari 7 arahan Presiden tanggal 27 September 2006 kepada Timnas 
PSLS yang menugaskan Timnas PSLS untuk mengalirkan lumpur ke laut melalui 
Sungai Porong. 

Untuk menerapkan arahan tersebut seperti telah diuraikan pada tanggapan di atas, 
ditempuh dua tahapan pekerjaan lapangan sebagai berikut: 

1. menggiring lumpur panas dari pusat semburan ke Sungai Porong sebagai 
tahap penanganan darurat. 

2. kemudian menyeberangkannya ke laut melalui saluran terbuka menyusuri 
Sungai Porong. 
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Dampak negatif maupun positif dari pembuangan lumpur ke laut melalui Sungai 
Porong selalu dimonitor. Monitoring dilakukan untuk hal-hal yang terkait dengan 
kualitas air, lingkungan hidup, dan respon morfologi sungai. Berdasarkan hasil 
pantauan terhadap kualitas air dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang 
signifikan. Hal ini dapat dilihat pada laporan pemantauan yang dilakukan oleh 
Pusat Litbang Sumber Daya Air. 

Sesuai dengan hasil analisis dengan bantuan model numerik 1D yang dilakukan 
oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air dapat diperkirakan bahwa respon morfologi 
Sungai Porong terhadap pembuangan lumpur tidak signifikan. Pengendapan yang 
terjadi dari titik pembuangan hingga 15 km ke arah hilir dapat menguntungkan 
sistem sungai. Masalah akan timbul hanya di daerah muara. Masalah ini dapat 
dipecahkan dengan pengerukan sedimentasi yang terjadi di daerah muara 
tersebut. 

Namun demikian perlu dicatat bahwa pembuangan lumpur melalui Sungai 
Porong untuk jangka panjang akan merugikan. Hal ini akan ditanggulangi dengan 
membuat kanal terbuka yang tidak akan mengganggu sistem Sungai Porong. 
Untuk menghindari dampak negatif terhadap perairan di sekitar muara Sungai 
Porong, maka material lumpur yang dialirkan ke muara akan digunakan untuk 
reklamasi pantai. Desain saluran terbuka dan reklamasi pantai saat ini masih 
dilakukan. 

 

Pembuangan 
Lumpur ke 
Sungai Porong 
Melalui Saluran 
Pelimpah 
(Spillway) 

Untuk mengurangi volume lumpur di kolam penampungan pada tanggal 15 
September 2006 Bupati Sidoarjo mengambil keputusan untuk membuang 
sebagian lumpur ke Sungai Porong. Langkah ini akhirnya mendapatkan 
persetujuan Presiden pada tanggal 27 September 2006 yang sekaligus meminta 
Timnas PSLS untuk menyediakan fasilitasnya. 

Upaya yang telah dilakukan untuk membuang lumpur antara lain melalui: 

a. Pembuangan melalui saluran pelimpahan (spillway) ke Sungai Porong 

b. Pembuangan melalui pipa ke laut 

Sejak 18 Oktober 2006 2006, Timnas PSLS membangun saluran pelimpahan 
(spillway), yang berfungsi melimpahkan lumpur dari pond 5 (Desa Pejarakan) ke 
Sungai Porong. Spillway aktif mulai 3 November 2006. Untuk meningkatkan 
kapasitas pembuangan Timnas PSLS menyediakan pompa penyedot lumpur dan 
membangun rumah pompa (pump house) yang berfungsi sebagai pengendali 
aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Selain itu Timnas PSLS juga 
merencanakan membuat spillway baru di sebelah spillway lama namun sebagian 
masyarakat memprotes rencana tersebut sehingga sampai saat pemeriksaan 
tanggal 31 Januari 2007 rencana tersebut belum direalisasikan. 

Spillway berfungsi melimpahkan kelebihan air di kolam penampungan khususnya 
dari pond 5 (Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon) ke Sungai Porong dan 
mekanisme pengalirannya dibantu oleh pompa. Kepala Unit Desain dan 
Supervisi Timnas PSLS menjelaskan bahwa spillway telah diuji coba dengan 
dialiri air lumpur dan ternyata tidak ada masalah. Pompa penyedot lumpur 
berkapasitas 1.000-1.500 m3/menit, sehingga menurut kalkulasi Timnas PSLS 
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pompa penyedot mampu membuang volume semburan yang ditampung di pond 
5. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembangunan spillway diketahui: 

a. Pekerjaan pembuatan bangunan spillway mencakup pekerjaan sipil (untuk 
pemasangan pipa intake, pembuatan ambang pelimpah, pembuatan saluran 
pembawa, dan pembuatan rumah pompa dan genset) dengan kontraktor PT 
Adhi Karya, serta pekerjaan mekanikal dan elektrikal untuk pengadaan dan 
pemasangan pompa, genset, pipa-pipa, dan lain-lain dengan kontraktor PT 
Indo Penta Bumi Permai. 

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyediaan pembangunan dan 
penyediaan fasilitas spillway sebesar Rp23.884,83 juta dengan rincian: 

Tabel 14 
Kontraktor Pembangunan dan Fasilitas Spillway 

 
No Pekerjaan Kontraktor Nilai (Rp) 

1 Pembangunan saluran spillway 
dan rumah pompa 

PT Adhi Karya 11.517,30 juta 

2 Penyediaan pompa penyedot 
lumpur 

PT Indopenta Bumi 
Permai 

12.367,53 juta 

 Total    23.884,83 juta 
 Sumber: LBI 

Selain itu, untuk membantu pengaliran lumpur di spillway, sejak 16 November 
2006 Timnas PSLS mengencerkan (flushing) lumpur dengan air yang 
dipompakan dari Sungai Porong. Sebanyak 2 pompa merk Gardner Denver jenis 
centrifugal pump 8” dengan kapasitas 10.000 dan 11.783 m3 / hari dipasang 
untuk tujuan tersebut. 

Hasil pemeriksaan fisik Tim BPK-RI di lokasi spillway pada: 

a. Tanggal 13 Januari 2007 diketahui bahwa terdapat 5 buah pipa yang 
menjulur dari kolam penampungan spillway ke Sungai Porong, dengan 
rincian 3 buah pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air, dan 2 buah 
pipa kecil untuk mengalirkan lumpur ke Sungai Porong. Saat itu kegiatan 
pembuangan air dan lumpur melalui spillway ke Sungai Porong sedang 
terhenti dikarenakan terjadi penumpukan endapan lumpur (sedimentasi) di 
kolam penampungan spillway. Sedang dilakukan pengerukan endapan 
lumpur (sedimentasi) di kolam penampungan spillway agar aktivitas 
pembuangan air dan lumpur ke Sungai Porong kembali berjalan normal.    

b. Tanggal 24 Januari 2007 diketahui bahwa pembuangan lumpur dilakukan 
melalui dua jalan, yaitu pipa pembuangan lumpur dari titik 41 Keboguyang 
dan spillway. Pengaliran lumpur ke Sungai Porong hanya dilakukan melalui 
spillway dan rumah pompa. Saat itu, pompa spillway tidak dapat bekerja 
karena aliran air lumpur belum mengarah ke spillway dan alur spillway 
tertutup sedimen. 

Pada tanggal 18 Januari 2007 terjadi hujan deras yang menyebabkan ribuan meter 
kubik air bercampur lumpur mengalir deras dari kolam penampungan (pond) 
menuju saluran pelimpah (spillway). Spillway tidak dapat mengalirkan air 
sejumlah itu yang mengalir begitu derasnya sehingga terjadi banjir lumpur yang 
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menenggelamkan spillway, genset pembangkit listrik dan pompa spillway. 
Terjadi konsleting genset pembangkit listrik sehingga pompa spillway tidak dapat 
bekerja yang mengakibatkan air tidak dapat disedot untuk dibuang ke Sungai 
Porong. Akibatnya lumpur bercampur air meluap ke segala arah tanpa kendali 
sehingga beberapa bagian tanggul di sepanjang spillway jebol. Sedikitnya 6 RT 
di Desa Kedungcangkring, Pejarakan dan Besuki terendam lumpur. Menurut juru 
bicara Timnas PSLS, lumpur di saluran spillway meluap karena debit lumpur 
yang masuk mencapai 6 m3 per detik melebihi kapasitas pompa.6 

Kondisi di atas mengindikasikan bahwa spillway dan pompanya tidak mampu 
menangani luapan lumpur, apabila terjadi kasus terburuk (saat musim hujan). 
Efektivitas spillway dan pompa terbatas pada volume lumpur yang akan dialirkan 
dari kolam, serta tidak memperhitungkan volume curah hujan. Pada tanggal 23 
Januari 2007, spillway sudah dapat digunakan lagi namun hanya satu pipa yang 
aktif melakukan pembuangan air lumpur ke Sungai Porong. 

Selain itu, di radius hingga 500 meter, terutama arah selatan lumpur terus 
menumpuk membentuk bukit kecil. Endapan ini penyebab utama luberan dari 
spillway. Lumpur mengandung sekitar 70% partikel padat dan 30% air. Ini 
menyulitkan upaya pengalirannya. Meskipun di pusat semburan terus dilakukan 
pengadukan oleh 4 unit excavator, saat mengalir di pond 5 Kelurahan Jatirejo, 
lumpur kembali mengendap di sana. Kemiringannya hingga 10 derajat. 
Akibatnya lumpur yang masuk ke spillway juga sangat sedikit. Pengopeasian 
pompa di spillway dalam sehari hanya 4 (empat) kali dengan durasi sekitar 10 
menit saja. Direncanakan pada akhir Januari akan diupayakan excpoton untuk 
mengeruk lumpur yang mengendap. Saluran spillway di Desa Pejarakan, 
Kecamatan Jabon semakin dangkal meski terus digerojok air dari Sungai Porong 
di 11 titik.  

 

Penempatan Pipa 
Spillway di 
Tanggul Sungai 
Porong 

Berdasarkan laporan hasil kerja Universitas Brawijaya diketahui adanya 
kegiatan pemotongan tanggul Sungai Porong setinggi 3 m dari puncaknya untuk 
pemasangan pipa pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Perum Jasa Tirta I 
melayangkan surat nomor KP 490/UM/DT/2006 tanggal 20 Oktober 2006 
kepada Ketua Timnas PSLS tentang pemotongan tanggul Sungai Porong untuk 
pemasangan pipa pembuangan lumpur.  Pokok surat tersebut, antara lain: 

a. Sungai Porong berfungsi sebagai floodway yang menyalurkan debit banjir 
1500 m3/detik dari hulu Sungai Brantas, mengingat kapasitas yang cukup 
besar tersebut serta di kiri kanan sungai elevasi permukan tanah cukup 
rendah maka dibuat tanggul yang cukup tinggi sehinga pada saat debit 
puncak terjadi banjir cukup aman dialirkan melalui Sungai Porong. 

b. Rata-rata tinggi tanggul dari permukaan tanah adalah 3 – 5 m, sedangkan 
tinggi permukaan air maksimum yang pernah terjadi adalah 4,00 m dari 
permukaan tanah. 

c. Apabila konstruksi pipa pembuangan lumpur terletak di bawah permukaan 
muka air banjir maka hal ini akan merupakan titik terlemah dari konstruksi 
tanggul walaupun akan dilakukan penimbunan lagi. 

                                                 
6 Jawa Pos, 20 Januari 2007 
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Gambar 17 

Usulan Perum Jasa Tirta Untuk Pemanfaatan Sungai Porong 
 

 
Usulan Perum Jasa Tirta berkenaan rencana pemanfaatan Sungai Porong 

 
Gambar 18 

Pipa Pembuangan Lumpur pada Tanggul Sungai Porong 
 

 
Foto dokumentasi PJT, diambil tanggal 30 Oktober 2006) 
 

d. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan konstruksi tanggul, 
diusulkan oleh PJT sebagai pengelola Sungai Porong agar pemasangan pipa 
tetap sesuai rekomendasi terdahulu karena apabila terjadi kerusakan tanggul 
Kali Porong pada saat banjir, bahaya yang terjadi akan lebih besar., 

Pada kenyataannya, pemasangan pipa telah memotong tanggul sedalam 3 meter, 
dengan alasan setelahnya akan diurug kembali. (Laporan Universitas Brawijaya). 
Sehingga dapat disimpulkan jika debit air Sungai Porong saat terjadi banjir 
melebihi pipa pembuangan lumpur yang ada di spillway, maka tanggul yang 
digunakan utuk penempatan pipa tersebut dapat berpotensi jebol dan 
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mengakibatkan air dari Sungai Porong masuk ke saluran spillway dan membanjiri 
pemukiman warga dan sekitarnya serta yang lebih berbahaya lagi jika air yang 
masuk tersebut menjebol tanggul penahan kolam penampungan lumpur yang 
berada tidak jauh dari tanggul Sungai Porong.   

 

Efektivitas 
Fasilitas 
Penampungan dan 
Pengaliran 
Lumpur 

BPK-RI melakukan analisis atas kemampuan fasilitas penampungan dan 
pengaliran lumpur untuk mengurangi beban volume lumpur yang keluar, 
dengan hasil sebagai berikut: 

1. Kemampuan kolam-kolam penampungan per 31 Desember 2006 adalah 
2.341.200 m3 dengan kapasitas pengaliran atau saluran pembawa lumpur 
ke spillway sebesar 3.474,10 m3    

2. Kemampuan 5 set pompa air dan lumpur yang sudah terpasang adalah 
sebesar 449.971,2 m3 per hari 

3. Perhitungan beban volume lumpur didasarkan atas volume semburan, curah 
hujan rata-rata dan volume air yang dipompakan ke spillway untuk 
pengenceran, dengan rincian: 

a) Volume semburan lumpur pada November 2006–Januari 2007 mencapai 
150.000 m3/hari. 

b) Volume hujan berdasarkan data curah hujan BMG Juanda dalam kurun 
waktu tahun 2001–2006, sebagai berikut:  

Tabel 15 
         Curah Hujan 
 

Tahun Curah Hujan 
2001 2577,6 
2002 1419,9 
2003 2162,6 
2004 2194,0 
2005 2320,3 
2006  

Average 2134,9  
(Studi Rona Lingkungan Awal, Universitas Airlangga, 16 Oktober 2006) 

Dengan demikian rata-rata curah hujan di Kabupaten Sidoarjo di tahun 
2007 diprediksikan sekitar 2.134,9 mm/tahun (2.134,9 liter/m2 per 
tahun), sehingga rata-rata curah hujan adalah 177,9083 liter/m2 per bulan 
atau 5,93 liter/m2 per hari. 

c) Volume air untuk flushing: 

Untuk mengalirkan lumpur yang mulai mengeras di spillway, Timnas 
PSLS menambahkan air untuk mengencerkan. Untuk itu Timnas PSLS 
telah memasang sebanyak 2 unit pompa yang secara rutin mengambil air 
dari Sungai Porong. Pengaliran ini akan menambah beban volume yang 
harus dipompa. Kapasitas pompa adalah 10.000 m3/hari dan 11.783 
m3/hari. Kapasitas tersebut merupakan kapasitas optimal (selalu 
beroperasi), namun demikian pada kenyataannya sering kali diketahui 
bahwa pompa-pompa tersebut dalam keadaan tidak aktif (tidak 
difungsikan). Dengan demikian Tim BPK-RI berpendapat bahwa 
kapasitas optimal pompa perlu disesuaikan dengan faktor penyesuaian 
tertentu, yang diperoleh dari jumlah hari rata-rata beroperasi selama 
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November–Januari. Faktor penyesuaian tersebut merupakan skala (rasio) 
pengoperasional riil dari masing-masing pompa (aktivitas rata-rata).  

Dengan demikian jumlah air flushing dari Sungai Porong yang masuk ke 
spillway untuk pengenceran lumpur sebesar 3,116.11 m3/hari.  

4. Perhitungan kemampuan pond menampung air hujan dihitung berdasarkan 
volume hujan yang turun dalam satu hari di seluruh pond, sehingga: 

Volume = 5,93 liter/m2 per hari × 251,9 ha = 14.937.670 liter per hari; atau 

= 14.937,60 m3 per hari 

5. Dengan demikian, beban volume air di pond yang harus dialirkan ke spillway 
adalah sebanyak 168.053,71 m3 per hari (volume semburan + volume air 
hujan di pond + volume air flushing): 

Beban 
volume 

= 150.000 m3 + 14.937,60 m3 + 3.116,11 m3 

= 168.053,71 m3 per hari 

• Pompa pembuangan terdiri dari 5 (lima ) unit pompa merk Grundfos. 
Kapasitas total pompa keseluruhan = 151.200 + 259.200 + 39.571,2 = 
449.971,2 m3/hari 

Selain itu terdapat 2 (dua) pompa cadangan masing-masing berkapasitas 
7.000 m3/hari yang disiapkan di lokasi, namun hanya beroperasi selama 2 
hari di bulan Januari 2007. 

Sama halnya dengan pompa untuk flushing, operasional pompa tidak selalu 
berjalan lancar. Dengan demikian, untuk mendapatkan kapasitas operasional 
yang riil, maka perlu dilakukan penyesuaian kapasitas. Tim BPK-RI 
mengambil angka rata-rata hari operasi sebagai faktor penyesuaian kapasitas 
pompa. 

Hasil penelaahan dokumen laporan harian Timnas PSLS, diketahui jumlah 
hari operasional masing-masing pompa, sehingga diperoleh angka 
penyesuaian tersebut dan jumlah kapasitas riil masing-masing pompa, 
sebagai berikut: 

      Tabel 16 
       Kapasitas Pompa 
 

Pompa (m3/hari) P-44 P-45 P-46 P-47 P-48 P-49 P-50 Total 
Adjusted capacity 44,861.54 19,938.46 35,604.40 7,615.38 8,050.55 153.85 153.85 116,378.02

6. Dengan mengasumsikan saluran pembawa mampu mengalirkan seluruh debit 
lumpur dari seluruh pond, maka kemampuan pengaliran bergantung 
sepenuhnya pada kemampuan pemompaan, atau: 

Beban volume air dan lumpur vs. Kapasitas berdasar 
aktivitas pompa 

Semburan   : 150.000,00 m3 per hari 

Curah hujan:   14.937,60 m3 per hari 

Air Flushing:    3.116,11 m3 per hari 

Total         = 168.053,71 m3 per hari 

< 

= 116.378,02 m3 per 
hari 
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Dengan demikian disimpulkan kapasitas maksimal pompa tidak mampu 
untuk mengalirkan debit semburan lumpur di musim hujan. 

7. Menurut keterangan lisan staf Dinas PU Bina Marga Provinsi, biaya 
operasional pompa lumpur di spillway sekitar $4.00 per m3. Mengacu pada 
biaya tersebut, maka kebutuhan dana operasional untuk mengalirkan debit 
lumpur dari seluruh pond di musim hujan (asumsi hujan terjadi setiap hari) 
adalah sebesar $659,750.40 (168.053,71 m3 per hari × $4.00) atau 
Rp6.184,38 juta per hari (kurs=Rp9.200,00). Dengan demikian kebutuhan 
dana untuk mengalirkan lumpur melalui spillway operasional sampai dengan 
1 Januari–7 Maret 2007 (65 hari) adalah sebesar $43.693.964,60 atau 
Rp401.984,47 juta 

 

Pemanfaatan 
Jaringan Pipa 
Pembuangan ke 
Laut 

Pada awal Juni 2006 LBI merencanakan membangun jaringan pipa PVC Ø12” 
untuk membuang lumpur dari pusat semburan ke pond 2. Jaringan pipa PVC 
telah dibangun sepanjang 884 meter dari keseluruhan pengadaan sepanjang 
1200 m. Pada saat operasional ditemukan sambungan pada pipa PVC terlepas 
dikarenakan temperatur dari fluida yang cukup tinggi (diperkirakan melebihi 
80°C). 

Saat terjadi over topping pada tanggul, jaringan tersebut terkubur urugan tanah 
dan sirtu yang digunakan untuk memperkuat tanggul, sehingga tidak dapat 
dipergunakan kembali. 

Pengadaan pipa PVC dilaksanakan tanggal 7 Juni 2006 sepanjang 1200 m dengan 
kontraktor PT Karya Cipta Berdikari dengan nilai keseluruhan Rp638,35 juta. 
Pada tanggal 10 Juni 2006 dimulai pemasangan pipa PVC 12” dari sekitar pusat 
semburan ke pond 2 dengan panjang sekitar 884 m. Sisa pipa sebagian dipakai 
untuk gorong-gorong dan overflow sekitar 256 m, serta tersimpan di warehouse 
sekitar 60 m. Nilai pengadaan dan instalasi sebesar Rp638,39 juta.  

Selanjutnya LBI merencanakan untuk membuang lumpur langsung ke laut, dan 
untuk itu membangun jaringan pipa baja sepanjang 20 km dari pond 2 di Desa 
Pejarakan ke laut dengan menyusuri pinggiran Sungai Porong. Pada tanggal 7 
Agustus 2006 melalui dua buah suratnya kepada Deputi Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan KNLH masing-masing No. 964/LBI/HSE/VIII/2006 
dan No. 965/LBI/HSE/VIII/2006, LBI mengajukan permohonan ijin pembuangan 
air hasil olahan lumpur ke laut. Pembuangan akan dilakukan dengan 
menggunakan pipa 20” sepanjang 20 km yang dibangun LBI. Rencana 
pembangunan jaringan pipa tersebut tampak pada dokumentasi Tim Pokja 2 
tanggal 23 Agustus 2006. 

Pipa disuplai dari Medco dengan perincian pipa 18” sepanjang 11.634 m dan pipa 
20” sepanjang 3.234 m (total panjang pipa sebesar 14.868 m). Selain itu, LBI 
juga mengadakan pipa dari PT Indal Steel Pipe untuk pipa 20” sepanjang 12.000 
m. Pemasangan pipa 18”/20” dimulai pada tanggal 17 Agustus 2006. 

Pada tanggal 22 September 2006, Menteri Negara Lingkungan Hidup 
mengatakan untuk membuang lumpur ke laut harus di-treatment dahulu melalui 
Kali Porong, sehingga pipa yang sudah terpasang sepanjang 20 km dimodifikasi 
untuk membuang lumpur ke Sungai Porong dengan panjang sekitar sekitar 2 km. 
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Total keseluruhan jaringan sepanjang 26.868 m senilai US$ 1,530,806.57 atau 
Rp14.083,42 juta (Rp4.783,42 juta + Rp9.300 juta), namun terdapat biaya 
pengadaan pipa yang belum diketahui nilainya karena supplier (Medco) belum 
mengajukan klaim terhadap penyediaan barang tersebut.   

Berdasarkan keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 15 September 2006 dan 
peringatan Menteri Negara LH pada tanggal 22 September 2006, maka LBI 
memutuskan untuk membuang lumpur langsung ke Sungai Porong. Untuk itu 
dibangun jaringan pipa 20” tambahan, sebanyak 2 jalur dari pond 2 dengan 
panjang sekitar 2 x 1.900 m. Pemasangan pipa 20” ini dimulai pada awal Oktober 
2006 dan berposisi di samping jaringan lama yang mengarah ke laut. Nilai 
pengadaan dan instalasi sebesar Rp 11.963,56 juta. 

Untuk menambah kapasitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong diperlukan 
tambahan pipa 32”, dari pond 2 dengan panjang sekitar 1.920 m. Pemasangan 
pipa 32” ini dimulai pada pertengahan Oktober 2006. Nilai pengadaan dan 
instalasi sebesar Rp15.529,37 juta.  

Dengan demikian biaya investasi yang telah dikeluarkan LBI untuk 
pembangunan seluruh jaringan pipa pembuangan lumpur adalah sebesar 
Rp42.214,70 juta. 

Tim BPK-RI pada tanggal 23 Januari 2007 melakukan pengamatan lapangan di 
lokasi off-take jaringan pipa pembuangan lumpur, hasil pengamatan diketahui 
hal-hal sebagai berikut: 

a. Pipa 18” (1 jalur) yang mengarah ke timur, yang tertulis terpasang tanggal 17 
Agustus 2006; 

b. Pipa 20” (2 jalur) dan pipa 32” (1 jalur) yang mengarah ke Sungai Porong, 
yang tertulis terpasang tanggal Oktober 2006. 

c. Diketahui pula tidak terdapat aktivitas pembuangan lumpur melalui jaringan 
pipa tersebut. Timnas PSLS mempergunakan spillway untuk membuang 
lumpur ke Sungai Porong. Jaringan pipa pembuangan lumpur terlihat berikut: 

 
Gambar 19 

Pipa Pembuangan ke Laut 

 
Dokumentasi Tim BPK 

Dalam penetapan strategi pembuangan lumpur seyogyanya harus berupaya 
menggunakan strategi yang dapat meminimalisasi campur tangan manusia dan 
mengoptimalkan kondisi alam sehingga dapat meminimalisasi biaya dan risiko 
kerusakan mekanik. 
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Strategi pembuangan lumpur dari spillway dan pemasangan pipa tersebut 
mengakibatkan: 

a. Pembuangan lumpur dengan menggunakan spillway memerlukan biaya 
operasional, dukungan peralatan dan manusia yang besar sehingga berpotensi 
meningkatkan risiko kegagalan membuang lumpur dan risiko tanggul jebol 
karena mesin tidak berjalan sebagaimana mestinya baik disebabkan oleh 
kesulitan dana operasional, kerusakan mesin/peralatan dan 
kesalahan/kelalaian manusia. 

b. Pengadaan jaringan pipa pembuangan lumpur senilai Rp42.214,70 juta tidak 
efektif dan cenderung boros. 

Terkait dengan hal tersebut, Timnas PSLS/LBI menjelaskan: 

Bangunan pelimpah atau spillway dan pompa-pompa dirancang untuk mampu 
melewatkan lumpur panas dan air hujan dengan kala ulang 10 tahun. Ditunjang oleh 
reservoir operation yang baik melalui 5 buah pintu dan pipa di bangunan pengambil 
atau intake, diperlukan pompa-pompa dengan kapasitas 7.5 m3/detik. 

Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pompa tersebut diterapkan strategi sebagai 
berikut: 

1. memasang pompa tetap dengan kapasitas total 5.2 m3/detik 

2. menjelang musim hujan menambahkan 3 pompa lumpur tambahan dengan 
kapasitas masing-masing 0.25 m3/detik 

3. menambah pompa bergerak atau mobile dengan kapasitas total 1.5 m3/detik 

4. membangun pipa pembuang langsung secara gravitasi ke Sungai Porong yang 
dapat dioperasikan jika muka air Sungai Porong rendah. Untuk hal ini akan 
dipasang 3 buah pipa dengan diameter masing-masing 1 meter. Pipa pembuang 
darurat ini mampu mengalirkan debit total sebesar 5 m3/detik 

Pada kenyataannya di lapangan, 3 pompa tambahan tidak dapat diadakan karena 
masalah dana. Pipa-pipa pendukung pompa tambahan tersebut telah dipasang di 
rumah pompa. Pipa pembuang langsung secara gravitasi ke Sungai Porong belum 
dapat dibangun karena ditolak oleh masyarakat. Pada saat akan dibangun, warga 
Desa Pejarakan terutama RT 08 hingga RT 11 minta semua lahan mereka dibeli, 
tidak hanya lahan yang diperlukan untuk lintasan pipa. Hal ini merupakan dampak 
dari penetapan harga ganti untung lahan yang relatif tinggi. 

Pipa sepanjang 18 km dengan diameter 32 inch, yang dipasang mulai dari jalan tol 
hingga ke laut diterapkan untuk merespon permintaan dari Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup. Pipa ini dipasang untuk membuang lumpur langsung ke laut 
dengan metode pemompaan. Pada evaluasi lanjutan diketahui bahwa metode 
penyaluran dengan pipa dan pompa sangat sukar dilakukan mengingat volume 
semburan yang sangat besar. Jika metode ini dipilih, maka diperlukan pompa-pompa 
dan boaster yang sangat banyak. Waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk 
mengejar laju dan dampak semburan lumpur panas. Biaya investasi awal maupun 
biaya operasi dengan cara pemompaan ini sangat tinggi. Memperhatikan kendala 
tersebut maka metode pembuangan lumpur langsung ke laut dibatalkan dan 
digantikan dengan metode saluran terbuka. 

Uji Coba dan 
Kajian atas 
Pemanfaatan 
Lumpur 

Pemanfaatan lumpur merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume 
lumpur yang terus meluap dan memenuhi kolam penampungan, serta 
diharapkan dapat memulihkan perekonomian masyarakat di sekitar Kecamatan 
Porong yang terkena dampak luapan lumpur. Menyadari pentingnya aspek 



 113

pemanfaatan lumpur, maka baik Tim Terpadu maupun Timnas PSLS, 
mengangkat issue ini dalam rencana kerjanya. 

Pemanfaatan lumpur dalam masa kerja Tim Terpadu dilaksanakan oleh Pokja 
Pengelolaan Air dan Lumpur dimana salah satu program kerjanya adalah Kajian 
Pemanfaatan Lumpur dan Pengolahan Air Lumpur. Timnas PSLS meneruskan 
upaya ini melalui Bidang Pemanfaatan Lumpur, yang terdiri atas Unit Industri 
Besar dan Unit Industri Kecil. 

Hasil penelaahan atas uji coba dan kajian atas pemanfaatan lumpur diketahui 
telah dilakukan sejumlah upaya untuk memanfaatkan lumpur menjadi produk 
siap pakai, dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lumpur dapat dimanfaatkan menjadi produk siap pakai (misalnya batako 
yang terbuat dari lumpur). 

2. Lumpur dapat dibuat bahan bangunan seperti bata, paving block dan juga 
genteng serta bangunan (rumah) serta keramik dan patung.  

3. Mesin multi block PT Surya Baja dapat digunakan untuk mencetak paving 
dan bata beton dengan menggunakan lumpur Porong.  

4. Lumpur dapat digunakan untuk menghasilkan nano silika yang berguna 
untuk memperkuat batako maupun batubata, yang kini sedang diproduksi 
berbahan campur lumpur dan tanah liat masing-masing 50 persen.  

5. Bahan limbah dari pengolahan air baku menjadi air bersih yang 
menggunakan bahan koagulan aluminium sulfat, jika dibakar dapat 
menghasilkan suatu bahan yang bersifat pozolan. Pozolan ini jika dicampur 
dengan kapur padam dan air, akan mengeras dan memberikan hasil yang 
biasa dinamakan Semen Pozolan Kapur (SPK) atau ready mixed pozolan, 
dalam pekmakaiannya berfungsi sebagai adukan sehingga tinggal 
mencampur dengan pasir dan air.  

Di samping hal di atas, Tim Terpadu dan Timnas PSLS juga telah melakukan 
berbagai upaya untuk memanfaatkan lumpur. Hal-hal yang telah dilakukan 
adalah: 

a. Laporan mengenai kajian pemanfaatan lumpur tanggal 30 Juni 2006 dan 8 
Juli 2006 memperlihatkan bahwa hasil uji gradasi menunjukkan karakteristik 
lumpur Porong sebagai Corse Aggregate (4,12%), Corse Sand (15,18 %), 
Fine Sand (49,93 %) dan Silt (30,77 %). Hasil stabilisasi material lumpur 
memiliki kandungan silika cukup tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan dasar pembangunan prasarana pemukiman, transportasi dan 
irigasi.  Dengan gradasi tersebut lumpur bisa dimanfaatkan untuk filler pada 
pembuatan paving stone, genteng beton, batu batako dan hot mix aspal beton. 
Namun demikian, perlu dilakukan Penelitian lebih lanjut terhadap kandungan 
bahan berbahaya dan beracun sesuai PP Nomor 85 Tahun 1999. 

b. Pada akhir September 2006 pengolahan lumpur menjadi batu bata dilakukan 
oleh Kodim 0816 Sidoarjo di Desa Kedungbendo. Dengan melibatkan warga 
sekitar, sebanyak 16 ribu keping batu bata siap untuk diproduksi. Bahan 
tambahan yang diperlukan adalah tanah liat dan sekam, serta kayu bakar. 
Pemanfaatannya masih terbatas pada skala kecil dan untuk masyarakat yang 
membutuhkan. 
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c. Kajian Dinas PU Propinsi Jatim pada Juli 2006 menunjukkan bahwa lumpur 
dapat dimanfaatkan untuk filler pada pembuatan paving stone, genteng beton, 
batu batako dan hot mix aspal beton. 

d. Kajian LAPI ITB menunjukkan hasil stabilisasi material semburan yang 
memiliki kandungan silika cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
dasar pembangunan prasarana pemukiman, transportasi dan irigasi. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan data serta informasi yang 
terkait dengan pemanfaatan lumpur diketahui hal-hal sebagai berikut: 

a. Hasil kajian dan penelitian pemanfaatan lumpur yang dilakukan oleh para 
ahli dan pakar serta lembaga/institusi di atas belum dilaksanakan secara 
terintegrasi dan terkoordinasi oleh Timnas PSLS.  

Pada saat ini Timnas PSLS belum mempunyai studi kelayakan yang lengkap 
mencakup aspek ekonomis, kualitas lumpur sebagai bahan bangunan, dan 
kandungan zat-zat dari lumpur  yang dapat membahayakan kesehatan 
masyarakat (jika digunakan sebagai bahan bangunan) jika akan menggunakan 
lumpur sebagai bahan bangunan.  

b. Kajian pemanfaatan lumpur dilakukan tanpa memperhatikan aspek keamanan 
kandungan lumpur bagi manusia jika digunakan sebagai bahan bangunan 
untuk rumah dan bangunan lainnya. 

Hasil review yang dilakukan atas pelaksanaan kajian-kajian pemanfaatan 
lumpur di atas dapat disimpulkan bahwa Tim Terpadu dan Timnas PSLS 
telah mendorong masyarakat untuk menggunakan lumpur sebagai bahan 
bangunan tanpa didahului oleh kajian kandungan lumpur dan dampaknya 
bagi kesehatan manusia jika digunakan secara terus menerus (misalnya 
sebagai dinding rumah dan lainnya). Fokus kajian yang dilakukan dalam 
kaitan dengan pemanfaatan lumpur lebih mengarah atau fokus kepada daya 
tahan dan kualitas lumpur untuk dijadikan bahan bangunan seperti batu bata 
dan cone block.  

Kedua kondisi di atas akan berpotensi  menimbulkan masalah baru berupa 
kesehatan masyarakat dan daya tahan bangunan yang menggunakan lumpur 
sebagai bahan bangunan jika dikemudian hari terbukti lumpur mengandung unsur 
yang membahayakan kehidupan manusia. Di samping itu, studi kelayakan yang 
lengkap diperlukan untuk dapat mengkoordinasikan dan mengitegrasikan pihak-
pihak yang terkait dalam proses pemanfaatan lumpur sehingga dapat menjamin 
kontinuitas pemanfaatannya dan menghindari pemborosan dana. 

Timnas PSLS menanggapi bahwa merujuk pada apa yang sudah diuraikan di 
dokumen Rencana Kerja 18 September 2006, (Bab 3 Kualitas Parameter 
Lingkungan, Sub Bab 3.1. Kualitas Lumpur) serta hasil penelitian lanjutan 
Timnas PSLS, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya sumber dasar material lumpur adalah material alam yang tidak 
mengandung zat yang membahayakan apabila diolah menjadi batu bata, con 
block atau bahan bangunan lainnya yang diproses sesuai Standar Nasional 
Indonesia (SNI) yang sudah berlaku. 

2. Berkaitan dengan pemanfaatan hasil kompilasi penelitian pemanfaatan 
lumpur seperti yang sudah juga diuraikan oleh tim BPK, Tim Nasional 
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sampai pada kesimpulan yang cukup untuk berpendapat bahwa lumpur dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bahan lainnya selama proses 
pembuatannya mengikuti kaidah dan aturan teknis yang berlaku. 

3. Adapun mengenai kegiatan lanjutan setelah kesimpulan tersebut diperoleh, 
seperti pilot project, pemberdayaan industri kecil dan pelaksanaan industri 
besar dapat disampaikan hal-hal berikut: 

a. Timnas PSLS sudah melakukan koordinasi dengan PT Semen Gresik 
mengenai kemungkinan pemanfaatan lumpur sebagai bahan baku semen. 
Dari hasil diskusi dengan PT Semen Gresik kondisi lumpur waktu itu 
yang relatif basah tidak cukup ekonomis untuk digunakan sebagai bahan 
baku semen karena membuthkan biaya yang cukup besar untuk proses 
pengeringan. 

b. Pemanfaatan lumpur untuk pemberdayaan industri kecil dapat dilakukan 
pada kondisi lapangan yang relatif statis dan aman. Berkaitan dengan 
dinamika semburan lumpur, hal ini bisa dicapai apabila lumpur 
dipindahkan ke tempat yang relatif aman (misalnya ke Ngoro) atau 
kondisi dimana lumpur mengendap sekarang relatif tidak terganggu oleh 
dinamika luapan atau aliran lumpur baru. 

c. Pemindahan lumpur ke Ngoro atau tempat lain menghadapi kendala 
financial untuk dapat dilakukan secara terus menerus dan dalam skala 
ekonomi yang cukup. 

d. Kondisi-kondisi faktual di lapangan menunjukkan kendala-kendala 
teknis dan non teknis yang ada belum mampu membuat lokasi-lokasi 
tampungan lumpur cukup statis dan aman untuk dieksploitasi 
penggunaannya. 

e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindak lanjut pemanfaatan lumpur 
dapat dilakukan apabila pengendalian lumpur secara sistematis sudah 
berjalan dengan baik. 

f. Tindak lanjut itu pun membutuhkan konsistensi dukungan financial yang 
memadai 

g. Timnas PSLS berpendapat bahwa tindak lanjut pemanfaatan lumpur 
tersebut perlu dijadikan catatan khusus untuk menjadi perhatian lembaga 
pengganti Timnas PSLS. 

 

Evaluasi atas 
Rencana Kerja 
(Action Plan) 
Penanganan 
Genangan 
Lumpur 

Kegagalan upaya penghentian semburan dari bawah permukaan yang ditandai 
dengan rig down-nya relief well pada tanggal 11 Januari 2007 memunculkan 
kembali konsep dan pemikiran mengenai pengelolaan lumpur di masa 
mendatang. Fokus penanganan genangan lumpur kini mulai diarahkan pada 
bagaimana pengelolaan lumpur dengan mempertimbangkan adanya luapan 
lumpur yang abadi, pembiayaan, penanganan masalah sosial dan lingkungan 
hidup. 

BPK-RI melakukan pemeriksaan atas perencanaan yang disusun oleh Timnas 
PSLS di masa yang akan datang untuk menangani semburan lumpur. 
Pemeriksaan BPK-RI diarahkan pada: (a) eksistensi dokumen perencanaan 
penanganan lumpur di masa mendatang; (b) kecukupan unsur-unsur manajerial 
dan keuangan dalam perencanaan tersebut; (c) kecukupan informasi dalam proses 
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pengambilan keputusan; (d) evaluasi atas pelaksanaan tugas terdahulu; (e) 
kecukupan alternatif pembiayaan dan organisasi. 

Perencanaan Strategis 

Hasil pemeriksaan atas dokumentasi perencanaan terkait dengan strategi 
pengelolaan lumpur di masa mendatang diketahui hal sebagai berikut: 

a. LBI tidak mempersiapkan strategi dan langkah penanganan dan pengelolaan 
lumpur yang spesifik dan sistematis di masa mendatang. LBI hanya 
menyiapkan ”antisipasi persoalan di kemudian hari yang berhubungan 
dengan dampak”, tanpa menjelaskan lebih lanjut detail operasionalnya.  

LBI telah menyusun perencanaan atas penanganan masalah teknis 
pengendalian lumpur ke depan untuk penanganan permukaan, terdiri dari: 

1) Jangka Pendek 

Strategi ini melakukan pembuatan tanggul-tanggul kolam-kolam 
penampungan (settling pond) dan pemantauan kualitas lingkungan serta 
pengendalian lumpur. 

2) Jangka Menengah 

Strategi ini mulai melakukan pembuangan lumpur melalui pipanisasi dan 
truk pengangkut lumpur untuk pembuangan ke laut maupun ke Sungai 
Porong. Selain itu juga melakukan rehabilitasi infrastuktur yang terkena 
dampak. 

3) Jangka Panjang 

Antisipasi persoalan dikemudian hari yang berhubungan dengan dampak 

4) Target (September – Desember 2006) 

a) Meminimalkan dampak kepada manusia dan lingkungan 

b) Perlindungan infrastruktur 

c) Perlindungan operasi drilling rig 

d) Pemetaan dan monitoring 

e) Antisipasi musim hujan 

f) Manajemen lumpur  

b. Timnas PSLS memiliki strategi manajemen pengendalian lumpur yang 
disebut ”Solusi Taktis untuk jangka pendek ke depan yang fokus pada 
pengendalian aliran lumpur dan pembuangan lumpur.   

Kajian Manajemen Lumpur yang dilakukan adalah berupaya mengalirkan 
lumpur ke utara dengan pengerukan menggunakan long arm backhoe dan  
melakukan pengerukan sedimentasi pada saluran spillway. 

 

Kanal di Lokasi 
Semburan 

Saat ini Timnas PSLS sedang membangun sebuah kanal sepanjang 600 meter 
dari pusat semburan menuju spillway. Kanal tersebut, bersama dengan ring 
dikerjakan di sekeliling pusat semburan, berfungsi mengarahkan aliran lumpur 
langsung ke arah spillway. Dengan demikian beban pond diharapkan akan 
berkurang. Selain itu untuk mengurangi genangan air dan lumpur di wilayah 
Desa Kedungbendo dan sekitarnya. 
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Menurut keterangan staf Timnas PSLS setelah luberan berkurang akan 
dilanjutkan dengan penguatan tanggul-tangul yang berada di sekitar pusat 
semburan dengan TX 88. Kanal-kanal itu nanti digunakan sebagai tempat 
penyaluran air dan lumpur masuk ke pond 5. Kanal tersebut berfungsi sebagai 
tempat menyalurkan air dan lumpur dan dibuat seperti sungai, yaitu dengan 
penambahan pasir dan batu (sirtu). Sementara untuk memperkuat tepian kanal, 
pihaknya akan memasang bambu-bambu untuk menangkal gerusan air hujan. 
Sudetan dari dekat lubang semburan itu rencananya menyambung dengan kanal 
pembuangan di Desa Pejarakan yang berjarak sekitar 1,5 km. Sudetan yang sudah 
dibangun sepanjang 600 meter dari target sepanjang 800 meter dengan lebar 
sekitar 10 meter. Sampai saat pemeriksaan tanggal 31 Januari 2007, sudetan 
tersebut belum tersambung ke arah spillway karena terbentur kendala 
pembiayaan. Suhu lumpur segar yang keluar dari pusat semburan rata-rata 100 
derajat celsius namun pompa pembuangan hanya berfungsi pada lumpur yang 
suhu maksimalnya 40 derajat celsius. Oleh karena itu, begitu masuk ke kanal, 
lumpur akan digelontor dengan air dari Sungai Porong dan untuk mencegah 
sedimentasi sepanjang jalur kanal maka dilakukan pengerukan lumpur yang 
mengendap. 

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembangunan kanal tersebut masih 
terkendala pembiayaan. Menurut keterangan staf Timnas PSLS realisasi 
pembangunan kanal tersebut belum mencapai titik spillway, sehingga mekanisme 
pengaliran masih mengandalkan proses dari pond lama. 

 

Strategi 
Pengelolaan 
Lumpur di Masa 
Mendatang 

Hasil konfirmasi dengan Timnas PSLS pada tangal Januari 2007 diketahui 
bahwa Timnas PSLS tengah menyusun strategi pengelolaan lumpur di masa 
mendatang yang difokuskan pada pengelolaan: 

a. Dam permanen 

b. Open channel ke muara 

c. Dredging di muara Sungai Porong 

d. Hutan basah (wetland) di pesisir Selat Madura 

Menurut Ketua Pelaksana Timnas PSLS keempat konsep tersebut sedang dalam 
tahap pengkajian dan diharapkan diselesaikan sebelum tanggal 7 Maret 2007. 
Output yang diharapkan berupa detail engineering design, RKS dan RAB untuk 
penyusunan OE. Dokumen tersebut nantinya disiapkan untuk pelelangan oleh 
pihak yang akan bertugas mengelola lumpur di masa mendatang. 

Pembangunan 
Dam Permanen 

Dam permanen berfungsi sebagai pengganti tanggul penahan yang sifatnya 
masih temporer serta tidak memiliki fondasi dan konstruksi yang memadai. 
Selain itu tanggul dibuat berbahan tanah dan sirtu yang tidak cukup kuat 
menahan gaya dorong lumpur dan gaya berat beban di atasnya. Timnas PSLS 
merencanakan desain dam permanen untuk menutupi areal genangan lumpur 
seluas 450 ha. Dam terbagi menjadi Area I (sisi Selatan) dan Area II (sisi 
Utara), dengan tanggul utama sepanjang 13,47 km. 
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Rencana Kerja Timnas PSLS per 18 September 2006 telah memasukkan kajian 
pembangunan dam permanen sebagai salah satu kegiatannya. Saat ini Timnas 
PSLS sedang melakukan kajian atas pembangunan dam permanen yang 
dilaksanakan oleh Wiratman and Associates senilai Rp1.900 juta. 

Hasil penelitian atas proposal kajian yang disampaikan oleh Wiratman and 
Associates pada 11 Januari 2007 diketahui bahwa kajian dilakukan untuk 
menyusun Detail Design dan Evaluasi untuk tanggul LBI dan revitalisasi lahan. 

Lingkup kajian adalah evaluasi stabilitas tanggul eksisting dan Detail 
Engineering Design (DED) untuk perkuatan tanggul secara permanen (dengan 
design life selama 50 tahun) dan desain sistem dan fasilitas penunjang untuk 
operation dan maintenance manajemen tanggul serta evaluasi sistem drainase 
dan irigasi kawasan dan mendesain revitalisasinya (sistem drainase dan irigasi). 

Menurut rencana lokasi tanggul permanen akan didirikan di sekitar bagian terluar 
tanggul tanah yang ada saat ini. Pembangunan tanggul akan meliputi delapan 
desa, yaitu: Renokenongo, Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan. Mindi, Jatirejo 
dan Siring. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seharusnya kajian tersebut telah 
dilaksanakan sebelumnya, sehingga kegagalan skenario relief well dapat 
diantisipasi sebelumnya dengan pembangunan tanggul yang lebih permanen. 
Selain itu, menurut rencana lokasi tanggul permanen yang akan didirikan di 
sekitar bagian terluar tanggul tanah yang ada saat ini yang meliputi  delapan desa 
masih berada dalam kawasan yang dinyatakan rawan bencana dengan radius 1,5 
– 2 km dari pusat semburan yang berpotensi terjadinya subsidence sehingga 
tanggul permanen yang akan dibuat akan berpotensi mengalami keretakan atau 
bahkan jebol yang berakibat dapat membahayakan sekitarnya. 

 

Saluran Terbuka 
(Open Channel) 
Permanen ke Laut 

Sesuai dengan instruksi Presiden point 6 tentang percepatan penanganan 
semburan di Sidoarjo maka aliran lumpur akan diarahkan untuk dibuang ke 
laut. Untuk itu perlu dibuat saluran pembuangan yang dapat secara permanen 
mengalirkan lumpur ke laut. Salah satu konsep saluran pembuangan yang 
tengah dikaji Timnas PSLS adalah saluran terbuka (open channel) permanen ke 
laut. 

Konsep tersebut sedang dalam pengkajian Timnas PSLS yang dilaksanakan oleh 
Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan PT. Virama Karya. Sampai dengan 
pemeriksaan tanggal 31 Januari 2007, kajian belum diselesaikan oleh PT. Virama 
Karya. 

Berdasarkan presentasi Timnas PSLS tentang Perencanaan Teknis Saluran 
Pembuangan Lumpur Permanen di Kabupaten Sidoarjo pada Januari 2007, 
diketahui hal berikut: 

a. Jalur Saluran 

1) Konsep sistem saluran pembuangan lumpur: 

• Diupayakan semaksimal mungkin memanfaatkan infrastruktur 
drainase yang ada untuk menghindarkan masalah sosial dan 
pembebasan tanah 
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• Harus merupakan sistem yang hanya berfungsi untuk mengalirkan 
lumpur 

• Harus terintegrasi dengan sistem pengelolaan lumpur yang telah 
dilaksanakan 

• Meminimalkan dampak negatif yang akan timbul sepanjang saluran 
dan tempat penempatan akhir lumpur 

2) Pemilihan Jalur 

Dari berbagai alternatif yang ada dan sesuai rekomendasi dari Dinas PU 
Pengairan Jawa Timur maka dipilih avour Jatianom yang mana saluran 
pembuangan lumpur akan diletakkan sejajar dengan afour tersebut dan 
selanjutnya akan mengikuti alur avour Buyuk hingga ke muara. 
Pembebasan tanah diperlukan sepanjang avour Jatianom namun 
diperkirakan tidak diperlukan pembebasan tanah sepanjang avour Buyuk 
karena seluruhnya berada di atas tanah milik PU.  

b. Metode Pengaliran 

1) Konsep Pengaliran 

• Memanfaatkan semaksimal mungkin pengaliran dengan cara 
gravitasi walaupun perbedaan yang ada sangat terbatas. Berdasarkan 
data yang ada perbedaan tinggi yang tersedia adalah 4 m, namun bila 
diukur dari permukaan lumpur di pond maka tersedia head sekitar 17 
m.  

• Melakukan proses pengenceran lumpur secara optimal didasarkan 
pada ketersediaan air, biaya operasi dan rencana pemanfaatan lumpur 
kelak.  

• Khusus di daerah hilir yang terpengaruh pasang surut laut agar dapat 
memanfaatkan kendala yang berkaitan sifat lumpur apabila 
tercampur air laut dan hambatan pengaliran saat pasang.   

2) Sarana Infrastruktur 

Pekerjaan Sipil 

• Pembuatan kolam untuk sarana pencampuran lumpur dengan air. 

• Pembuatan saluran (tertutup atau terbuka) suplai air dari sumber air 
(saluran irigasi, Sungai Porong, atau sumur bor) 

• Saluran pembawa dan kolam penampungan sementara (sedimen 
trap) 

• Jalan inspeksi termasuk sarana pengaman saluran terhadap kontak 
dengan manusia, hewan dan tumbuhan. 

• Bangunan pengarah aliran di muara. 

Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal  

• Pompa water jet dan pompa mixing 

• Pompa air termasuk valve 

• Mixing equipment (water wheel dan sejenisnya) 

• Power supply dan genset.  

3) Struktur Saluran 
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Konsep Pemilihan 

Struktur harus yang handal (kekuatan dan umur layan), mudah 
diproduksi, murah dan ringan pemeliharaannya. Berdasarkan kriteria 
tersebut maka dipilih material precast concrete, karena: 

• Memiliki kekuatan struktur yang handal, tahan terhadap cuaca dan 
bahan kimia.  

• Umur layan yang tinggi (lebih dari 25 tahun) 

• Harganya ekonomis dan kualitas terjaga karena dapat diproduksi di 
pabrik dengan quality control yang memadai. 

• Sistem pemasangan yang mudah dan cepat 

• Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang murah dan mudah 
pelaksanaannya 

Pemilihan material; material yang tersedia antara lain pasangan batu, 
beton atau besi. 

Menurut Laporan Kemajuan tanggal 29 Januari 2007 konsep allignment dalam 
proses persetujuan stakeholders, sedangkan sistem water jet sedang dalam proses 
uji model laboratorium. Direncanakan desain struktur saluran menggunakan 
concrete lining. Detailed Engineering Design akan diselesaikan awal Maret 
2007. 

Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kanal lumpur ke laut: 
    
I Pre-construction cost Rp 5.000.000.000,00 
 Biaya sosialisasi Rp 100.000.000,00 
 Construction cost Rp 606.900.000.000,00 
 Total construction cost Rp 612.000.000.000,00 
    
II Operational cost p.a. Rp 69.047.000.000,00 
    

Sumber: Laporan Kemajuan Timnas PSLS, 29 Januari 2007 

Dengan demikian dibutuhkan biaya investasi sebesar Rp612 milyar untuk 
pembangunan kanal pembuangan lumpur ke laut dan biaya operasional sebesar + 
Rp69 milyar per tahun. 

 

Dredging Lumpur 
di Muara 

Dredging (pengerukan) adalah upaya transportasi lumpur dari tempat 
pembuangan ke lokasi penyimpanan. Saat ini Timnas PSLS tengah melakukan 
kajian dredging di muara Sungai Porong. Belum diperoleh hasil kajiannya. 

Salah satu konsep dredging yang diusulkan kepada Timnas PSLS berasal dari 
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Konsep tersebut menyebutkan, 
antara lain: 

a. Alternatif Transportasi Lumpur Kombinasi Sungai Porong dengan 

1) Keuntungan 

• Lumpur disalurkan melalui Sungai Porong 

• Dilakukan dredging di muara Sungai Porong 

• Lumpur dari muara Sungai Porong dibawa ke lokasi rawa buatan 
dengan tongkang 
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2) Hambatan Infrastruktur   

• Kelemahan sistem ini lumpur sulit dikendalikan 

• Cenderung mengendap di sungai 

• Perlu pengenceran dengan jumlah air cukup besar 

• Lebih cocok dilakukan di musim penghujan 

b. Alternatif Lainnya (Saluran Terbuka Tinggi) 

1) Keuntungan 

• Lumpur disalurkan melalui saluran terbuka tinggi dari tempat 
semburan ke lokasi rawa buatan. 

• Keuntungannya bisa dipergunakan sampai jangka waktu lama. 

2) Hambatan 

• Kelemahan sistem ini adalah perlu kemiringan saluran yang cukup 
agar lumpur tetap mengalir, sehingga ujung saluran di tempat lokasi 
semburan minimal dinaikkan 150 m dari muka tanah yang ada 
sekarang. 

• Perlu pembebasan lahan 

• Perlu penimbunan untuk meninggikan saluran dan tanggul 

• Perlu jembatan (open conduit) saat melintasi sungai 

• Perlu gradien/kemiringan cukup tinggi 

DKP memprediksi konsep dredging tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp260 
milyar per tahunnya. 

Rawa Buatan 
(Artificial Wetland) 

Wacana pembuangan lumpur ke laut telah menjadi topik bahasan berbagai 
kalangan, termasuk pro dan kontra yang terjadi. Namun demikian, salah satu 
konsep pembuangan yang paling krusial adalah yang diusulkan oleh BPPT 
(slufter) dan DKP (rawa buatan) 

Konsep slufter BPPT mengacu pada konsep kolam bertanggul seperti yang pada 
slufter of Rotterdam. Slufter of Rotterdam dengan luas 165 ha dibangun di tepi 
pantai yang berfungsi sebagai penampung lumpur hasil pengerukan sebanyak 1-2 
juta ton m3 per tahun dari muara Sungai Rheine. Lumpur yang ditampung adalah 
limbah B3. Menurut BPPT pembuangan lumpur ke laut tidak akan merusak 
kawasan tangkapan ikan nelayan dan ekosistem. Lumpur yang dibuang akan 
digunakan untuk merestorasi dan mereklamasi kawasan pesisir delta Sungai 
Porong. Kawasan reklamasi tersebut yang dapat dijadikan mangrove belt atau 
tambak baru. Tim BPK-RI belum memperoleh informasi mengenai konsep 
slufter. 

Sementara itu menurut DKP, pembuangan lumpur ke laut akan memperbaiki 
ekosistem kawasan pesisir secara keseluruhan, karena mangrove di pesisir 
Sidoarjo telah mengalami degradasi dan hanya tumbuh di pantai dengan 
ketebalan yang tipis. Pembuatan rawa buatan diharapkan mampu memperbaiki 
keadaan.7 

                                                 
7 Media Center Lusi; Ed. IV Oktober 2006; hal. 3 
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Lahan basah (wetlands) adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan 
perairan; tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir tawar, 
payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih 
dari enam meter pada waktu surut (Resolusi VI.I Konvensi Ramsar). Fungsi 
lahan basah diantaranya pengendali banjir; penambat unsur hara, pengendap 
sedimen dan pencemar; stabilisator garis pantai dan pengendali erosi; penyokong 
rantai makanan; pelindung terhadap badai; serta pengendali iklim lokal, 
khususnya curah hujan dan suhu. 

Indonesia memiliki sekitar 40,5 juta hektar lahan basah sehingga tergolong 
sebagai negara dengan lahan basah terluas di Asia setelah China. Lahan basah 
memiliki arti penting karena merupakan sistem penyangga kehidupan, menjadi 
sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, dan 
berfungsi sebagai pengendali iklim global.8  

Salah satu butir kesimpulan dalam simposium tanggal tentang pembuangan 
lumpur di ITS menyimpulkan bahwa lumpur Porong dapat ditempatkan di lahan 
basah (wetland) dengan memanfaatkan bakau (mangrove) sebagai penyaring 
polutan.9 

Terkait dengan penanganan luapan lumpur di Porong, Departemen Kelautan dan 
Perikanan (DKP) telah mengusulkan konsep pembuatan rawa buatan (artificial 
wetland), yang merupakan salah satu contoh lahan basah. Konsep tersebut 
disampaikan DKP melalui anggota Kelompok Pakar Timnas PSLS yang berasal 
dari DKP. 

Gambar 20 

Ilustrasi Penampang Dari Konsep Rawa Buatan 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Konsep dan kajian dari Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, tanggal 27 
September 2006 

Konsep tersebut telah diuji coba di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan 
Jabon.dengan menanam mangrove menggunakan media lumpur dari Porong. 
Dalam uji coba tersebut ditanam sebanyak 120 bibit mangrove untuk mengetahui 
jenis tanaman mangrove yang paling tahan dengan media lumpur Sidoarjo. 
Penelitian DKP menunjukkan bahwa bakau spesies Avicennia Marina (Api-Api) 
memiliki kemungkinan hidup yang lebih besar dibandingkan bakau jenis lain. 

                                                 
8 Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah 
Indonesia, 2004 
9 Seminar Pembuangan Lumpur Porong-Sidoarjo ke Laut, ITS, 7 September 2006 
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Berdasarkan hasil kajiannya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 
menyimpulkan bahwa lumpur Porong cocok untuk rawa buatan dan ditanami 
mangrove jenis Api-Api. Fungsi rawa buatan sebagai perangkap polutan, 
spawning ground (tempat bertelur hewan) dan sebagainya. Metode yang 
diusulkan mencakup pembuatan kolam dan penanaman mangrove pada lahan 
dengan lebar rawa buatan ke arah laut 0,5 – 1 km dan panjang 15 km atau seluas 
75–150 ha. Dengan kedalaman kolam 2 m, maka jumlah lumpur Porong yang 
dapat ditampung adalah sebanyak 7,5 juta m2. DKP dalam melakukan 
perhitungan tersebut menggunakan prakiraan volume lumpur dari Dr. Andang 
Bahtiar.  

Pembangunan rawa buatan dapat menampung 75,84% volume lumpur atau 
ekuivalen dengan volume selama 5 (lima) bulan. DKP mencatat luas hutan 
mangrove di Sidoarjo seluas 1.400 ha, sehingga rencana pembangunan rawa 
buatan dari lumpur Sidoarjo diprediksi akan menambah vegetasi mangrove 
sebanyak 10,71%. 

Hasil pemeriksaan fisik Tim BPK-RI tanggal 12–13 Januari 2007 menunjukkan 
vegetasi mangrove dapat tumbuh subur di Sidoarjo, khususnya di estuari Sungai 
Porong. Mangrove tumbuh subur membentuk hutan, yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk mencari ikan/kepiting. Hutan bakau Sungai Porong juga 
merupakan habitat ideal bagi kawanan burung Bangau. Selain itu hutan 
mangrove berfungsi menahan abrasi air sungai dan air laut terhadap tanggul 
sungai, yang umumnya berbatasan langsung dengan saluran irigasi pertambakan 
udang. Dengan demikian disimpulkan hutan mangrove dapat memberikan fungsi 
perlindungan bagi ekosistem dan perekonomian masyarakat. 

Gambar 21 
Muara Sungai Porong 

 

 
 Sumber: Dokumentasi Tim BPK, Tanggal 12-13 Januari 2007 

Lebih lanjut DKP mengungkapkan beberapa prospek dari pembuatan rawa 
buatan, yaitu: 

• Pelaksanaan berbasis masyarakat sehingga akan menyerap ribuan tenaga 
kerja (Pro Job, Pro Poor) 

• Dapat mengurangi lumpur dalam jumlah besar sekitar 7,5 juta m3. 
• Mengurangi kontaminasi air asin di darat. 
• Memperoleh keuntungan lingkungan, pantai menjadi hijau dan asri 
• Dapat menyerap limbah. 
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• Mencegah intrusi air laut ke darat. 
• Dapat dipergunakan untuk eko-wisata bahari (Pro Job, Pro Growth) 
• Meningkatkan produktifitas perikanan (Martosubroto dan Turner, 1985) (Pro 

Growth) 
Namun konsep ini memiliki beberapa hambatan, misalnya: 
• Perlu infrastruktur untuk memindahkan lumpur ke lokasi rawa buatan 
• Masalah waktu 
• Adanya kemungkinan dampak terbatas yang bersifat sementara bagi kawasan 

di sekitarnya berkaitan pembuatan rawa  
• Kawasan rawa buatan tersebut membutuhkan pemeliharaan 
• Perlu dibangun tanggul untuk material yang diangkut ke kawasan rawa 

buatan agar tidak menyebar ke laut. Disarankan menggunakan soft structure 
dari bambu.  

• Perlu dibuat saluran-saluran tambak buatan agar tidak menggangu saluran-
saluran tambak yang ada 

Mendasarkan pada pertimbangan di atas DKP menyarankan agar dalam 
pembuatan rawa buatan ditetapkan dahulu lokasi yang akan digunakan sebagai 
rawa buatan (lebar 0.5 – 1 km, panjang 15 km, kedalaman 2 m), sehingga luasan 
ini akan mampu menampung lumpur Sidoarjo sekitar 7.5 juta meter kubik 
lumpur. 

 

Keempat strategi masa depan tersebut diprediksi membutuhkan dana investasi 
minimal sebesar Rp612.000 juta dan biaya operasional per tahun sebesar 
Rp329.047 juta dengan rincian: 

Tabel 17 
Strategi Penanganan Pengaliran Lumpur 

 

No Strategi Biaya investasi 
(Rp) 

Biaya operasional per thn 
(Rp)  

1 Dam permanen N.A. N.A. 
2 Open channel 612.000 juta 69.047 juta 
3 Dredging di muara 0 260.000 juta 
4 Wetland N.A. N.A. 
Total kebutuhan dana 612.000 juta 329.047 juta 

Sumber : Soebandono pakar DKP 

Namun demikian sampai saat pemeriksaan, Tim BPK-RI belum memperoleh 
informasi mengenasi skema penanganan lumpur di masa depan, khususnya 
setelah masa kerja Timnas PSLS berakhir pada 7 Maret 2007. Sampai saat ini 
Pemerintah belum memberikan keputusan dan kejelasan informasi terkait 
organisasi dan penanggung jawab pelaksana kegiatan penanganan lumpur 
Sidoarjo. 

Mengingat masa kerja Timnas PSLS akan berakhir 7 Maret 2007, maka 
seharusnya Pemerintah telah memiliki grand strategy dan desain penanganan 
lumpur pasca Timnas PSLS. Hal ini amat penting mengingat semburan belum 
dapat dihentikan atau berhenti, sementara kebutuhan dana pengelolaan amat 
besar sebagaimana tergambar.  

Kondisi di atas meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) dalam penanganan 
dan pengelolaan lumpur, yang berpotensi meningkatkan resiko bahaya, 
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mengingat masih terdapat potensi bahaya susulan (geohazard) yang belum 
tertangani oleh Tim Terpadu dan Timnas PSLS. 

 

Saran BPK-RI Terkait dengan penanganan genangan lumpur, BPK-RI menyarankan kepada 
Pemerintah  agar : 

Segera menetapkan master plan penanganan semburan lumpur, dengan asumsi 
bahwa semburan lumpur akan berlangsung lama, sehingga harus diantisipasi 
kemungkinan perluasan areal genangan dan pembuatan tanggul yang lebih 
permanen, termasuk mengantisipasi berbagai dampak buruk terhadap lingkungan 
hidup.  
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4. Penanganan Sosial 
 

Latar Belakang Semburan lumpur panas di Sidoarjo tanggal 29 Mei 2006 terjadi di lokasi yang 
berdekatan dengan pemukiman penduduk di Desa Renokenongo, Kecamatan 
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan hingga kini belum dapat 
dihentikan serta telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi 
masyarakat di sekitar lokasi semburan. 

Semburan lumpur di Sidoarjo tersebut secara langsung dan tidak langsung 
memberikan dampak sosial kepada masyarakat di sekitar semburan. Dampak 
sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar semburan lumpur antara 
lain: 
1. Terendamnya pemukiman yang memaksa warga untuk mengungsi; 
2. Gangguan kesehatan sebagian masyarakat;  
3. Terendamnya lahan pertanian, industri, sekolah, dan fasilitas umum; 
4. Terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari; 
5. Keresahan masyarakat akibat ketidakpastian waktu penanganan. 
 

Gambar 22 
Lokasi Wilayah Pemukiman 

 

 
Sumber : Timnas PSLS Februari 2007 

 

Sampai dengan akhir pemeriksaan, lokasi pemukiman yang terkena dampak 
semburan lumpur telah bertambah luas terutama setelah terjadinya ledakan pipa 
gas Pertamina yang menyebabkan jebolnya tanggul pengaman. Sejak terjadinya 
ledakan pipa gas tersebut, lokasi pemukiman yang terkena dampak telah meluas 
ke wilayah Tanggulangin Selatan sehingga sampai dengan saat ini telah meliputi 
9 (sembilan) desa, yaitu Mindi, Jatirejo, Renokenongo, Siring, Kedungbendo, 
Ketapang, Kedungcangkring, Pejarakan dan Besuki. 

Penanganan masalah sosial menjadi tanggung jawab Lapindo dan Pemda 
Sidoarjo yang terkait dalam Tim Terpadu dan Timnas PSLS. Pembiayaan 
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penanganan korban dilaksanakan oleh Lapindo, sementara pengkoordinasian 
kegiatan sebagian besar menjadi tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Sosial 
Kabupaten Sidoarjo (Dinas Kessos). 

Penanganan masalah sosial (korban) akibat semburan yang telah dan akan 
dilaksanakan meliputi: (1) penanganan korban di lokasi pengungsian; (2)  
pemberian paket uang kontrak dan jaminan hidup; (3) ganti rugi lahan dan 
pemukiman warga; (4) Kompensasi terhadap penduduk yang kehilangan 
kesempatan berusaha (penggantian upah buruh); (5) sewa lahan yang digunakan 
untuk kolam-kolam penampungan (pond). 

 

Penanganan 
Korban di 
Lokasi 
Pengungsian 
 

Dampak semburan lumpur yang langsung dirasakan oleh warga di sekitar 
lokasi semburan adalah tergenangnya areal pemukiman yang mengharuskan 
mereka untuk mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian. Gelombang pengungsi 
yang memenuhi lokasi pengungsian terdiri dari dua fase yaitu sebelum 
terjadinya ledakan pipa gas milik Pertamina dan pasca terjadinya ledakan.  

Sesuai dengan Pedoman Praktis Penanganan Bencana dan Kedaruratan yang 
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) Tahun 2003, penanganan korban di 
lokasi pengungsian diberikan kepada warga yang terkena dampak langsung 
semburan lumpur dengan tujuan tetap terpenuhinya standar kehidupan minimal 
korban. Penanganan korban semburan lumpur di lokasi pengungsian tersebut 
dikoordinir oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo (Dinas Kessos). 

Penanganan pengungsi gelombang pertama di Pasar Baru Porong dilaksanakan 
minggu pertama setelah semburan lumpur s.d tanggal 17 Oktober 2006, Balai 
Desa Renokenongo pada tanggal 22 Juni s.d 23 September 2006 dan Balai Desa 
Kedungbendo pada tanggal 25 Agustus s.d 13 September 2006. 

Jumlah pengungsi gelombang pertama yang pernah ditampung di tempat 
pengungsian sebanyak 2.605 KK, 9.936 jiwa.  

Tabel 18 
Lokasi Penampungan dan Jumlah Pengungsi 

 
Jumlah Pengunsi 

No. Lokasi Penampungan 
KK Jiwa 

Keterangan 

1. Pasar Baru Porong 2.179 8.388 Tanggal 18 Agustus 2006 
2. Balai Desa Renokenongo 188 725 Tanggal 26 Juni s.d 3 Juli 2006 
3. Balai Desa Kedungbendo 125 463 Tanggal 25 Ags s.d 3 Sep 2006 
4. Kontrak/Rumah Famili 144 534 - 

 Jumlah 2.636 10.110  
Sumber : Tim Pelaporan Penanganan Bencana Luapan Lumpur Porong (PBL2P) 

 

Jumlah pengungsi tersebut belum termasuk warga sebanyak 186 KK/749 jiwa 
dan santri sebanyak 314 jiwa berasal dari Desa Besuki yang rumahnya tergenang 
lumpur namun tidak bersedia dievakuasi ke Pasar Porong Baru, dan mengungsi 
di pinggir jalan tol. 
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Akhir November 2006, gelombang pengungsian dimulai kembali seiring dengan 
jebolnya tanggul penahan lumpur di Desa Kedungbendo (Perumahan Tanggul 
Angin Sejahtera/Perum TAS I) akibat terjadinya ledakan pipa gas Pertamina di 
KM 38 Jl. Tol Surabaya-Gempol tanggal 22 November 2006. Pengungsi 
gelombang II mulai memasuki Pasar Baru Porong, Balai Latihan dan 
Pengembangan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Jl. Monginsidi Sidoarjo 
serta Balai Desa Ketapang pada tanggal 25 Nopember 2006 sampai dengan saat 
ini.  

Jumlah pengungsi gelombang II sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 adalah: 
 

Tabel 19 
Asal dan Jumlah Pengungsi 

 
Jumlah No Asal Pengungsi Lokasi Penampungan KK Jiwa 

1 Renokenongo   
 Warga Perum Citra Pesona 10 36 
 Warga Desa Renokenongo 782 2.752 
 Sub jumlah 

Pasar Baru Porong 

792 2.788 
2 Kedungbendo   
 Warga Perum TAS 2.132 7.164 
 Warga luar Perum TAS 846 3.454 
 Sub jumlah 

Pasar Baru Porong 

2.978 10.618 
3 Pejarakan 78 300 
 Besuki 10 60 
 Kedungcangkring 149 576 
 Sub jumlah 

Tanggul Porong 

237 936 
4 Renokenongo 25 79 
    
 Sub jumlah 

Balai Pengembangan 
Siskessos Jatim di Sidoarjo 

25 79 
5 Ketapang 93 347 
 Sub jumlah 

Balai Desa Ketapang 
93 347 

Jumlah 4.125 14.768 
Sumber : Tim Pelaporan Penanganan Bencana Luapan Lumpur Porong (PB2LP) 

 

Warga yang mengungsi ditempatkan di beberapa lokasi, antara lain Pasar Baru 
Porong, Tanggul Porong, Balai Latihan dan Pengembangan Dinas Sosial Propinsi 
Jawa Timur di Jl. Monginsidim, Sidoarjo dan Balai Desa Ketapang. Pemilihan 
balai desa tersebut sebagai salah satu alternatif lokasi pengungsian karena 
kedekatannya dengan pemukiman warga. Namun berhubung kapasitas yang 
terbatas dan sebagian lokasi desa tergenang lumpur, maka pengungi pada 
umumnya dievakuasi ke Pasar Baru Porong yang terletak tidak jauh dari lokasi 
pasar lama. 

Sarana dan Prasarana di Lokasi Pengungsian Pasar Baru Porong 

Penyediaan prasarana atau fasilitas di lokasi pengungsian dilaksanakan oleh 
Lapindo dan berbagai pihak dengan dikoordinasikan oleh Dinas Kesejahteraan 
Sosial Kabupten Sidoarjo (Dinas Kessos). Pasar Baru Porong yang dipilih 
sebagai lokasi penampungan memiliki antara lain stand (272 buah), ruko (51 
buah), los (15 buah), dan mushola. Selain itu disediakan tempat pendidikan 
darurat, dapur umum, MCK (22 buah permanen dan 111 buah darurat), posko (8 
buah), sarana transportasi (truck, pick up, ambulance, mobil tangki air), dan bak 
air minum. 
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Gambar 23 
Posko Kesehatan dan MCK 

 
 

Sumber: Presentasi Pokja 3 tanggal 8 Juli 2006 
 

Bantuan yang diberikan kepada pengungsi meliputi: 

a. Dapur Umum, untuk pengungsi gelombang I dilaksanakan oleh Pembekalan 
Angkutan (Bekangdam) V/Brawijaya dengan biaya Rp20.000,00/jiwa/hari. 
Sedangkan untuk pengungsi gelombang II dilaksanakan oleh Diana Catering 
& Wedding Service (Diana Catering) dengan biaya Rp15.000,00/jiwa/hari. 

b. Kesehatan/pengobatan medis, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas  
Kesehatan dan beberapa rumah sakit di Sidoarjo, serta mendirikan posko-
posko kesehatan; 

c. Transport (antar jemput) untuk anak-anak sekolah yang dilaksanakan oleh 
Kodim 0816 Sidoarjo dengan menyediakan 5 (lima) unit truk;  

d. Pendidikan keterampilan, hiburan dan keagamaan; 

e. Santunan kepada warga yang terkena dampak langsung maupun tidak 
langsung. Santunan  diberikan pada awal terjadinya musibah. Untuk dampak 
langsung selain diberikan santunan oleh LBI juga diberikan santunan dana 
Banpres masing-masing sebesar Rp300.000,00/jiwa sedangkan untuk 
dampak tidak langsung diberikan bantuan sembako Rp200.000,00/kk dan 
uang tunai Rp300.000,00/kk;  

f. Air bersih, tempat ibadah, dan buku-buku bacaan. 

 

Dapur Umum 
Untuk Pengungsi 

Salah satu pelayanan kepada pengungsi di lokasi pengungsian adalah 
penyelenggaraan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para 
pengungsi yang diberikan 3 (tiga) kali sehari. Untuk pengungsi gelombang I, 
dapur umum dilaksanakan oleh Bekangdam V/Brawijaya, sedangkan untuk 
pengungsi gelombang II dapur umum dilaksanakan oleh Dinas Kessos 
berkerjasama dengan Diana Catering. 

 

Dapur Umum Untuk Pengungsi Gelombang I  
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Pada awal terjadinya gelombang pengungsian, dapur umum ditangani langsung 
oleh Dinas Kessos dibantu relawan dan diberikan dalam bentuk nasi bungkus 2 
(dua) kali sehari. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi, maka 
penyelenggaraan dapur umum dialihkan kepada LBI dibantu oleh Bekangdam 
V/Brawijaya dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Kessos.  

Keterlibatan Bekangdam V/Brawijaya dalam penyelenggaraan dapur umum 
untuk pengungsi korban semburan lumpur diawali dari perintah lisan Pangdam 
V/Brawijaya pada tanggal 13 Juni 2006 dan selanjutnya dituangkan dalam Surat 
Perintah Panglima Kodam V/Brawijaya Nomor: Sprin/789/VI/2006 tanggal 14 
Juni 2006, yang memerintahkan Bekangdam V/Brawijaya untuk melaksanakan 
Bhakti TNI dan Dapur Lapangan guna membantu masyarakat korban semburan 
lumpur akibat kebocoran Pipa Gas PT Lapindo di Porong Kabupaten Sidoarjo.  

Pengelolaan dapur umum dimulai  oleh Bekangdam V/Brawijaya sejak tanggal 
15 Juni s.d. 2 Oktober 2006 dan dilaksanakan berdasarkan kerja sama (tidak 
tertulis) antara Lapindo dengan Kodam V/Brawijaya. Alokasi biaya untuk 
pengungsi untuk kebutuhan makan 3 kali sehari sebesar Rp20.000,00/jiwa/hari. 

Pihak yang dilayani kebutuhan makannya oleh dapur umum adalah: 

a. Pengungsi di lokasi Pasar Baru Porong, Balai Desa Renokenongo dan Balai 
Desa Kedungbendo. 

b. Unsur TNI yang ditugaskan untuk perlindungan masyarakat. 

c. Pihak-pihak lain, misalnya Polri, Pemda, Tenaga Medis, Pramuka, Padat 
Karya (dari pihak masyarakat).  

Biaya dapur umum yang harus dikeluarkan untuk pengungsi periode 29 Mei s.d 2 
Oktober 2006 (pengungsi gelombang I) adalah sebesar Rp15.683,66 juta yang 
terdiri dari dapur umum untuk pengungsi sebelum tanggal 15 Juni sebesar 
Rp464,53 juta, uang makan korban di luar pengungsi Rp217,25 juta juta dan 
biaya dapur umum yang diselenggarakan oleh Bekangdam V/Brawijaya untuk 
periode 15 Juni s.d 2 Oktober 2006 (pelayanan selama 110 hari) adalah sebesar 
Rp15.001,88 juta. 

Dapur Umum Untuk Pengungsi Gelombang II 

Pasca ledakan pipa gas Pertamina, kebutuhan makan para pengungsi mulai 
tanggal 26 dan 27 Nopember 2006 ditangani oleh Dinas Kessos. Selanjutnya 
untuk penyelenggaraan dapur umum  mulai tanggal 28 Nopember 2006 s.d 
sekarang Dinas Kessos menunjuk langsung Diana Catering sebagai pelaksana. 
Untuk pengungsi yang berada di Balai Pengembangan Siskessos Jatim di 
Sidoarjo, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, maka kebutuhan makannya 
tetap ditangani oleh Dinas Kessos dengan memberikan jatah makan (nasi 
bungkus) seharga Rp5.000,00/bungkus untuk 3 kali makan sehari. 

Setiap pengungsi mendapat jatah makan 3 (tiga) kali sehari (pagi, siang dan 
malam) dengan biaya Rp15.000,00/jiwa/hari atau Rp5.000,00/jiwa untuk sekali 
makan. Biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan Lapindo dan Diana 
Catering, akan tetapi tidak ada perjanjian tertulis antara pihak Lapindo dengan 
Diana Catering maupun antara Kadin Kessos (sebagai bagian dari Timnas PSLS) 
dengan Diana Catering. 
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Pihak yang dilayani kebutuhan makannya oleh dapur umum adalah pengungsi di 
lokasi Pasar Baru Porong dan Balai Desa Ketapang, serta unsur pendukung yang 
terdiri dari TNI, Tagana, Petugas Satlak, Pramuka, tenaga kesehatan, tenaga 
kebersihan, dan Satpol PP. 

Biaya yang ditagihkan oleh Diana Catering untuk penyelenggaraan dapur umum 
periode 28 Nopember 2006 s.d 24 Januari 2007 adalah sebesar Rp9.416,27 juta 
sedangkan biaya makan untuk pengungsi di lokasi Balai Pengembangan 
Siskessos Jatim di Sidoarjo yang langsung ditangani oleh Dinas Kessos periode 
26 Nopember 2006 s.d 25 Januari 2007 adalah sebesar Rp99,61 juta (termasuk 2 
hari penanganan di Pasar Baru Porong). Dengan demikian biaya makan untuk 
pengungsi gelombang kedua periode 26 Nopember 2006 s.d 25 Januari 2007 
adalah sebesar Rp 9.515,88 juta. 

 

Pemberian Paket 
Uang Kontrak 
dan Jaminan 
Hidup  

Paket uang kontrak dan jaminan hidup adalah kompensasi yang diberikan oleh 
Lapindo kepada warga yang pemukimannya terkena dampak langsung semburan 
lumpur agar dapat melanjutkan kehidupannya. Untuk mewujudkan kompensasi 
tersebut, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Masyarakat Korban 
Luapan Lumpur Porong dan Lapindo Brantas Inc. tentang Pengatasan dan 
Penanggulangan Akibat Luapan Lumpur Porong. 

Kesepakatan Bersama ini digunakan sebagai landasan dalam mengatasi dan 
menanggulangi korban luapan lumpur Porong secara efektif, lancar, aman, damai 
serta manusiawi. Berdasarkan kesepakatan tersebut warga berhak untuk menerima: 

a. Uang sewa rumah sebesar Rp2.500.000,-/KK/tahun yang akan diberikan 
selama jangka waktu 2 (dua) tahun sekaligus atau sebesar Rp5.000.000,- dan 
dapat ditinjau kembali setelah jangka waktu tersebut; 

b. Biaya hidup per jiwa sebesar Rp300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan dan 
akan ditinjau kembali setelah jangka waktu tersebut; 

c. Biaya transportasi pindahan sebesar Rp500.000,- yang dibayarkan sekali dan 
diberikan per kepala keluarga; 

d. Kemudahan untuk kelancaran dan keberlangsungan pendidikan anak-anak 
korban dan pelayanan kesehatan. 

e. Ganti rugi atas segala rumah, barang-barang, tanah pekarangan, sawah, ladang, 
kebun, tanaman, binatang ternak dan sumur yang terkena lumpur sesuai dengan 
harga pasar/layak. 

Pemberian uang sewa rumah, biaya hidup dan biaya transportasi dilakukan secara 
bersamaan pada saat validasi. Kemudahan untuk kelancaran dan keberlangsungan 
pendidikan anak-anak korban dan pelayanan kesehatan diberikan pada saat korban 
berada di lokasi pengungsian melalui penyediaan angkutan untuk anak sekolah dan 
fasilitas Rumah Sakit Lapangan. 

Sedangkan kompensasi ganti rugi diberikan secara terpisah yang nilainya 
ditentukan kemudian. 

Pendataan korban dilaksanakan oleh Lapindo dengan melibatkan aparat 
pemerintahan daerah dan berkerja sama dengan LPPM Institut Teknologi 10 
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Nopember (LPPM-ITS) Surabaya untuk melakukan survey dan pendataan sosial 
ekonomi masyarakat desa di dekitar lokasi semburan. 

Jumlah korban gelombang I sebelum terjadinya ledakan pipa gas milik Pertamina 
yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Lapindo serta direalisasikan 
pembayarannya adalah 3.123 KK/11.549 jiwa, sebagai berikut: 

Tabel 20 
Jumlah Korban Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi 

 
 

No. Desa KK Jiwa 
1. Desa Renokenongo  496 1.823 
2. Desa Jatirejo  872 3.388 
3. Desa Siring  799 2.606 
4. Desa Kedungbendo  758 2.904 
5. Desa Besuki  189 782 
6. Desa Pejarakan  9 46 
 Jumlah 3.123 11.549 

Sumber: dirangkum dari dokumen realisasi Satlak PBP s.d 31 Nopember 2006 
 

Dari 3.123 KK/11.549 jiwa diantaranya sebanyak 2.824 KK/10.966 jiwa 
merupakan warga pemilik sekaligus penghuni dan warga desa bersangkutan dengan 
status kontrak rumah, yang selain mendapatkan paket uang kontrak rumah, juga 
mendapatkan uang jaminan hidup selama 6 (enam) bulan.  

Data korban semburan lumpur pasca meledaknya pipa gas milik Pertamina yang 
sudah diverifikasi dan akan direalisasikan pembayaran paket uang kontrak rumah 
dan jaminan hidupnya sudah diminta kepada pihak Lapindo pada tanggal 23 
Januari 2007 dan sampai saat ini masih belum diberikan kepada Tim BPK-RI. 

Realisasi Uang Kontrak dan Jaminan Hidup 

Sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 realisasi pembayaran uang kontrak, uang 
pindah, dan jaminan hidup (termasuk korban yang kontrak/kost dan warga luar) 
untuk pengungsi gelombang I adalah sebesar Rp33.761,98 juta, sebagai berikut: 

Tabel 21 
Realisasi Pembayaran Uang Kontrak, Uang Pindah, dan Jadup Gel I 

(dalam jutaan rupiah) 

No. Desa  Kontrak Pindah 
Rumah 

 Biaya 
Hidup 

Adm.  
Bank Jumlah 

1. Besuki 945,00 94,50 941,70  18,52 1.999,72 
2. Jatirejo 4.320,42 436,50 5.033,40  82,32 9.872,64 
3. Kedungbendo 3.624,95 375,50 4.644,90  99,58 8.744,93 
4. Pejarakan 45.00 4,50 23,50  0,88 73,88 
5. Renokenongo 2.459,90 245,00 3.126,00  43,97  5.874,87 
6. Siring 3.332.50 398.50 3.390.90  58,02 7.179,92 
7 Jatirejo/Ponpes     42,60   42,60 
 Jumlah 14.727,77 1.554,50 17.203,00  303,29 33.788,56 
 Pengembalian sisa saldo atas kompensasi lumpur (rek penampungan) 26,58 
 Realisasi Uang Kontrak dan Jaminan Hidup s.d 15 Januari 2007 33.761,98 

Sumber: dirangkum dari dokumen realisasi Satlak PBP 
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Sedangkan realisasi pembayaran paket uang kontrak rumah dan jaminan hidup 
untuk pengungsi pasca terjadinya ledakan pipa gas milik Pertamina s.d tanggal 15 
Januari 2007 sebesar Rp2.566,42 juta untuk 410 KK/1.562 jiwa, sebagai berikut: 

 
Tabel 22 

Realisasi Pembayaran Paket Uang Kontrak Rumah dan Jaminan Hidup Pasca Ledakan 
 

(dalam jutaan rupiah) 

No. Desa/ 
Kelurahan RT KK Jiwa Paket Uang 

Kontrak 
Jaminan 
 Hidup I Jumlah Keterangan 

1 Kedungbendo 
(Perum TAS I) 13 33 114 195,90 2,21 198,11 

2 Kedungbendo 
(Perum TAS I) 1 21 78 128,50 1,72 130,22 

3 Ketapang 1 93 344 609,80 8,94 618,74 

Cek: DP 462832 

4 Kedungbendo 
(Perum TAS I) 12 41 164 216,34 41,10 257,44 

5 Kedungbendo 
(Perum TAS I) 4 58 226 323,92 57,30 381,22 

6 Kedungbendo 
(Perum TAS I) 9 39 146 194,21 24,00 218,21 

Cek: DP 462833 

7 Kedungbendo 
(Perum TAS I) 1 125 490 647,28 115,20 762,48 Cek: DP 462830 

 Jumlah  410 1.562 2.315,95 250,48 2.566,42  
Sumber: dirangkum dari dokumen realisasi Satlak PBP 
 
 

Ganti Rugi 
Lahan dan 
Pemukiman 
Warga 

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara korban dengan Lapindo, selain
pemberian uang sewa rumah, pindah rumah dan jaminan hidup, Lapindo juga 
memberikan ganti rugi atas segala rumah, barang-barang, tanah pekarangan, 
sawah, ladang, kebun, tanaman, binatang ternak dan sumur yang terkena
lumpur sesuai dengan harga pasar/layak serta kemudahan untuk kelancaran dan
keberlangsungan pendidikan anak-anak korban dan pelayanan kesehatan. 

Semula ganti rugi kepada warga berupa ganti rugi lahan, pemukiman, industri, 
sekolah, dan fasilitas umum yang terkena dampak lumpur, apabila disepakati 
bersama, diberikan dalam bentuk fasilitas pemukiman baru bagi warga. 
Perkembangan selanjutnya warga menghendaki untuk ganti rugi lahan dan 
pemukiman diberikan secara cash and carry. 

Tanggal 27 Nopember 2006 warga menyepakati untuk mengambil opsi dengan 
pembayaran ganti untung atau Cash and Carry. Warga meminta kepada Lapindo 
untuk membuat pernyataan kesanggupan mengganti segi sosial ekonomi 
masyarakat. Ganti rugi yang diajukan disepakati sebesar Rp2,5 juta/m2 dengan 
perhitungan Rp1 juta/m2 untuk tanah dan Rp1,5 juta/m2 untuk bangunan. Jika 
bangunan bertingkat dua dan berikutnya, diperhitungkan sebesar Rp1,5 juta/m2. 
Sementara, ganti rugi lahan sawah dihitung sebesar Rp120 ribu/m2. Keputusan 
tersebut ditandatangani oleh Bupati, Ketua Pelaksana Timnas PSLS, GM 
Lapindo, dan seorang perwakilan warga. 

Tanggal 4 Desember 2006, Lapindo menyetujui tuntutan warga terkait 
permintaan pemberian ganti rugi secara cash and carry tersebut. 

Pada tanggal 26 Maret 2007 PT. Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang 
dibentuk oleh PT. Energi Mega Persada untuk membeli tanah para korban 
Lumpur, membayarkan uang muka (20%) ganti rugi kepada 21 orang untuk tanah 
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seluas 115.945 m2 yang telah menyepakati akte jual beli dengan nilai uang muka 
sebesar Rp2,782 milyar dari nilai ganti rugi keseluruhan sebesar Rp13,9134 
milyar. Pembayaran 80% sisanya dijanjikan paling lambat pada Mei 2008 sesuai 
dengan masa sewa lahan selama 2 tahun. 

 

Penggantian 
Upah Buruh 

Penggantian upah buruh adalah kompensasi yang diberikan oleh Lapindo 
kepada karyawan perusahaan/pabrik yang kehilangan kesempatan untuk 
berusaha dikarenakan perusahaan/pabrik tempatnya bekerja terkena dampak 
langsung semburan lumpur dan belum direlokasi baik sementara maupun 
permanen.  

Lapindo memberikan penggantian sebesar Rp700.000,00/bulan/buruh selama 2 
bulan jika masalah luapan sudah bisa diatasi atau dikendalikan. Nilai penggantian 
upah buruh dan jangka waktunya tersebut didasarkan pada kesepakatan antara 
pimpinan dan karyawan pabrik dengan pihak Lapindo yang dilaksanakan pada 
tanggal 21 Juni 2006 dan disesuaikan dengan upah minimum di Kabupaten 
Sidoarjo sebesar Rp655.200,00/bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa 
Timur No. 188/286/KPTS/013/.2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang 
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2006. Proses 
kesepakatan pemberian penggantian upah buruh tersebut secara aktif difasilitasi 
oleh Disnaker Kabupaten Sidoarjo dengan mendirikan Posko Bersama bertempat 
di Kantor Disnaker Kabupaten Sidoarjo. 

Sampai dengan 15 Januari 2007, nilai penggantian upah buruh yang telah 
direalisasikan oleh Lapindo (termasuk THR) sebesar Rp5.302,60 juta yang 
diberikan kepada karyawan di 29 perusahaan/yayasan. 

Dari seluruh perusahaan yang terkena dampak semburan lumpur, 8 (delapan) 
perusahaan diantaranya telah direlokasi sementara, sehingga karyawannya tidak 
mendapatkan penggantian upah buruh lagi, yaitu CV Sari Inti Pratama, PT 
Victory Rotanindo, CV Airlangga, UD Emanelindo, CV Karya Kasih Karunia, 
CV Niaga Prima, PT Yamaindo, dan LB Harflek. 

 

Sewa Lahan 
yang Digunakan 
untuk Kolam-
Kolam 
Penampungan 
(Pond) dan Ganti 
Rugi Tanaman 

Sebagai kompensasi atas dampak genangan lumpur terhadap lahan milik 
warga, Lapindo memberikan ganti rugi atas kerugian produksi pertanian 
dalam bentuk sewa lahan dan ganti rugi tanaman. Sewa lahan dilakukan 
dengan pemilik lahan sawah untuk jangka waktu selama 2 tahun, sedangkan 
ganti rugi tanaman diberikan untuk sekali panen yang nilainya disesuaikan 
dengan jenis produksi lahan yang bersangkutan, yaitu padi, tebu, palawija 
(kacang-kacangan dan umbi-umbian), holtikultura (sayuran, buah dan bunga), 
dan pepohonan (jati).  

Lapindo mulai merealisasikan pembayaran sewa lahan dan ganti rugi tanaman 
kepada warga yang lahannya terkena dampak semburan lumpur pada bulan Juli 
s.d Oktober 2006. Pada tanggal 9 Januari 2007 Lapindo mentransfer dana ke 
rekening Satlak sebesar Rp28.066,86 juta dan dana yang dianggarkan untuk 
realisasi sewa lahan dan penggantian kerugian tanaman yang tertunda adalah 
sebesar Rp5.900,00 juta. Pada pertengahan Januari 2007 realisasi pembayaran 
sewa lahan dan penggantian tanaman dimulai kembali. 
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Ganti Rugi Tanaman Padi dan Sewa Lahan. 

Ganti rugi tanaman padi direalisasikan dalam bentuk penggantian gagal panen 
dan sewa lahan. Penggantian gagal panen diberikan bila lahan sawah yang 
terkena dampak berupa luberan air saja dan tidak terendam lumpur sehingga 
hanya mengalami kegagalan panen. Lahan sawah tersebut tidak disewa untuk 
dijadikan pond dan diberikan penggantian gagal panen untuk satu kali masa 
panen. Sedangkan sewa lahan selama 2 tahun diberikan apabila lahan sawah 
terendam lumpur sehingga selain mengalami kegagalan panen, lahan sawah 
tersebut tidak dapat ditanami padi lagi. 

Nilai sewa lahan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara warga 
dengan LBI yang difasilitasi oleh Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo dan Camat 
desa bersangkutan, dengan perhitungan 1 hektar sawah menghasilkan 4 ton 
dengan 3 kali panen dalam setahun dan harga per ton Rp1.800.000,00 (satu juta 
delapan ratus ribu rupiah). 

Ganti rugi tanaman padi direalisasikan tanggal 23 Januari 2007 untuk gagal 
panen lahan sawah milik 47 warga di Dusun Babatan, Desa Besuki, seluas 
103.069 M2 (10,3069 Ha) dengan nilai penggantian gagal panen sebesar Rp74,21 
juta sedangkan lahan warga yang dijadikan pond dan telah diikat oleh perjanjian 
sewa lahan serta direalisasikan pembayaran sewanya oleh Lapindo s.d tanggal 24 
Januari 2007 adalah lahan milik 999 warga dengan luas 1.640.900 M2 (164,0900 
Ha) senilai Rp7.458,06 juta.  

Ganti rugi tanaman tebu 

Lapindo memberikan kompensasi ganti rugi atas tanaman tebu melalui suatu 
perjanjian ganti rugi tanaman dengan pemilik tanaman tebu. Nilai penggantian 
kerugian tanaman tebu ditetapkan oleh Lapindo dengan mempertimbangkan 
rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Perternakan yaitu 
Rp26.082.000,00/ha untuk kategori tanaman pertama (plant cane) dan 
Rp21.735.000,00/ha untuk kategori tanaman keprasan (ratoon cane). 

Lahan tebu milik warga yang telah diikat dengan perjanjian dan direalisasikan 
pembayarannya sampai dengan tanggal 24 Januari 2007 adalah seluas 261.150 
M2 (26,115 Ha) milik 5 orang warga senilai Rp592,08 juta. 

Ganti rugi tanaman lainnya 

Ganti rugi tanaman diberikan untuk sekali panen yang nilainya disesuaikan 
dengan jenis produksi lahan yang bersangkutan, yaitu palawija (kacang-kacangan 
dan umbi-umbian), holtikultura (sayuran, buah dan bunga), dan pepohonan (jati). 

Nilai ganti rugi tanaman lainnya disesuaikan dengan standar pemerintah menurut 
Peraturan Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang 
Penetapan Indek Ganti Rugi Tanaman Produktif di Kabupaten Sidoarjo yang 
diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 18 tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006. 

Sampai dengan tanggal 24 Januari 2007, tidak ada realisasi pembayaran ganti 
rugi untuk tanaman palawija, sedangkan realisasi penggantian kerugian tanaman 
jati dan holtikultura telah dilaksanakan atas hak milik 58 warga senilai Rp106,13 
juta.  
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Ganti rugi dalam bentuk bantuan sosial 

Selain untuk sewa lahan dan penggantian kerugian tanaman, terdapat 
pembayaran ganti rugi tanaman holtikulktura senilai Rp83,13 juta yang sesuai 
kesepakatan antara Lapindo dengan warga pemilik lahan  direalisasikan dalam 
bentuk Bantuan Sosial. 

Dengan demikian, sampai dengan tanggal 24 Januari 2007 realisasi sewa lahan 
dan penggantian kerugian tanaman adalah sebesar Rp8.313,61 juta., dengan 
rincian: 

 
Tabel 23 

Realisasi Sewa Lahan dan Penggantian Kerugian Tanaman 
(dalam jutaan rupiah) 

Melalui Lapindo (Tunai) Melalui  Satlak Jumlah No. Uraian 
Pemilik Nilai Pemilik Nilai Pemilik Nilai 

a. Tanaman padi - - 47 74,21  47 74,21 
b. Sewa lahan 34 636,93 965  6.821,13  999    7.458,06 
c. Tanaman tebu -  - 5     592,08  5     592,08 
d. Tanaman palawija - - -  -  -                -   
e. Tanaman holtikultura  - - 39     176,21  39       176,21 
f. Tanaman jati 1 13,05 -  -  1         13,05 
  Jumlah 35 649,98 1.056  7.663,63  1.091    8.313,61 

Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 

 

Tuntutan 
Masyarakat 

Akibat dampak sosial yang ditimbulkan oleh semburan lumpur, muncul 
tuntutan yang diutarakan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar semburan 
baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, yaitu: 
a. Bebas biaya sekolah untuk seluruh anak usia sekolah SD, SMP, SMA; 
b. Kompensasi untuk mengganti gaji bulanan buruh yang disepakati 

berdasarkan upah gaji minimum sebesar Rp700.000/bulan; 
c. Kompensasi/ganti rugi dari areal sawah yang digunakan untuk membangun 

pond dan lokasi pengeboran (sewa lahan); 
d. Ganti rugi dari areal sawah yang rusak; 
e. Bantuan kerugian untuk mendukung ekonomi warga Renokenongo, Jatirejo, 

Kedung Bendo, dan Siring yang terkena imbas lumpur; 
f. Bantuan/ganti rugi untuk sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, 

pertanian, dan usaha; 
g. Bantuan/kompensasi untuk menyewa rumah. 
h. Ganti rugi rumah yang rusak (pilihan: perbaikan, pembelian, sewa); 
i. Kompensasi karena ketidaknyamanan kondisi (dampak tidak langsung) 

seperti kerusakan jalan, bau, dll; 
j. Kebutuhan dasar air bersih, minum, obat-obatan, matras dan selimut di 

tempat penampungan; 
k. Makan tiga kali sehari ditempat penampungan. 
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Organisasi 
Penanganan 

Sejak terjadinya semburan, penanganan korban dikoordinasikan oleh beberapa 
instansi yaitu Satlak PBP Sidoarjo, Satkorlak dan terakhir Tim Nasional 
Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS). 

Penanganan yang dilakukan oleh Satlak PBP Sidoarjo dan Satkorlak masih 
terbatas dilingkup wilayah kabupaten dan provinsi. Penanganan yang lebih 
komprehensif atau meliputi beberapa instansi baru dilakukan pada saat 
dibentuknya Timnas PSLS oleh Presiden. 

Satlak PBP 

Penanganan korban semburan lumpur di Sidoarjo oleh Satlak PBP Sidoarjo 
(Satlak) Bidang Rehabilitasi Sosial yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Sidoarjo No. 188/689/404.1.1.3/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan diketuai 
oleh Wakil Bupati Sidoarjo, serta beranggotakan 35 (tiga puluh lima) instansi 
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Satlak PBP Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melakukan kegiatan 
pelaksanaan upaya penanggulangan di daerah dengan berpedoman pada 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas dan atau petunjuk Gubernur Jawa 
Timur selaku Ketua Satkorlak PB. Kegiatan-kegiatan tersebut  meliputi tahap-
tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup 
kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

Berkaitan dengan tugas diatas, Satlak PBP mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 

b. Melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di daerah 
Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan 
penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada. 

c. Melakukan kerjasama Operasi Penanggulangan Bencana dengan Satlak PBP 
terdekat. 

d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan 
penanggulangan bencana. 

e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jatim selaku Ketua 
Satkorlak PB. 

Tim Terpadu/Satkorlak PB 

Untuk lingkup provinsi, Gubernur Jawa Timur dengan Keputusan Nomor 
360/1417/KPTS/031/2006 tanggal 27 Juni 2006 membentuk Tim Terpadu 
Penanggulangan Semburan/Luapan Lumpur Pada Wilayah Kontrak Kerja Migas 
PT Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.  Satuan 
Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja (pokja) 
dimana untuk penanganan korban menjadi tanggung jawab Pokja Penanganan 
Dampak Sosial/Kemasyarakatan.  

Satkorlak bertugas untuk : 

a. Membentuk Sekretariat Kelompok Kerja Tim Terpadu sesuai kebutuhan; 
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b. Mengumpulkan dan mengolah data perkembangan penanganan penghentian 
semburan/luapan lumpur, sebagai saran kebijakan penanggulangan dan 
penanganan dampak semburan lumpur yang terjadi pada wilayah kerja migas 
PT Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, serta 
mempublikasikan perkembangan penanganan di maksud kepada masyarakat 
dan pihak-pihak yang berkepentingan; 

c. Melaksanakan upaya-upaya penghentian semburan/luapan lumpur, 
pengelolaan air dan lumpur serta penanganan dampak sosial/ kemasyarakatan 
yang terjadi sebagai akibat semburan dan luapan lumpur; 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur dan 
Bupati Sidoarjo. 

Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo 

Pada tanggal 8 September 2006, Presiden membentuk Timnas PSLS dengan 
Keppres No. 13 tahun 2006. Masa berlaku Timnas PSLS ini adalah 6 (enam) 
bulan mulai dari sejak dibentuk atau akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2007. 
Struktur organisasi Timnas PSLS lebih komprehensif dibandingkan unit-unit 
yang lainnya. Struktur organisasi Timnas PSLS telah mewakili pihak-pihak yang 
terkait dengan penanganan semburan lumpur di Sidoarjo yaitu Pemda Dati I dan 
II, Departemen ESDM, Departemen PU, BP Migas dan Lapindo. Tugas Timnas 
PSLS adalah penanganan semburan Lumpur, penanganan genangan Lumpur, dan 
penanganan dampak sosial semburan lumpur. 

Setelah dibentuknya Timnas PSLS, penanganan korban semburan lumpur di 
Sidoarjo selanjutnya menjadi tanggung jawab Bidang Penanganan Sosial Timnas 
PSLS. Unsur Satlak yang menjadi bagian dari Bidang Penanganan Sosial Timnas 
PSLS adalah Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo sebagai salah satu Koordinator 
Bidang Penanganan Sosial, Kepala Bappekab pada unit Sosialisasi dan 
Kompensasi, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial pada unit Penanganan 
Penampungan Sementara, dan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pemukiman 
Kabupaten Sidoarjo pada unit Pengembangan Lokasi Baru. 

Organisasi Satlak PBP Sidoarjo sendiri tidak mengalami pembubaran dan 
diminta oleh Bupati/Wakil Bupati untuk tetap terlibat dalam penanganan korban 
sehingga secara tidak langsung Satlak menjadi bagian dari Timnas PSLS yaitu 
Bidang Penanganan Sosial.   

Sebagai pedoman/acuan bagi semua pihak yang terkait dalam melakukan 
penanganan bahaya, baik dalam tataran sebelum, saat dan setelah terjadinya 
kejadian, disusun Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Bencana Luapan Lumpur 
oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 2 Agustus 2006. Dalam Protap tersebut 
diprediksi kerawanan yang mungkin timbul akibat luapan lumpur dan langkah-
langkah penanganannya yang dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 

a. Kegiatan sebelum terjadinya bencana, terdiri dari persiapan, pencegahan, 
kesiapsiagaan dan peringatan dini. 

b. Kegiatan saat terjadinya bencana, terdiri dari pelaksanaan peringatan dini, 
pengendalian, evakuasi dan penampungan, serta rute evakuasi penduduk. 

c. Kegiatan sesudah terjadinya bencana, terdiri dari rehabilitasi, rekonsiliasi, 
pemberdayaan dan pemulangan, serta pemulihan rehabilitasi. 
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Peran TNI Dalam organisasi Satlak, TNI berperan dalam penanganan pengungsi sebagai 
Koordinator Pengendalian Situasi yang diketuai Dandim 0816 Sidoarjo. Peran 
tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan unsur Kamtibmas dari Polri, 
Pemda Sidoarjo dan Satpol PP. 

Setelah dibentuknya Satkorlak unsur TNI berperan dalam semua Pokja yang ada 
termasuk dalam Pokja Penanganan Dampak Sosial/Kemasyarakatan. Sedangkan 
dalam keanggotaan Timnas PSLS unsur TNI berada dalam Bidang Perlindungan 
Kawasan Permukiman & Masyarakat dan Unit Pengendalian Lumpur. 

Peran serta TNI secara nyata dilaksanakan sejak awal terjadinya semburan 
lumpur di Sidoarjo sampai dengan sekarang berupa kegiatan kewilayahan dan 
operasi bhakti. Selain pengamanan wilayah, personil Kodim 0816 menjalankan 
fungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam menengahi perselisihan antar warga 
dan mencegah terjadinya konflik sosial lebih lanjut. Sampai dengan sekarang 
peran tersebut masih tetap dilaksanakan, dan tidak terjadi konflik sosial yang 
signifikan dalam penanganan semburan lumpur di Sidoarjo. 

Pengamanan wilayah tetap dilaksanakan walau beberapa personil Kodim 0816 
menjadi korban dalam ledakan pipa gas Pertamina pada tanggal 22 Nopember 
2006. 

Kegiatan operasi dalam tahap tanggap darurat antara lain melalui 
penyelenggaraan Dapur Umum dan pembuatan pond. Kegiatan yang bersifat 
pengamanan dan pelayanan sosial, antara lain bersama-sama dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo mengerahkan personil untuk antisipasi 
evakuasi dan pengamanan di posko terpadu Desa Renokenongo dan Desa Siring 
dan evakuasi penduduk ke tempat pengungsian dan pengamanan di lokasi 
pengungsian Pasar Baru Porong. Selain itu Kodim 0816 Sidoarjo menyediakan 5 
(lima) unit truk untuk mengangkut anak-anak menuju ke sekolah dan bersama-
sama dengan Yon Arhanudse 8 Gedangan, Satpol PP, Polres Sidoarjo dan Dinas 
Kessos Sidoarjo membantu proses evakuasi barang-barang milik warga yang 
terkena dampak langsung semburan lumpur.  

 

Peran Polri Dalam organisasi Satlak Polri berperan dalam penanganan pengungsi dalam 
unit Koordinator Pengendalian Situasi dimana Kapolres Sidoarjo sebagai 
Wakil Koordinator, dengan anggota yang terdiri unsur Kamtibmas yaitu 
Wakapolres Sidoarjo dan Keamanan wilayah yaitu Kasdim 0816 Sidoarjo, 
Kakan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo serta Kaban Kesbang dan Linmas Kab. 
Sidoarjo. 

Setelah dibentuknya Satkorlak Polri bersama-sama TNI tetap berperan dalam 
semua Pokja, termasuk dalam Pokja Penanganan Dampak 
Sosial/Kemasyarakatan. 

Polri menurunkan sekitar 250-300 personilnya setiap hari yang berasal dari 
Polres Sidoarjo, Polda Jatim, serta kesatuan Brimob. Pengamanan difokuskan 
pada penjagaan keliling (mobile) ke rumah-rumah pengungsi di yang 
ditinggalkan seperti Desa Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo dan Siring, serta 
ke posko pengungsi di Balai Desa Renokenongo dan Pasar Baru Porong. 
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Penerimaan dan 
Penyaluran 
Bantuan oleh 
Satlak 

Sesuai dengan fungsinya, Satlak menampung bantuan dana yang disalurkan 
oleh Lapindo dan pihak-pihak lain. Dana bantuan yang berasal dari Lapindo 
ditempatkan pada dua rekening, yaitu Bank Mandiri (Nomor Rekening 14-00-
0687687-4) dan BCA (Nomor Rekening 0812-182-182) sedangkan untuk 
menampung dana yang berasal dari Banpres sebesar Rp1.000,00 Juta,  
Jamsostek sebesar Rp80,00 Juta dan DPRD Jatim sebesar Rp20,00 Juta 
ditempatkan pada rekening di Bank Jatim (Nomor Rekening 0261018012). 

Penerimaan dan penyaluran dana-dana tersebut sampai dengan tanggal 31 Januari 
2007 adalah: 

 
Tabel 24 

Penerimaan dan Penyaluran Bantuan oleh Satlak 
(dalam jutaan rupiah) 

No Bank Nomer rekening Debet Kredit 
Saldo per 
31-1-2007 

1. Mandiri 14-00-0687687 57.010,68 49.405,35 7.605,33 

2. BCA 0812-182-182 16.939,39 16.684,84 254,55 

3. Bank Jatim 0261018012 1.156,63 934,79 221,84 
Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 
 

Bantuan berupa barang antara lain dari Jamsostek yaitu kasur gulung 
sebanyak 160 buah senilai Rp20,00 juta yang diterima tanggal 16 Agustus 
2006 dan sampai dengan pemeriksaan berakhir belum disalurkan serta masih 
tersimpan di salah satu ruangan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten 
Sidoarjo.  

Menurut penjelasan Satlak, kasur tidur tersebut tidak disalurkan karena 
jumlahnya tidak mencukupi untuk dibagikan kepada pengungsi sehingga 
untuk menghindari konflik diantara pengungsi maka kasur tidur tersebut 
disimpan sebagai persediaan untuk menghadapi kondisi bahaya.  

Selain bantuan barang dari Jamsostek, Satlak juga menerima dan 
menyalurkan bantuan berupa barang/natura yang berasal dari pihak lain. 
BPK-RI telah meminta kepada Koordinator Lapangan (Korlap) Penerimaan 
dan Distribusi Bantuan pada tanggal 22 Nopember 2006 dan Kepada Kadinas 
Kessos pada tanggal 18 Januari 2007 namun data penyaluran bantuan 
barang/natura tersebut masih belum diberikan.  

Sesuai dengan data Satlak pertanggal 22 Nopember 2006 tidak ditemukan 
adanya bantuan yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) 
Internasional dan Lembaga-lembaga Internasional lainnya.  

Perincian  bantuan uang dan barang yang diterima dapat dilihat pada 
lampiran II. 
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Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penanganan dampak sosial 
semburan lumpur Sidoarjo ditemukan beberapa permasalahan yang tidak sesuai 
ketentuan dan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan-permasalahan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

 

Pemenuhan 
Tuntutan 
Masyarakat oleh 
Lapindo dan 
Timnas PSLS 

Pemenuhan tuntutan masyarakat terkait dampak luapan lumpur diupayakan 
oleh Lapindo dan Pemerintah melalui program ganti rugi dan kompensasi, 
pelayanan di lokasi pengungsian, pemberian fasilitas publik, serta kegiatan 
lain. Pada umumnya Lapindo memenuhi tuntutan masyarakat tersebut melalui 
Satlak dan Timnas PSLS. Namun demikian, ada kalanya sebagian tuntutan 
masyarakat dipenuhi langsung tanpa melalui Satlak atau Timnas PSLS, atau 
diberikan dalam bentuk lain berdasarkan kesepakatan warga dan Lapindo. 

Gambaran umum tuntutan warga dan pemenuhannya posisi 15 Januari 2007 
adalah sebagai berikut.  

a. Kompensasi atas kehilangan harta benda (asset) 

1) Ganti rugi areal sawah untuk pond sebesar Rp7.458,06 juta (164,09 
ha). 

2) Memberikan ganti rugi rumah yang rusak dengan pilihan berupa 
perbaikan, pembelian, atau sewa dan baru diberikan kepada 12 warga 
Kelurahan Jatirejo yang tanah dan bangunannya digunakan untuk 
pembuatan tanggul permanen berupa uang muka sebesar Rp900,00 
juta. Opsi terakhir dan disetujui oleh Lapindo warga korban dampak 
langsung menghendaki mekanisme cash & carry, dan saat ini sedang 
dalam proses pendataan. 

b. Kompensasi atas kehilangan pendapatan (income) 

1) Penggantian upah buruh telah dipenuhi Lapindo sebesar Rp5.302,60 
juta, namun masih terdapat tunggakan sebesar Rp2.482,20 juta 

2) Ganti rugi areal sawah yang rusak (pembayaran ganti tanaman padi, 
tebu, jati, holtikultura) sebesar Rp855,55 juta (42,3189 ha) 

3) Ganti rugi usaha atas klaim dari pemilik pabrik/usaha (minus 
kompensasi penggantian upah buruh), namun masih belum 
direalisasikan. 

c. Kompensasi atas ketidaknyamanan kondisi 

Berupa dampak tidak langsung seperti kerusakan jalan, bau, dll, dengan 
jumlah keseluruhan sebesar Rp1.228,13 juta. Pemberian kompensasi antara 
lain diberikan dalam bentuk santunan kepada warga Desa Siring dan 
Renokenongo serta bantuan sembako kepada warga Desa Siring, 
Renokenongo dan Jatirejo. 
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d. Bantuan untuk mendukung perekonomian warga: 

Santunan hidup dan Bantuan Presiden yang telah disalurkan masing-
masing sebesar Rp3.596,40 juta dan Rp885,90 juta. 

e. Bantuan untuk kehidupan sosial warga 

1) Kompensasi untuk menyewa rumah telah diberikan sebesar Rp36.328,40 
juta, namun masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.296,50 juta. 

2) Bebas biaya sekolah bagi anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMU), 
namun belum dapat dipenuhi. Lapindo memenuhi tuntutan tersebut 
dalam bentuk antar jemput bagi anak sekolah, evakuasi dan perbaikan 
inventaris sekolah, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp126,41 juta. 

3) Bantuan kesehatan diberikan dalam bentuk penyediaan rumah sakit 
lapangan di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong, dimana ID Card 
dapat digunakan untuk kartu berobat warga yang terkena dampak 
langsung. 

4) Bantuan keagamaan berupa bimbingan rohani dan perlengkapan ibadah 
di pengungsian. 

f. Menyediakan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian berupa: 

1) Menyediakan makanan tiga kali sehari di tempat penampungan, dengan 
jumlah keseluruhan sebesar Rp23.688,43 juta. 

2) Air bersih, minum, obat-obatan, matras dan selimut di tempat 
penampungan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.113,60 juta. 

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada Timnas 
PSLS dan pemerintah yang lebih lanjut akan meningkatkan kemungkinan 
terjadinya kerawanan sosial. 

Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya proses registrasi pengungsi yang 
dilakukan oleh Lapindo dan Pemda Kabupaten Sidoarjo. Selain itu koordinasi 
dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang menderita kerugian atau menjadi korban 
tidak dilakukan intensif sehingga sering terlambat mendaftar ke Lapindo dan 
Timnas PSLS untuk memperoleh bantuan. 

Lapindo menjelaskan bahwa: 

a. Proses registrasi yang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran bantuan 
sangat bergantung kepada keabsahan identitas para pengungsi, sehingga 
kecepatan dan keakuratan pendataan yang disahkan oleh RT, RW, Lurah, 
Camat dan Dinas Sosial menjadi factor penentu dalam kecepatan penanganan 
sebelum ditindaklanjuti oleh Lapindo. Disamping itu hambatan kadang 
muncul dari para pengungsi sendiri yang tidak memiliki bukti administrasi 
KTP/KK sebagai syarat identitas penerima bantuan, sehingga mereka harus 
mendapat pengesahan terlebih dahulu dari RT/RW/Lurah masing-masing, 
sementara Lapindo tidak memiliki akses untuk mensahkan serta 
mempercepat kelengkapan administrasi tersebut. 
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b. Koordinasi dan sosialisasi terus menerus dilakukan melalui Kepala 
Desa/Lurah, RT, RW, perwakilan warga dan tokoh masyarakat. Dalam 
struktur organisasi Timnas PSLS melalui SK Timnas PSLS yang 
ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timnas PSLS dimantapkan Tim 
Sosialisasi dan Kompensasi dimana keterlibatan Lapindo dalam tim tersebut 
tidak pada lini terdepan dalam sosialisasi, sehingga interaksi intensif kepada 
warga baru dapat dilakukan pada saat verifikasi dan validasi data warga. 

 

Evaluasi  atas 
Ketertiban 
Administrasi 
Penerimaan dan 
Penyaluran 
Bantuan 

Hasil konfirmasi Tim BPK-RI dengan petugas terkait dengan pelayanan 
pengungsi dan hasil peninjauan di Pasar Baru Porong tanggal 21 Nopember 
2006 diketahui hal-hal berikut: 

a. Bantuan barang yang belum disalurkan disimpan di tempat yang terlindung 
dan sudah memenuhi faktor keamanan 

b. Tidak semua bantuan yang diterima dapat diadministrasikan dengan baik 
dikarenakan banyak pihak yang menyalurkan sendiri barang-barang 
bantuannya kepada pengungsi. 

c. Koordinator Lapangan (Korlap) Penerimaan dan Distribusi Bantuan belum 
tertib dalam mengadministrasikan penerimaan dan penyaluran bantuan, 
secara periodik belum dibuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran 
bantuan yang harus disampaikan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial 
Kabupaten Sidoarjo selaku koordinator pelayanan bagi para pengungsi.  

Korlap Penerimaan dan Distribusi Bantuan pernah membuat rekapitulasi bantuan 
pengungsi di Pasar Baru Porong yang berasal dari 23 instansi/perkumpulan dan 
dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo, akan 
tetapi laporan tersebut tidak bertanggal dan tidak dilengkapi dengan laporan 
penyalurannya. 

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. Penyaluran bantuan yang diterima dan saldo bantuan belum dapat dipastikan 
jumlahnya dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. 

b. Kepercayaan masyarakat yang memberi bantuan menjadi berkurang. 

Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya tenaga yang menangani penerimaan dan 
penyaluran bantuan dan pencatatan penerimaan dan penyaluran bantuan di buku 
besar dapat dilakukan oleh siapa saja petugas Satlak yang saat itu berada di 
Posko Satlak sehingga menyulitkan dalam proses pelaporannya. 

Terhadap permasalahan tersebut Dinas Kessos menjelaskan bantuan yang belum 
teradministrasi dengan baik dikarenakan masih dalam proses untuk dirapihkan, 
terbatasnya tenaga yang menangani, serta registrasi pengungsi yang sulit karena 
tidak menetap dan tidak melaporkan ke Posko Satlak. 

 

Fasilitas di lokasi 
pengungsian 

BPK-RI melakukan perbandingan terhadap fasilitas yang diterima oleh 
pengungsi di lokasi  pengungsian Pasar Baru Porong dengan pertimbangan 
Pasar Baru Porong merupakan lokasi yang dijadikan pemusatan untuk 
menampung korban semburan lumpur di Sidoarjo. Perbandingan dilakukan 
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terhadap fasilitas yang diterima oleh pengungsi gelombang I dengan 
gelombang II maupun antara fasilitas yang ada dengan standar Bakornas PBP.  

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kessos dan peninjauan Tim BPK-RI ke 
lokasi pengungsian Pasar Baru Porong pada tanggal 21 Desember 2006 dan 27 
Januari 2007 diketahui penanganan pengungsi gelombang kedua di lokasi 
pengungsian praktis hanya berupa kegiatan sosial. 

Kegiatan sosial ditangani oleh Dinas Kessos, yang merupakan bagian dari 
Timnas PSLS pada Unit Penanganan Penampungan Sementara, dengan dibantu 
oleh Staf Dinas Kessos yang menjadi bagian dari Satlak dan petugas yang ada di  
posko pengamanan dan posko kesehatan. 

Perbandingan fasilitas yang diterima antara pengungsi gelombang pertama 
dengan pengungsi gelombang kedua di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong 
adalah: 

Tabel 25 
Fasilitas yang Diterima Pengungsi Gel I dan Gel II 
 

 

Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 

No. Fasilitas yang 
diterima 

Pengungsi
Gelombang I 

Pengungsi
Gelombang II Perbedaan 

Dapur umum Rp20.000,00/jiwa/hari Rp15.000,00/jiwa/hari Rp5.000,00/jiwa/hari 1 
Jumlah makan 3 kali sehari 3 kali sehari -- 

2 Sarana dan 
prasarana di lokasi 
pengungsian 

• Stand pasar/ruko dan kios, los pasar 
disekat dengan triplek 

• Fasilitas ibadah (mushola) 
• Antar jemput anak sekolah 
• MCK 
• Air bersih 
• Televisi untuk hiburan 

• Stand pasar/ruko dan kios, los 
pasar disekat dengan terpal 
plastik 

• Fasilitas ibadah (mushola) 
• Antar jemput anak sekolah 
• MCK 
• Air bersih 

TV 

3 Pemberdayaan 
sosial 

• Ajang kreativitas anak pengungsi 
(pelatihan dan lomba musik) 

• Pemutaran media informasi mobil 
keliling 

• Pelatihan dan praktek potong rambut 
• Pelatihan tutup gelas 
• Pelatihan pembuatan kotak tissu 
• Perempuan dan anak berperspektif 

gender (Pelayanan dalam bentuk 
perpustakaan, audio visual, teater 
boneka dll). 

Tidak diberikan program-program 
pemberdayaan sosial 
 

Program 
pemberdayaan sosial 

4 Posko-posko • Posko Satlak 
• Posko Pramuka 
• Posko Satpol PP 
• Posko NU: tidak aktif melayani 

pengungsi 
• Posko Korem 516 
• Posko Kesehatan: RS Lapangan terdiri 

dari pelayanan medis dan rawat inap 
• Posko PAN 
• Posko PKS 
• Posko Kepolisian 
• Posko Tagana dan Karang Taruna 

• Posko Satlak menjadi satu 
dengan Pramuka 

• Posko Satpol PP 
• Posko NU: tidak aktif melayani 

pengungsi 
• Posko Korem 516 
• Posko Kesehatan: RS Lapangan  

hanya pelayanan medis dan 
tidak ada rawat inap 

• Posko Kepolisian 
• Posko Tagana 
 

Pelayanan rawat inap 
Posko partai politik 
dan karang taruna 

5 Bantuan • Lapindo: Rp300.000,00/jiwa di awal 
semburan lumpur 

• Banpres: Rp300.000,00/KK di awal 
semburan lumpur 

• Sumbangan berbentuk barang dari 21 
instansi, organisasi, perusahaan dan 
yayasan 

• Beberapa organisasi dan perorangan 
menyalurkan sendiri bantuannya. 

• Lapindo: - 
• Banpres: - 
• Belum diperoleh data bantuan 

yang diterima 
• Hanya Dinas Kesehatan yang 

masih aktif memberikan 
bantuan makanan untuk balita 

• Bantuan dari perorangan berupa 
mie instan sebanyak 50 bungkus 
dari Maria Eva 

Bantuan keuangan 
Bantuan barang 
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Terbatasnya tempat, jumlah pengungsi yang lebih banyak, dan masalah dana, 
menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Kessos untuk kembali mengadakan 
kegiatan pemberdayaan sosial. Selain itu keterlibatan berbagai pihak antara lain 
PKK/Darma Wanita, posko milik partai politik yang sebelumnya berperan aktif 
dalam memberikan bantuan kesehatan serta terlibat dalam kegiatan 
pemberdayaan kepada perempuan dan anak-anak sudah tidak berdiri lagi. 
Bantuan yang dahulu banyak mengalir dari berbagai instansi, organisasi, 
perusahaan, perkumpulan dan yayasan juga sudah sangat jauh berkurang. 

 

Evaluasi 
Kesesuaian 
Fasilitas dengan 
Pedoman 
Bakornas 

Pada saat Tim BPK-RI melakukan peninjauan ke lokasi pengungsian di Pasar 
Baru Porong pada tanggal 26 Januari 2007 diketahui terdapat 3.820 KK/13.637 
Jiwa korban semburan lumpur yang mengungsi dengan rincian penempatan: 
a. 2.002 KK/7.854 Jiwa menempati los terbuka. 
b. 1.027 KK/3.510 Jiwa menempati kios. 
c. 791 KK/2.543 Jiwa menempati ruko. 

Fasilitas Pasar Porong yang terpakai untuk pengungsi tersebut adalah: 

Tabel 26 
Luas Area di Pasar Porong 

 
No Parameter sarana Kios Los Ruko 
1 Rata-rata luas area yang terpakai per KK 3,76 M2 4,18 M2 3,26 M2 
2 Rata-rata luas area yang terpakai per Jiwa 1,09 M2 1,10 M2 1,01 M2 
3 Rata-rata penghuni per kios dengan luas 

13,5 – 15 M2 
3,83 KK dan 
13,15 Jiwa 

- - 

4 Rata-rata penghuni per ruang dengan luas 
60 – 75 M2 (termasuk 1 KM/unit) 

- - 21,38 KK dan 
68,73 Jiwa 

Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 
 

Dengan membandingkan fasilitas yang tersedia di Pasar Baru Porong dengan 
Pedoman Bakornas PBP, maka luas tempat penampungan yang terpakai (rata-rata 
2,26 – 4,18 M2/KK dan 1,01 – 1,10 M2/Jiwa) lebih kecil dari luas tempat menurut 
Bakornas PBP (7,5 M2/KK dan 3,36 M2/Jiwa). 

Selain itu, dengan kondisi pengungsi tanggal 26 Januari 2007 yang berjumlah 
3.820 KK/13.637 Jiwa, maka rasio pengungsi dengan MCK yang tersedia adalah 
79 orang : 1 unit MCK. Rasio tersebut lebih kecil bila dibandingkan standar 
Bakornas dimana rasio pengungsi dengan MCK adalah 20 orang : 1 unit MCK. 

Kondisi di atas disebabkan oleh terbatasnya tempat dan sarana yang layak yang 
dapat disediakan untuk lokasi pengungsian pada saat itu. 

Hal tersebut mengakibatkan menurunnya standar kehidupan minimal warga dan 
meningkatkan risiko penyebaran wabah penyakit. 

Terhadap hal tersebut Dinas Kessos dan Lapindo menjelaskan : 

a. Dinas Kessos berpendapat sarana dan prasarana yang disediakan untuk 
pengungsi telah dapat memenuhi standar Bakornas. 



 146

1) Berdasarkan Standar Bakornas, pengungsi ditempatkan dalam tenda 
sedangkan pengungsi di Pasar Baru Porong kondisinya lebih baik dengan 
pertimbangan: 

a) Tempat pengungsian yang bertingkat (Ruko) luas areanya lebih 
mencukupi. 

b) Alas tempat pengungsian lantai keramik dan semen sehingga tidak 
lembab. 

c) Sanitasi lebih memenuhi syarat kesehatan. 

d) Sebagian besar yang menempati stand pasar tertutup sehingga 
terhindar dari udara bebas. 

e) Tersedianya fasilitas kesehatan (RS. Lapangan). 

2) Kebutuhan MCK 79 orang : 1 unit MCK, dapat dijelaskan bahwa tidak 
semua pengungsi yang ada di Pasar Baru Porong menggunakan MCK di 
lokasi pengungsian, sebagian pengungsi masih dapat menggunakan 
MCK yang ada di rumah masing-masing (bagi mereka yang rumahnya 
belum terendam) atau menumpang di rumah saudaranya yang berada di 
sekitar lokasi Pasar Baru Porong. 

b. Lapindo 

1) Tempat pengungsian Pasar Baru Porong merupakan tempat pengungsian 
yang bersifat sementara, sambil para pengungsi melakukan proses 
pendataan administrasi, untuk mendapatkan bantuan kontrak rumah 
selama 2 tahun. 

2) Tempat pengungsian satu-satunya yang dimiliki dan dianggap memadai 
dan terbaik untuk para pengungsi Tahap I dan Tahap II adalah Pasar 
Baru Porong. Penentuan fasilitas tempat pengungsian dan kebutuhan 
untuk para pengungsi berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dan 
dinas-dinas terkait Pemkab Sidoarjo. Sementara Lapindo dalam hal ini 
mendukung dan membantu pembiayaan yang dianggap wajar. 

 

Dukungan Dapur 
Umum Kepada 
Non Pengungsi 

Tim BPK-RI melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan dapur umum gelombang I dan II yaitu Dinas Kessos, 
Lapindo, Bekangdam V/Brawijaya dan Diana Catering. Tim BPK-RI tidak 
melakukan pemeriksaan rinci sampai ke dokumen sumber, yaitu bukti-bukti 
pembelian/pembayaran bahan makanan yang diperlukan untuk kebutuhan 
dapur umum, dan konfirmasi kepada pihak ketiga (penjual/pemasok), baik 
untuk penyelenggaraan dapur umum gelombang I maupun gelombang II. 

a. Berdasarkan pemeriksaan terhadap rekapitulasi penagihan biaya dapur umum 
yang diajukan oleh Bekangdam V/Brawijaya diketahui bahwa selain 
pengungsi dukungan makan juga diberikan kepada personil TNI/Polri, 
Pemda, tenaga medis, Pramuka, dan padat karya. Menurut penjelasan  
Kabekangdam V/Brawijaya tanggal 6 Pebruari 2007 bahwa dukungan makan 
kepada pihak-pihak yang ada dalam rekapitulasi penagihan semuanya atas 
persetujuan pihak Lapindo. Konfirmasi dengan pihak Lapindo pada tanggal 7 
Februari 2007, diketahui bahwa Lapindo membenarkan keterangan 
Bekangdam V/Brawijaya tersebut. 
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Khusus bagi personil TNI, dukungan makan diberikan kepada Yon Kav, 
Yonif 516, Yon Arhanud, Kodim 0816, Korem 084, Yonzipur 5 dan 
Bekangdam V/Brawijaya (dapur). 

Adapun perbandingan dukungan makan dari dapur umum untuk pengungsi 
dan non pengungsi adalah: 

 
Tabel 27 

Perbandingan Dukungan Logistik  
(dalam jutaan rupiah) 

Distribusi ke Unsur 

Pendukung 
Biaya 

No. 
Bulan 

(2006) 

Distribusi 

ke 

Pengungsi TNI Polri 
Lain-

lain 

Jumlah 

Pengungsi 
Unsur 

Pendukung 

Total 

1 Juni  66.748 7.139 4.630 7.728 86.245 1.334,97 389,94 1.724,91 

2 Juli  221.034 11.726 11.140 15.715 259.615 4.420,69 771,62 5.192,23 

3 Agustus  250.863 11.026 9.460 13.401 284.750 5.017,27 677,74 5.695,08 

4 September  97.032 8.730 4.500 6.074 116.336 1.940,64 386,08 2.326,66 

5 Oktober  2.059 560 300 234 3.153 41,18 21,88 63,04 

  Total 637.737 39.181 30.030 43.152 750.100 12.754,74 2.247,26 15.001,92 
Sumber: Lapindo Brantas Inc 
 

b. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui terdapat personil Bekangdam 
V/Brawijaya, yang selain bertugas menyelenggarakan dapur umum untuk 
pengungsi juga terlibat dalam pelaksanaan Pra TMMD dan TMMD. Selain 
itu, terdapat personil Yonzipur 5 yang mendapat dukungan makan dari dapur 
umum pengungsi, sedangkan kepada para personil tersebut telah mendapat 
uang makan dari pelaksanaan tugasnya. Nilai dukungan makan dari dapur 
umum pengungsi kepada personil Bekangdam V/Brawijaya dan Yonzipur 5 
adalah sebesar Rp51,86 juta, dengan rincian: 

Tabel 28 
Logistik Untuk Personil TNI 

 

(dalam jutaan rupiah) 

Jumlah Hari  No. Personil Pelaksanaan Tugas 
Personil Dukungan 

Nilai 

1 Yonzipur 5 Pembuatan pond 30 27 16,20 

2 
Bekangdam 
V/Brw 

Dapur umum pengungsi/Pra 
TMMD 45 10 9,00 

3 
Bekangdam 
V/Brw 

Dapur umum 
pengungsi/TMMD 43 25 21,50 

    
(9 hari terakhir hanya makan 
pagi+malam)   9 5,16 

    Jumlah     51,86 
Sumber: Lapindo Brantas Inc dan Kodam Brawijaya 
 

c. Personil  Kodim 0816 melaksanakan tugas sejak awal terjadinya semburan 
lumpur (tanggap darurat) sampai dengan dilaksanakannya Pra TMMD dan 
TMMD serta Operasi Bhakti.  
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Tidak ada dukungan uang makan untuk pelaksanaan tugas tanggap darurat, 
dukungan uang makan diberikan pada saat personil terlibat dalam 
pelaksanaan Pra TMMD dan TMMD.  

Pada saat pelaksanaan Pra TMMD dan TMMD juga terdapat dukungan 
makan dari dapur umum pengungsi kepada personil Kodim 0816 senilai 
Rp129,60 juta, dengan rincian: 

 
Tabel 29 

Logistik untuk Personil TNI  Pra TMMD dan TMMD 
 

 
Dukungan Dapur Umum Hari 

No. Kegiatan Periode 
Pagi Siang Malam Dukungan 

Nilai 
(juta Rp) 

21 Agustus 2006 100 100 100 1 2,00 1 
  

Pra TMMD 
  22 - 31 Agustus 2006 170 170 170 10 34,00 

1 - 19 September 2006 170 170 170 19 64,60 
20 - 22 September 2006 150 150 150 3 9,00 
23 September 2006 100 100 100 1 2,00 

2 
  
  
  

TMMD 
  
  
  24 September - 2 Oktober 

2006 150 0 150 9 18,00 

 Jumlah         129,60 

Sumber: Lapindo Brantas Inc dan Kodam Brawijaya 
 

Kasdim 0816 pada tanggal 19 dan 20 Pebruari 2007 memberi penjelasan 
bahwa realisasi jumlah personil Kodim 0816 yang terlibat dalam tugas 
penanganan dampak semburan lumpur bisa jadi melebihi personil yang 
terdapat dalam Sprin di atas. Hal ini terkait tanggung jawab langsung sebagai 
unsur kewilayahan terhadap peristiwa semburan lumpur yang terjadi di 
wilayah mereka. 

Hasil penelaahan atas penyelenggaraan dapur umum Tahap II diketahui sebagai 
berikut: 

Tunggakan 
Pembayaran oleh 
Lapindo sebesar 
Rp1.511,11juta 

Berdasarkan penjelasan pihak Diana Catering pada tanggal 7 Februari 2007 
diketahui bahwa pembayaran terakhir atas tagihan dapur umum Diana Catering 
baru direalisasikan untuk periode s.d 17 Januari 2007. 

Lapindo belum membayar tagihan untuk pelayanan periode tanggal 18 s.d. 21 
Januari 2007 sebesar Rp861,42 juta dan tanggal 22 s.d. 24 Januari 2007 sebesar 
Rp649,69 juta. Dengan demikian s.d. tanggal 24 Januari 2007, Lapindo masih 
mempunyai komitmen untuk membayar tagihan biaya dapur umum kepada 
Diana Catering minimal sebesar Rp1.511,11juta. 

Kadin Kessos juga menyatakan atas persetujuan Ketua Satlak pernah memberi 
dana talangan kepada Diana Catering sebesar Rp250.000.000,00 yang dananya 
diambilkan dari rekening Satlak di BCA. Dana tersebut telah dikembalikan pada 
tanggal 11 Januari 2007. Untuk keterlambatan ini Diana Catering menyatakan 
masih sanggup melanjutkan penyelenggaraan dapur umum dengan menggunakan 
dana sendiri namun mengharapkan keterlambatan pembayaran tagihan tersebut 
segera diselesaikan. 
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Lapindo menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan dapur umum gelombang II 
tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak Diana Catering dan 
menyerahkan sepenuhnya penanganan dapur umum kepada Dinas Kessos karena 
Kadin Kessos merupakan unsur dari Timnas PSLS. Keterlibatan Lapindo hanya 
pada saat menentukan biaya dapur umum per hari untuk setiap pengungsi, yaitu 
Rp15.000,00/jiwa/hari. Pembayaran kepada Diana Catering dilakukan dengan 
cek yang diserahkan kepada kuasa Kadin Kessos yang selanjutnya menyerahkan 
cek tersebut kepada Diana Catering. Diakui terdapat keterlambatan pembayaran 
tagihan dapur umum dan Lapindo merencanakan untuk dapat menyelesaikan 
tagihan tersebut secepatnya. 
 

Kelebihan 
Penagihan Dapur 
Umum Diana 
Catering sebesar 
Rp78,76 juta 

Berdasarkan perbandingan jumlah pengungsi yang ditagihkan oleh Diana 
Catering dengan jumlah pengungsi menurut Tim Pelaporan Penanganan 
Bencana Luapan Lumpur Porong (PB2LP), diketahui jumlah pengungsi yang 
ditagihkan oleh Diana Catering untuk mendapatkan penggantian biaya makan 
bervariasi (lebih besar/lebih kecil) dari jumlah pengungsi menurut Tim 
Pelaporan Penanganan Bencana Luapan Lumpur Porong (PB2LP), sehingga 
jumlah yang ditagihkan lebih besar Rp78,76 juta. 

Rekapitulasi penagihan biaya Dapur Umum oleh Diana Catering (DC) s.d tanggal 
24 Januari 2007 adalah:  

Tabel 30 
Rekapitulasi Tagihan Dapur Umum 

 
(dalam jutaan rupiah) 

No. Uraian 
Tagihan 

DC 
Pengungsi Selisih Nilai 

1 Makan Pagi 474.219  469.903  4.316  21,58  
2 Makan Siang 475.039  469.903  5.136  25,68  
3 Makan Malam 476.203  469.903  6.300  31,50  
 Jumlah    78,76  

Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 
 

Kondisi ketiga masalah tersebut di atas mengakibatkan: 

a. Penyelenggaraan dapur umum tidak sepenuhnya diperuntukan bagi 
pengungsi, dan biaya dukungan makan dari dapur umum senilai Rp181,40 
juta berpotensi diberikan kepada pihak non-pengungsi, yaitu personil TNI 
yang telah menerima uang makan. 

b. Diana Catering belum memperoleh haknya berupa pembayaran tagihan biaya 
dapur umum sebesar minimal Rp1.511,11 juta, dan apabila tidak segera 
diselesaikan dapat berakibat mengganggun cashflow Diana Catering, yang 
akan berdampak pada kelangsungan penyelenggaraan dapur umum untuk 
pengungsi. 

c. Selain itu tidak adanya perjanjian tertulis antara Lapindo dengan Diana 
Catering juga membuat tidak adanya kepastian pembayaran bagi Diana 
Catering. 
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Terhadap permasalahan tersebut Kodam V/Brawijaya menjelaskan bahwa 
pelayanan makan dapur umum pengungsi terhadap anggota TNI dan penentuan 
kekuatan makannya berdasarkan pada: 

1) Pengajuan kekuatan dari Posko Kodim 0816 dengan diketahui oleh Satkorlak 
dan disetujui oleh Bendahara Lapindo Brantas Inc. (Ibu Anita); 

2) Setiap pagi, siang dan sore petugas dari dapur umum yang akan 
mendistribusikan makanan mengambil ke dapur umum pengungsi sekaligus 
memberitahukan kekuatan untuk dukungan selanjutnya; 

3) Personil Yonzipur 5 tidak mengambil dukungan makan dari dapur umum 
pengungsi karena sudah mendapat dukungan langsung dari Lapindo sehingga 
dukungan makan untuk 30 personil Yonzipur dialihkan ke satuan lain; 

4) Personil Bekangdam V/Brawijaya yang terlibat dalam dapur umum 
pengungsi sebagian personilnya juga ditugaskan sebagai petugas dapur 
umum Pra TMMD dan TMMD sesuai Surat Perintah Pangdam V/Brawijaya 
Nomor Sprin/1108/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang perintah 
melaksanakan Pra TMMD dan Nomor Sprin/1157/VIII/2006 tanggal 31 
Agustus 2006 tentang perintah melaksanakan TMMD Skala Besar. 
Selanjutnya Kabekangdam V/Brawijaya mengeluarkan Surat Perintah Nomor 
Sprin/424/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 untuk menggantikan anggota 
yang ditugaskan di dapur umum Pra TMMD dan TMMD sehingga dapur 
umum di Pasar Baru Porong untuk pelayanan makan pengungsi tetap 
berjalan.  

Sementara itu Lapindo menjelaskan bahwa: 

a. Bekangdam bekerja adalah atas dasar Perintah Panglima dalam kondisi krisis 
dan berdasarkan kemampuan Bekangdam yang sudah terbukti dan mampu 
menangani logistik untuk jumlah yang besar. Keputusan untuk menjadikan 
dapur umum sebagai satu-satunya dapur pensuplai makanan pengungsi 
maupun unsur-unsur lainnya adalah keputusan yang tepat mengingat faktor 
koordinasi, delivery on time, kualitas, pengamanan dan back up kondisi 
emergency dapat dijaga. Penanganan dapur umum oleh Bekangdam 
V/Brawijaya memang diberikan penyediaan makanan yang nilainya 
disepakati sebesar Rp20.000,00/orang/hari, dan mendapatkan jatah makan 
dari dapur umum tersebut. Uang lelah/honor bagi para personilnya memang 
tidak diberikan. 

b. Sebelum diadakan dapur umum, untuk tenaga pengamanan TNI/Polri 
dibelikan langsung ke rumah makan/warung terdekat setelah ada dapur 
umum dijadikan satu dan dikategorikan sebagai tenaga pendukung termasuk 
paramedis, pramuka, padat karya, dan lain-lain. 

c. Seluruh penanganan pengungsi, baik tempat, makan maupun fasilitas 
lainnya, pencatatan harian sepenuhnya ditangani oleh Dinas Kesejahteraan 
Sosial Pemkab Sidoarjo dalam kapasitasnya sebagai pelaksana Bidang 
Penanganan Sosial Timnas PSLS. Lapindo dalam hal ini sesuai Keppres 
13/2006 berfungsi sebagai unsur pembiayaan sesuai pengajuan yang 
ditagihkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Sidoarjo. 



 151

d. Lapindo tidak seharusnya memiliki perjanjian tertulis dengan Diana Catering 
karena yang berhubungan dengan Diana Catering adalah Dinas 
Kesejahteraan Sosial Pemkab Sidoarjo 

e. Yang mengatur evakuasi, tempat pengungsian dan juga makan pengungsi 
adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial akan menagih biaya makan pengungsi ke 
Lapindo berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan Diana Catering 
sesuai jumlah (bertambahnya/berkurangnya) pengungsi pada saat itu. Adanya 
perbedaan jumlah pengungsi menurut tagihan Diana Catering dengan Tim 
Pelaporan Penanganan Bencana Luapan Lumpur Porong (PB2LP) adalah 
sepenuhnya tanggung jawab Dinas Sosial untuk memverifikasinya. 

 

Pemberian 
Bantuan dan Ganti 
Rugi 

Tim BPK-RI melakukan review terhadap dokumen yang terkait dengan 
realisasi pembayaran uang sewa rumah, pindah rumah dan jaminan hidup 
kepada korban yang terkena dampak langsung semburan lumpuryang 
direalisasikan melalui rekening Satlak. 

Tim juga melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait yaitu Tim Legal 
dan Tim Pendataan dari Lapindo, Kadin Kessos, LPMK Jatirejo, Lurah 
Renokenongo dan Kedungbendo serta Kepala Bappekab untuk mengetahui: 

a. Proses penyusunan Surat Kesepakatan Bersama serta komitmen Lapindo 
terhadap realisasi uang jaminan hidup yang tertunda dan denda yang harus 
dikenakan; 

b. Sistem penyaluran kompensasi yang dilaksanakan melalui rekening Satlak; 

c. Mekanisme pendataan untuk menentukan nama-nama korban yang berhak 
memperoleh uang sewa rumah, uang pindah rumah dan jaminan hidup serta 
cakupan pendataan yang telah dilaksanakan; 

d. Kepastian hukum korban semburan lumpur untuk mendapatkan kepastian 
hak penggantian kerugian; 

e. Kecukupan skema pembiayaan oleh Lapindo. 

 

Denda atas 
Keterlambatan 
Pembayaran Biaya 
Hidup Sebesar 
Rp5.685,24 Juta 

Jumlah nominal uang kontrak rumah, biaya pindah dan jaminan hidup telah 
sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh warga korban 
semburan lumpur di Sidoarjo dengan Lapindo, yaitu uang kontrak sebesar 
Rp5,00 juta/KK untuk 2 tahun, uang pindah sebesar Rp0,50 juta/KK, dan uang 
jaminan hidup sebesar Rp300 ribu/Jiwa. 

a. Berdasarkan penjelasan Tim Legal Lapindo pada tanggal 14 Desember 
2006 diketahui: 

1) Proses penyusunan SKB ditangani oleh konsultan hukum Lapindo dan 
dibahas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten 
dan Provinsi. Sebagian klausul di dalam SKB, antara lain pasal 3 ayat (3) 
huruf d mengenai pembayaran ganti rugi, pasal 4 ayat (2) mengenai 
realisasi pembayaran biaya pada waktu ditandatanganinya SKB, dan ayat 
(3) mengenai denda keterlambatan pembayaran uang biaya hidup, 
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disusun untuk dapat menenangkan masyarakat yang terkena dampak 
langsung semburan lumpur di Sidoarjo. 

2) SKB hanya dibuat 1 (satu) set dan sampai tanggal 14 Desember 2006 
tersebut konsultan hukum Lapindo hanya memegang sebagian kecil 
berkas SKB, sementara sebagian besar lainnya masih dalam proses 
penandatanganan oleh Wakil Bupati sebagai Ketua Satlak. Dengan 
demikian, pada dasarnya warga korban secara individu belum 
memiliki/menguasai surat kesepakatan tersebut yang dapat menjaminan 
kepastian hukum. 

b. Terhadap keterlambatan penyaluran jaminan hidup, Lapindo belum membuat 
komitmen untuk membayar denda keterlambatan sebesar 
Rp10.000,00/jiwa/hari sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan (3) tentang 
pembiayaan yang antara lain disebutkan: 

1) ayat (2) merealisasikan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pasal 3 
ayat 3 huruf a, b, dan c (sewa rumah, jaminan hidup dan transportasi 
pindah rumah) pada waktu ditandatanganinya Kesepakatan Bersama 
melalui rekening Pihak I di Bank yang ditunjuk oleh Pihak II. 

2) ayat (3) bilamana terjadi keterlambatan pembayaran uang biaya hidup 
maka pihak II (Lapindo) dikenakan denda keterlambatan 
Rp10.000,00/hari per jiwa.  

Pada tanggal 10 Januari 2007 Lapindo mulai merealisasikan pembayaran uang 
jaminan hidup yang tertunggak dan yang telah jatuh tempo sebesar Rp6.881,70 
juta. Realisasi jaminan hidup yang tertunggak adalah sebesar Rp5.296,50 juta dan 
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) maka nilai denda keterlambatannya adalah sebesar 
Rp5.685,24 juta. 

Menurut penjelasan lisan Tim Legal Lapindo pada tanggal 14 Desember 2006 
keterlambatan pembayaran jaminan hidup disebabkan Lapindo kesulitan cash 
flow dikarenakan harus melakukan realisasi pembayaran dalam jumlah besar dan 
terus menerus sedangkan pemasukan dana mempunyai periode tersendiri. Selain 
itu Lapindo mengalihkan cash flow-nya untuk penanganan yang lebih penting, 
seperti penanganan pengungsi baru yang rencananya akan diberikan uang 
kontrak, pindah rumah dan jaminan hidup sama seperti pengungsi sebelumnya. 

 

Administrasi 
Penyaluran 
Keuangan 

Rekonsiliasi antara rekening koran milik Satlak (Bank Mandiri dan BCA) per 
31 Oktober 2006 dengan bukti validasi diketahui terdapat realisasi pencairan 
cek yang lebih kecil dari nilai yang seharusnya sebesar Rp40,19 juta (Rp91,31 
juta – Rp51,12 juta) sebagai berikut: 

Tabel 31 
Rekonsiliasi Antara Rekening Koran Milik Satlak 

 
(dalam jutaan rupiah) 

REKENING BANK BCA DAN MANDIRI 
No. 

Tanggal 

Cek 
No. Cek 

Uraian Jumlah Realisasi Sisa 

1  28-6-06 CA 421402 Santunan Renokenongo 1.735 jiwa 520,50  519,60 0,90 

2  10-7-06 CA 421404 Santunan Jatirejo 4.509 jiwa 1.352,70  1.347,00 5,70 
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REKENING BANK BCA DAN MANDIRI 
No. 

Tanggal 

Cek 
No. Cek 

Uraian Jumlah Realisasi Sisa 

3  04-8-06 CA 421407 Kontrak rumah 41 KK, 151 jiwa 273,71 253,40 20,31 

4  08-8-06 CA 421408 Kontrak rumah 115 KK, 411 jiwa 765,36 747,15 18,21 

5 15-8-06 DP 460653 
Kontrak rumah ds Kedungbendo RT 4 (113 

KK / 495 jiwa) 
827,26 781,07 46,19 

     Jumlah 3.739,53 3.648,22 91,31 

 
Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 

Terhadap selisih tersebut telah digunakan untuk: 
• Bayar kekurangan biaya administrasi Bank Mandiri 122 KK Rp3,29 juta 
• Uang ganti kontrak RT 04/02 Kedungbendo 7 x Rp 2,000,000 Rp14,00 juta 
• Bayar biaya hidup atas 2 jiwa Kel. Choirul Abidin RT 17/5 

Renokenongo 
Rp0,6 juta 

• Disetor kembali/transfer ke rekening Satlak 22 Agustus di 
Bank Mandiri 

Rp33,23 juta 

 Rp51,12 juta 

Dari seluruh realisasi pembayaran paket uang kontrak rumah dan jaminan hidup 
periode Juli s.d Nopember 2006 diketahui terdapat cek No. DP 460653 senilai 
Rp827,26 juta namun berdasarkan dokumen lampiran lembar validasi (yang 
berisi daftar nama warga yang akan menerima pembayaran uang kontrak, pindah 
rumah dan jaminan hidup) nilai realisasi sebenarnya hanya Rp781,07 juta dan 
berdasarkan dokumen rekening penampungan Bank Mandiri, realisasi 
sebenarnya dari cek No. DP 460653 adalah sebesar Rp821,26 juta. Hasil 
konfirmasi dengan Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2006 diketahui sejak awal 
Bank Mandiri telah mengingatkan Lapindo untuk melengkapi administrasi 
pencairan cek tersebut dan Bank Mandiri tidak mengadministrasikan dokumen-
dokumen terkait penyaluran dana kontrak rumah dan jaminan hidup. Belum 
diperoleh data pendukung dari Lapindo. 

 

Cakupan 
Penanganan 
Dampak Sosial 

Mekanisme pendataan korban dilakukan oleh Lapindo bekerja sama dengan 
Tim Independen dari ITS dan secara aktif melibatkan aparat pemerintah daerah 
(RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo). Hasil 
pendataan berupa database elektronik yang berisi demografi warga korban 
semburan lumpur dan harta benda miliknya yang terkena dampak lumpur. 
Kepala Keluarga akan menerima ID Card dan buku tabungan bank yang nomer 
registrasinya linked dengan database korban semburan lumpur. 

Proses verifikasi berjenjang dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai 
dapat memberi kepastian bahwa semua korban yang terkena dampak langsung 
semburan lumpur di Sidoarjo telah terdata. Namun demikian terdapat beberapa 
kendala yang timbul dan berpengaruh terhadap keakuratan data korban semburan 
lumpur antara lain: 

a. Pihak RT tidak konsisten dalam melaporkan jumlah warganya, dimana 
terdapat warga yang anggota keluargannya telah berkeluarga dan pisah 
rumah namun tetap disetujui untuk dicantumkan dalam jumlah jiwa di KSK 
awal. 
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b. Terdapat warga yang memiliki rumah untuk dikontrakkan dan tidak 
menghuninya tetapi memiliki KSK dan KTP dengan persetujuan RT dapat 
mengajukan klaim uang paket rumah dan jaminan hidup kepada Lapindo dan 
disetujui. 

c. Terdapat warga yang melahirkan atau meninggal dunia yang berpengaruh 
terhadap jumlah jiwa yang diberikan jaminan hidup. 

d. Kasus yang terjadi pada Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I 
(Perumtas I), RT setempat mengajukan warga yang memiliki rumah di 
perumahan tersebut dan memiliki KSK serta KTP di wilayahnya namun tidak 
menempatinya (± 30% rumah dalam keadaan tidak dihuni) untuk 
mendapatkan penggantian paket uang kontrak rumah dan jaminan hidup. 

Hasil konfirmasi dengan LKM Desa Renokenongo dan Kedungbendo tanggal 14 
Desember 2006 diketahui bahwa proses pendataan oleh ITS/Lapindo 
dilaksanakan bersama-sama dengan perwakilan warga, RT/RW dan LKM. Hal 
ini dapat memberi jaminan kepastian terkait kelayakan penerima bantuan. Namun 
demikian, pendataan tidak mencakup warga dan harta benda yang tidak 
mengalami luapan lumpur (rumah  atau akses jalan terendam lumpur), tetapi 
berada pada zona bahaya. Menurut keterangan Lurah di kedua desa tersebut telah 
banyak rumah yang mengalami retak atau subsidence, dan belum mendapat 
perhatian serius dari Timnas PSLS atau Lapindo/ITS. 

Pasca terjadinya ledakan pipa gas milik Pertamina mengakibatkan penambahan 
luas area yang terendam lumpur, meliputi wilayah Perumahan Tanggulangin 
Anggun Sejahtera (Perum TAS I), sebagian wilayah Desa Ketapang di 
Kecamatan Tanggulangin dan sebagian wilayah Desa Renokenongo. Wilayah ini 
belum dinyatakan sebagai daerah rawan bahaya sehingga masyarakat dari 
wilayah tersebut menuntut diperlakukan sama dengan wilayah lain yang 
sebelumnya sudah dinyatakan oleh Timnas PSLS sebagai daerah rawan bahaya 
yang selanjutnya akan mendapatkan ganti rugi/ganti untung. 

 

Kepastian Hukum 
Atas Pemenuhan 
Hak Korban 
Semburan 
Lumpur 

Hasil konfirmasi dengan aparat Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) dan 
Dinas Kessos Sidoarjo pada tanggal 14 Desember 2006 diketahui bahwa warga 
(korban) tidak memiliki asli/tembusan atau copy dokumen autentik terkait 
dengan persetujuan Lapindo tersebut. Lebih lanjut diketahui juga bahwa belum 
ada langkah konkrit dari Lapindo yang dapat memberikan kepastian hukum 
seperti pengikatan kesepakatan secara notarial. 

Berlarutnya penanganan ganti rugi yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan 
mengakibatkan warga tidak memiliki kepastian waktu penggantian. Selain itu 
belum adanya pernyataan resmi Lapindo yang kuat di mata hukum terkait 
komitmen Lapindo mengganti kerugian dampak luapan lumpur dan tidak 
dikuasainya dokumen Kesepakatan Bersama oleh warga mengakibatkan warga 
sebagai korban luapan lumpur tidak memiliki kepastian dan jaminan hukum yang 
kuat. 

 

Pendataan Korban 
Lumpur oleh 
Satlak 

Tim BPK-RI memperoleh data korban semburan lumpur dari Lapindo berupa 
data daftar kontrak rumah hasil pendataan yang dilakukan Lapindo bekerja 
sama dengan Pemda setempat dan ITS.  
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Dari data daftar kontrak rumah dan data yang dilampirkan pada lembar validasi 
realisasi uang kontrak rumah dan jaminan hidup diketahui jumlah KK/jiwa yang 
mendapatkan pembayaran uang kontrak rumah dan jaminan hidup untuk 
pengungsi gelombang pertama sebanyak 3.123 KK/11.549 jiwa. 

Sedangkan untuk data korban semburan lumpur pasca ledakan pipa gas milik 
Pertamina, data yang dimiliki Satlak adalah jumlah KK/jiwa yang telah 
direalisasikan pembayaran uang kontrak rumah dan jaminan hidupnya. Dengan 
kondisi ini Satlak tidak dapat memastikan apakah dana yang dianggarkan oleh 
Lapindo dapat mencukupi kebutuhan. 

 

Kecukupan Skema 
Pembiayaan Oleh 
Lapindo 

Kebijakan dan langkah pemerintah, sesuai arahan Presiden pada tanggal 28 
Desember 2006 tentang penanganan lumpur Sidoarjo, diantaranya adalah 
penuntasan biaya penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo yang mencapai ± 
Rp1,3 trilyun dan harus direalisasikan mulai 5 Januari 2007 sampai dengan 
Maret 2007. 

Pelaksanaan pemberian santunan kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat 
diberikan dalam bentuk pembelian tanah, bangunan dan lahan pertanian yang 
terkena dampak langsung dengan alokasi dana sebesar ± Rp. 2,5 Trilyun. Dana 
tersebut mulai direalisasikan oleh Lapindo mulai awal Maret 2007 sekitar 20% 
sebagai uang muka setelah melalui proses administrasi dan verifikasi teknis di 
lapangan. 

Untuk merealisasikan pembelian tanah, bangunan dan lahan pertanian, Lapindo 
bekerjasama dengan ITS masih melakukan pendataan dan verifikasi bukti-bukti 
kepemilikan lahan dan bangunan guna memastikan nilai penggantian yang 
seharusnya diterima oleh korban. 

Pada tanggal 9 Januari 2007 Lapindo mentransfer dana ke rekening Satlak di 
Bank Mandiri sebesar Rp28.066,86 juta yang merupakan bagian dari dana yang 
dialokasikan untuk penanganan masalah sosial. 

BPK-RI telah meminta data rincian perhitungan alokasi dana kepada Lapindo 
pada tanggal 2 Pebruari 2007 namun sampai saat ini belum diperoleh.  

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: 

a. Kesepakatan Bersama antara Lapindo dengan warga yang mengatur 
mengenai ketepatan waktu penyaluran jadup dan sanksinya. 

b. Kaidah hukum formil dimana selayaknya warga sebagai korban luapan 
lumpur dan pihak penandatangan Kesepakatan Bersama memiliki 
asli/tembusan atau copy dari Kesepakatan Bersama. 

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. Warga yang pembayaran jaminan hidupnya mengalami keterlambatan belum 
memperoleh haknya dari denda yang seharusnya dikenakan. 

b. Adanya keresahan warga yang terkena dampak langsung semburan lumpur di 
wilayah yang belum dinyatakan sebagai daerah bahaya akibat dari 
ketidakpastian pemberian ganti rugi. 
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c. Korban luapan lumpur tidak memiliki kepastian hukum yang kuat apabila 
terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bersepakat. 

d. Satlak tidak dapat memastikan kecukupan dana yang telah dianggarkan oleh 
Lapindo dengan realisasi pembayaran uang jaminan hidup untuk korban 
sebelum ledakan pipa gas milik Pertamina dan paket uang kontrak dan 
jaminan hidup untuk korban pasca ledakan pipa gas milik Pertamina yang 
masih harus direalisasikan. 

e. Ketidakjelasan skema pembiayaan penanganan masalah sosial. 

Terhadap permasalahan tersebut Dinas Kessos dan Lapindo memberikan 
tanggapan: 

a. Dinas Kessos 

1) Realisasi  pembayaran uang kontrak pasca meledaknya pipa gas sudah 
direalisasikan mulai tanggal 11 Januari 2007.  Sampai tanggal 16 
Februari 2007 realisasi pembayaran sudah mencapai 2.596 KK atau 
9.867 jiwa dengan jumlah uang sebesar Rp16.443,95 juta. 

2) Proses penandatanganan SKB oleh Wakil Bupati sebagai ketua Satlak 
sudah terselesaikan dan sudah diserahkan ke LBI. 

3) Jadup yang terlambat sampai dengan tanggal 16 Februari 2007 telah 
dibayarkan sebesar Rp9.386,50 juta untuk 31.290 jiwa. 

4) Proses pendataan warga yang terkena dampak langsung luapan lumpur 
dilakukan oleh Ketua RT dan RW, serta diketahui oleh Kepala 
Desa/Kelurahan. Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi. 

5) Menurut hasil kesepakatan, proses ganti rugi akan mulai dilaksanakan 
pada bulan Maret 2007 dengan pemberian uang muka sebesar 20%. 
Proses validasi dan verifikasi data masih dilaksanakan oleh Tim yang 
ditunjuk Tim Nas yang melibatkan unsur lain Bappekab, BPN, ITS, 
Kantor PBB, LBI, Camat, Kades dan unsur terkait lainnya. 

6) Alokasi dana penanganan sosial pasca ledakan pada tahap pertama telah 
ditransfer ke rekening Satlak pada tanggal 10 Januari 2007 sebesar 
Rp28.066,86 juta dan pada tahap kedua tanggal 12 Februari 2007 sebesar 
Rp5.913,87 juta dan telah direalisasikan sebesar Rp29.632,86 juta. 

b. Lapindo  

1) Atas denda keterlambatan, dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 
bahwa bantuan sewa rumah dengan warga tertuang satu persyaratan 
dimana setelah warga menerima bantuan uang kontrak selama 2 tahun, 
warga harus segera melaporkan dan memberitahukan tempat 
tinggal/alamat barunya. Dan apabila kewajiban tersebut belum 
dilaksanakan, maka uang jaminan hidup sebesar Rp300,000/bulan/jiwa 
akan ditangguhkan pengirimannya ke rekening masing-masing warga. 
Himbauan ini sudah berulang kali kami sampaikan melalui media 
dan/atau selebaran dan sosialisasi awal kesepakatan. Karena pada 
kenyataannya belum seluruh warga melaporkan tempat tinggal/alamat 
barunya. 
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2) Atas kelemahan system penyaluran, Lapindo tidak memberikan 
tanggapan. 

3) Atas kepastian hukum atas pemenuhan hak korban, komitmen Lapindo 
adalah sesuai dengan surat tertanggal 4 Desember 2006 beserta 
lampirannya berupa peta terdampak. 

4) SKB yang belum diserahkan, 

Dokumen/copy akta SK/SKB belum dapat diserahkan kepada seluruh 
warga karena proses penyelesaian penandatanganan akta membutuhkan 
waktu yang tidak singkat dan harus dilengkapi tanda tangan oleh notaris, 
Lurah, Camat dan Wakil Bupati terlebih dahulu, sehingga menyebabkan 
belum semua akte selesai diproses. 

5) Satlak tidak mempunyai data korban, Lapindo tidak memberikan 
tanggapan. 

 

Tunggakan atas 
Pembayaran Upah 
Buruh Minimal 
Sebesar 
Rp2.482,20 Juta 

Tim BPK-RI melakukan review terhadap dokumen realisasi penggantian upah 
buruh dan wawancara kepada Kepala Seksi Pengupahan dan Staf pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pemberian penggantian upah 
buruh kepada karyawan perusahaan/pabrik yang terkena dampak langsung 
semburan lumpur. Selain itu Tim BPK-RI juga melakukan wawancara kepada 
Tim Legal Lapindo untuk mengetahui komitmen Lapindo terhadap 
pembayaran penggantian upah buruh tersebut. 

Berdasarkan dokumen Rencana Pemberian Bantuan Penggantian Upah Pekerja 
Bulan Nopember 2006 diketahui Lapindo berencana untuk merealisasikan 
penggantian upah buruh dan THR kepada karyawan yang masih berhak untuk 
menerimanya, yaitu sebesar Rp1.020,6 juta untuk 1.458 orang karyawan dari 19 
perusahaan.  Jumlah tersebut termasuk pembayaran yang tertunda dikarenakan 
perusahaan yang bersangkutan belum membuat pernyataan penggantian upah 
buruh dan THR sebesar Rp50,4 juta untuk 72 orang karyawan dari 3 perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan Disnaker Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Desember 2006 
dan 15 Januari 2007 (via telpon), setelah bulan Oktober 2006 Lapindo belum 
merealisasikan lagi penggantian upah buruh dan belum ada kepastian realisasi 
pembayaran upah buruh yang masih menunggak tersebut. Pihak Disnaker Kab. 
Sidoarjo telah mengirim surat untuk meminta kepastian realisasi pembayaran, 
belum mendapat tanggapan dari Lapindo. 

Selain itu, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 
188/318/KPTS/013/2006 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur Tahun 2007 diketahui upah minimum untuk Kabupaten Sidoarjo 
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp743.500,00 yang mulai berlaku tanggal 
1 Januari 2007. Belum ada pembicaraan lebih lanjut antara pengusaha yang 
terkena dampak lumpur dengan pihak Lapindo mengenai konsekuensi kenaikan 
upan minimum terhadap skema penggantian upah buruh di tahun 2007. 

Nilai penggantian upah buruh yang masih belum direalisasikan oleh Lapindo 
sampai dengan 15 Januari 2006 minimal sebesar Rp2.482,20 juta (tanpa 
memperhatikan kenaikan upah minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2007). 
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Dampak Terhadap 
Perusahaan dan 
Karyawan 

Menurut penjelasan Bagian Legal Lapindo tanggal 14 Desember 2006, 
Lapindo tetap berkomitmen untuk membayar keterlambatan tersebut, namun 
untuk perusahaan yang memang sudah tidak beroperasi, seperti PT Catur Putra 
Surya, Lapindo masih mempertimbangkan untuk merealisasikan 
pembayarannya. 

Berdasarkan jumlah karyawan yang terakhir kali masih menerima penggantian 
upah buruh diketahui bahwa, sampai dengan 15 Januari 2007, sebanyak 199 
karyawan dari 4 perusahaan telah mengalami PHK. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 65 orang merupakan karyawan PT Primafindo Pangan Makmur yang 
telah menutup usahanya. Perusahaan yang telah memberhentikan karyawannya 
adalah: 

Tabel 32 
Data Karyawan yang di-PHK 

 
 

No. Nama Perusahaan 
Karyawan 

Semula 
(orang) 

Karyawan 
Tersisa 
(orang) 

Jumlah  
Di-PHK Keterangan 

1 CV Sari Inti Pratama 346 263 83 relokasi 24-8-06 
2 PT Victory Rotanindo 168 153 15 relokasi 24-8-06 
3 CV Airlangga 158 122 36 relokasi 24-8-06 
 4 PT Primafindo Pangan Makmur 65 0 65 pabrik sdh ditutup 
  Jumlah 737 538 199   

 
Sumber:  Lapindo Brantas Inc dan Disnaker Sidoarjo 

Perusahaan yang terkena dampak semburan dan belum direlokasi masih 
menanggung gaji karyawan, yang nilainya lebih tinggi dari nilai penggantian 
upah buruh yang diberikan Lapindo, sementara aktivitas usahanya telah 
terpengaruhi dampak luapan lumpur. 

Kondisi tersebut mengakibatkan perusahaan dan buruh yang terkena dampak 
lumpur tidak mendapatkan penggantian sebagaimana disepakati bersama kedua 
belah pihak. Sementara perusahaan yang tidak segera direlokasi tidak dapat 
melaksanakan kegiatan operasionalnya dan dapat berpengaruh pada kontinuitas 
berusaha. Pada akhirnya dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja 
terhadap karyawannya, seperti yang terjadi pada PT Primafindo Pangan Makmur. 

Terhadap permasalahan tersebut Disnaker Kabupaten Sidoarjo menjelaskan: 

a. Sampai dengan akhir Pebruari 2007 terdapat 32 perusahaan yang 
mengajukan klaim kepada Lapindo melalui Disnaker Kabupaten Sidoarjo. 

b. PT De Brima pada bulan September 2006 dapat beroperasi kembali sehingga 
karyawannya tidak mendapatkan penggantian upah buruh di bulan 
September. Penggantian upah buruh dibayarkan kembali bulan Oktober, 
namun Januari 2007 terjadi PHK terhadap 187 karyawan PT De Brima. 

c. Tanggal 1 Pebruari 2007, 9 (sembilan) pabrik rokok yaitu:  Nasional 
Tobacco, Risky Setiawan, Riski Mulya, Mito Jaya, Graha Niaga, Cengkir, 
Engsel, Jangkar Mas, dan Karunia Jaya Abadi serta 2 (dua) perusahaan yaitu:  
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CV Mila Kartika Utama dan Lutfi Motor telah memperoleh bantuan relokasi 
sementara. Terjadi kesepakatan antara pimpinan perusahaan yang mendapat 
bantuan relokasi sementara dengan Lapindo bahwa penggantian upah buruh 
yang tertunggak bulan Nopember dan Desember 2006 tidak dibayarkan. 
Kesepakatan ini tidak melibatkan Disnaker Kabupaten Sidoarjo. 

d. Tanggal 12 Pebruari 2007 Lapindo merealisasikan pembayaran upah buruh 
kepada perusahaan yang masih belum di relokasi dan perusahaan yang baru 
terkena dampak semburan lumpur sebesar Rp757,40 juta, yaitu: 

Tabel 33 
Merealisasikan Pembayaran Upah Buruh Kepada Perusahaan 

 
(dalam jutaan rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber:  Lapindo Brantas Inc dan Disnaker Sidoarjo 

Sementara itu Lapindo menjelaskan bahwa: 

a. Upah buruh telah diberikan kepada perusahaan yang terkena luapan Lumpur 
dalam GPKL (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur) dan perusahaan korban 
lumpur lainnya yang mendaftarkan klaimnya di Disnaker Sidoarjo. Dan 
setelah dilakukan verifikasi keabsahan perusahaan dan buruhnya, dan jika 
memang layak, maka akan diberikan bantuan penggantian upah. Verifikasi 
dan pembayaran ini sudah dilaksanakan sejak bulan Juli 2006. 

b. Penanganan perusahaan dan buruh diarahkan pada relokasi 
sementara/sebelum relokasi permanen (tahap awal). Dan bagi perusahaan 
yang sudah direlokasi tidak diberikan lagi upah buruhnya karena dianggap 
sudah mampu berproduksi sehingga bisa membayar upah buruh 

c. Terjadinya PHK menjadi kewenangan internal perusahaan masing-masing, 
karena perusahaan dapat mengukur kemampuannya sendiri untuk melakukan 
PHK atau tidak. Tapi pada prinsipnya Lapindo membantu meringankan 
beban mereka (perusahaan dan buruh) dengan relokasi sementara dan 
bantuan upah buruh 

d. Upah buruh telah diberikan kepada perusahaan yang terkena luapan Lumpur 
dalam GPKL (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur) dan perusahaan korban 
lumpur lainnya yang mendaftarkan klaimnya di Disnaker Sidoarjo. Dan 
setelah dilakukan verifikasi keabsahan perusahaan dan buruhnya, dan jika 

No Perusahaan Tahap Pekerja Nilai  
1 PT Catur Surya V 154 107,80 
2 PT Supra Surya Indonesia V 67 46,90 
3 PT Gunung Mas Sentra Raya V 119 83,30 
4 PT Srikaya Putra Mas V 104 72,80 
5 PT De Brima IV 197 137,90 
6 PT Semangat Jaya V 94 65,80 
7 UD Teguh Jaya II 10 7,00 
8 CV. Saerah Indah II 9 6,30 
9 CV. Sipah Jaya II 53 37,10 

10 PR HS Mitra I 177 123,90 
11 CV Mitra Jaya I 93 65,10 
12 Min's jaya I 5 3,50 
        757,40 
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memang layak, maka akan diberikan bantuan penggantian upah. Verifikasi 
dan pembayaran ini sudah dilaksanakan sejak bulan Juli 2006. 

e. Penanganan perusahaan dan buruh diarahkan pada relokasi 
sementara/sebelum relokasi permanen (tahap awal). Dan bagi perusahaan 
yang sudah direlokasi tidak diberikan lagi upah buruhnya karena dianggap 
sudah mampu berproduksi sehingga bisa membayar upah buruh 

f. Terjadinya PHK menjadi kewenangan internal perusahaan masing-masing, 
karena perusahaan dapat mengukur kemampuannya sendiri untuk melakukan 
PHK atau tidak. Tapi pada prinsipnya Lapindo membantu meringankan 
beban mereka (perusahaan dan buruh) dengan relokasi sementara dan 
bantuan upah buruh 

 

Realisasi 
Pembayaran Sewa 
Lahan Belum 
Seluruhnya Dapat 
Direalisasikan 

Hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi pembayaran ganti rugi tanaman padi 
dan sewa lahan diketahui belum seluruh lahan sawah yang dijadikan pond 
diikat oleh surat perjanjian dan direalisasikan uang sewanya. Sampai dengan 
tanggal 24 Januari 2007 terdapat lahan milik 37 warga seluas 52.639 M2 
(5,2639 Ha) yang masih dalam proses untuk direalisasikan pembayarannya. 

Selain itu terdapat lahan seluas 580.267 M2 (58,0267 Ha) di Desa Jatirejo, Mindi, 
Renokenongo dan Kedungbendo yang sudah dilaporkan oleh Kepala Desa 
masing-masing kepada Lapindo untuk direalisasikan penggantian kerugiannya 
namun belum dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan lahan sehingga belum 
dapat diproses. 

Berdasarkan Analisa Usaha Tani Tanaman Padi Tahun 2006 yang dikeluarkan 
oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan diketahui pendapatan petani per 
hektar adalah sebesar Rp4.315.200,00. Dengan demikian pendapatan petani dari 
penggantian gagal panen untuk tanaman padi per hektar dari lahan yang disewa 
oleh Lapindo lebih tinggi sebesar Rp2.884.800,00 (Rp7.200.000,00–
Rp4.315.200,00) bila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata yang diterima 
jika petani mengolah sendiri lahannya. 

 

Lapindo Memiliki 
Potential 
Commitment 

Terkait pemberian sewa lahan, Lapindo memverifikasi klaim/usulan warga 
yang diajukan melalui Kepala Desa masing-masing yang dilampiri bukti 
kepemilikkan. Setelah verifikasi, Lapindo menyusun anggaran (berupa angka 
estimasi) yang harus disediakan untuk pembayaran sewa lahan.  

Dalam proses tersebut Lapindo hanya berpedoman pada klaim/usulan 
penggantian sewa lahan yang diajukan warga melalui Kepala Desanya dengan 
melampirkan bukti kepemilikan lahan. Dengan demikian Lapindo tidak 
mengetahui secara pasti jumlah lahan yang akan disewa untuk dijadikan pond 
karena hanya berpedoman pada klaim/usulan penggantian sewa lahan. 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan per tanggal 22 
Januari 2007 diketahui luas lahan padi yang terkena dampak semburan lumpur 
seluas 306,2 Ha sedangkan lahan yang telah direalisasikan penggantian gagal 
panen dan sewa lahannya serta dalam proses realisasi adalah seluas 179,6608 Ha 
dengan demikian Lapindo masih memiliki komitmen potensial (potential 
commitment) untuk sewa lahan seluas 126,5392 Ha, dengan rincian: 



 161

Tabel 34 
Potensial Komitmen Lapindo untuk Sewa Lahan Seluas 126,5392 Ha 

 
Lahan  Realisasi Dalam  Potential 

Terdampak  (Ha) Proses  Commitment No Kecamatan Desa 
(Ha)   (Ha) (Ha) 

1. Porong Siring 22,25 20,3923 -  1,8577 
    Renokenongo 77,35 43,09 -  34,26 
    Jatirejo 29,6 26,9095 5,2639 -2,5734 
    Mindi 10 - - 10 

2. Tanggulangin Sentul 25 - - 25 
    Kedungbendo 0 - - - 

3. Jabon Besuki 79 29.1872 - 49,8128 
   Pejarakan 36 25,5991 - 10,4009 
   Kedungcangring 27 29,2188 - -2,2188 
  Jumlah   306,2 174,3969 5,2639 126,5392 

 
Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan per tanggal 22 Januari 2007 

Mekanisme pendataan kerugian belum memadai karena tidak melalui proses 
yang komprehensif dengan mendata seluruh lahan yang terkena dampak. 
Pendataan untuk penentuan pembayaran sewa mendasarkan sepenuhnya atas 
klaim yang diajukan masyarakat melalui Kepala Desanya, sehingga menutup 
kemungkinan penentuan total kerugian riil seluruh lahan yang terkena dampak. 
Dengan demikian, secara teoritis, masih terdapat kemungkinan adanya hidden 
claims yang belum dapat terdata oleh Lapindo. Selain itu, belum terlihat adanya 
keterlibatan teknis pemerintah yang terkait (dalam hal ini Dinas Perkebunan dan 
Pertanian) dalam proses verifikasi data. 

 

Realisasi 
Pembayaran Ganti 
Rugi Tanaman 
Tebu 

Nilai penggantian kerugian tanaman tebu tidak memperhitungkan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh petani untuk mengolah lahan tebunya sampai dengan 
tebu siap tebang, yaitu sebesar Rp14.940.000,00/ha untuk kategori tanaman 
pertama dan sebesar Rp11.390.000,00/ha untuk kategori tanaman keprasan. 

Apabila biaya pengolahan lahan tebu tersebut diperhitungkan, maka pendapatan 
petani tebu adalah Rp11.142.000,00/ha (Rp26.082.000,00-Rp14.940.000,00) 
untuk kategori tanaman pertama dan Rp10.345.000,00/ha (Rp21.735.000,00-
Rp11.390.000,00) untuk kategori tanaman keprasan. Penggantian kerugian 
tanaman tebu diberikan hanya sekali dan tidak diperhitungkan sebagai sewa 
lahan seperti pada penggantian tanaman padi. 

Hasil pemeriksaan atas pembayaran ganti rugi tanaman diketahui bahwa lahan 
tebu milik warga yang telah diikat dengan perjanjian dan direalisasikan 
pembayarannya sampai dengan tanggal 24 Januari 2007 adalah seluas 261.150 
M2 (26,115 Ha) milik 5 orang warga. Masih terdapat lahan tebu seluas 30.000 M2 
(3 Ha) milik 1 orang warga Desa Besuki senilai Rp65.205.000,00 yang sedang 
dalam proses realisasi pembayaran. 
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Seperti halnya sewa lahan, Lapindo tidak mengetahui secara pasti luas riil lahan 
tebu yang terkena luapan lumpur. Hal ini disebabkan mekanisme pendataan yang 
hanya mengandalkan pada klaim pihak korban yang diajukan melalui Kepala 
Desa masing-masing. Akibat dari kelemahan mekanisme pendataan ini adalah 
adanya potential commitment yang belum tercover dalam skema perencanaan. 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan per tanggal 22 
Januari 2007 diketahui luas lahan tebu yang terkena dampak semburan lumpur 
seluas 64,015 Ha, sedangkan ganti rugi yang telah direalisasikan adalah seluas 
26,1150 Ha dan sedang dalam proses 3 Ha. Dengan demikian Lapindo masih 
memiliki komitmen potensial (potential commitment) untuk penggantian 
kerugian tanaman tebu seluas 34,900 Ha. 

 

Realisasi 
Pembayaran Ganti 
Rugi Tanaman 
Lain 

Luas tanaman holtikultura dan jati yang telah diajukan untuk diberi 
penggantian kerugian masing-masing adalah 93.347 M2 (9,3347 Ha) dan 719 
batang pohon jati, namun masih belum direalisasikan oleh Lapindo. 

Sesuai dengan komitmennya untuk membayar ganti rugi seluruh lahan yang 
terkena dampak luapan lumpur, maka seharusnya Lapindo menyusun mekanisme 
pendataan lahan yang dapat menjamin aspek kecukupan penanganan di masa 
mendatang. Melibatkan instansi teknis terkait, seperti halnya dalam penentuan 
ganti rugi tanaman tebu, merupakan satu upaya untuk mendapatkan informasi 
teknis dari pihak yang memiliki kompetensi fungsional. 

Proses penggantian lahan apabila tidak ditangani secara serius dan komprehensif 
dapat mengakibatkan tertundanya penanganan aspek sosial dampak semburan 
lumpur dan berpotensi meningkatkan konflik sosial serta kekhawatiran 
masyarakat. 

Kondisi di atas mengakibatkan hak warga yang lahannya terkena dampak 
langsung semburan lumpur untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi belum 
sepenuhnya diterima. 

Terhadap permasalahan tersebut Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dan 
Lapindo menjelaskan: 

a. Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan 

1) Pendataan secara menyeluruh lahan pertanian yang terkena dampak 
lumpur dilakukan dengan menentukan ukuran kategori lahan yang wajib 
diganti rugi berdasarkan persetujuan Satlak dan LBI, setelah diverifikasi 
secara lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk menentukan total lahan yang 
wajib diganti rugi (potential commitment) yang disetujui oleh semua 
pihak sehingga menghindari adanya hidden claim dan disosialisasikan 
kepada masyarakat. Mengingat dampak semburan lumpur yang pada 
suatu saat selalu bergerak, maka wilayah pendataan ditentukan terlebih 
dahulu oleh Satlak dan LBI berdasarkan tahapan tertentu (terkena 
maupun area terdampak) 

2) Untuk menghindari terjadinya konflik dan keresahan di masyarakat, 
proses dan mekanismenya dilakukan dalam bentuk panduan yang berupa 
buku brosur dan disosialisasikan di masyarakat desa/kelurahan 
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mengingat masih adanya sebagian masyarakat yang tidak mengetahui 
sehingga masyarakat akan mengetahui di mana, bagaimana dan apa saja 
yang diperlukan dalam pengurusannya. 

3) Proses dan mekanisme ganti rugi/sewa lahan sebaiknya tidak hanya 
berdasarkan klaim dari warga masyarakat namun seharusnya lebih 
berdasarkan data yang disusun secara akurat dan diketahui/disetujui 
semua pihak yang terkait, mulai dari warga masyarakat, Tim Satlak, LBI 
dan direkomendasi oleh Dinas/Instnasi terkait, tanpamerubah indeks 
ganti rugi yang sudah berjalan.  

b. Lapindo 

1) Sebagian besar ganti rugi tanaman dan sewa lahan persawahan/pertanian 
sudah dilaksanakan. Hanya sebagian kecil yang belum terealisasi 
dikarenakan belum semua lahan yang terdampak diajukan oleh warga. 
Bantuan sewa lahan tersebut dari tahap awal hingga fase kedua di bulan 
Februari 2007 dengan total luas 283,0941 Ha dan total nilai bantuan yang 
telah dibayarkan sebesar Rp8.875,81 juta dari estimasi Rp11.788,23 juta. 

2) Komitmen Lapindo untuk memberi ganti rugi dengan cara membeli 
lahan perumahan, bangunan dan lahan pertanian melalui akta jual beli 
sesuai dengan surat tertanggal 4 Desember 2006 pada areal yang sesuai 
dengan peta terdampak yang merupakan bagian yang melekat pada surat 
tersebut. Pendataan lahan terdampak dilakukan oleh tim verifikasi yang 
dibentuk oleh Timnas PSLS. Di dalam tim verifikasi tersebut telah 
melibatkan berbagai instansi terkait. 

 

Saran BPK-RI Terkait dengan penanganan sosial, BPK-RI menyarankan agar: 
1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membantu warga korban luapan lumpur 

panas di Sidoarjo, terkait dengan minimnya dokumen kepemilikan 
tanah/bangunan, dalam rangka memperoleh kompensasi sebagaimana yang 
sudah dijanjikan oleh LBI. 

2. Pemerintah agar meminta kepada LBI untuk bertanggungjawab terhadap 
semua komitmen yang telah dibuat dan disanggupi, baik sebelum 
pembentukan Timnas PSLS maupun semasa Timnas PSLS berdasarkan 
Keppres No. 13 Tahun 2006 
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5. Komitmen 
 

Pembayaran Klaim 
Ganti Rugi Pabrik/ 
Perusahaan/ 
BUMN 

Luapan lumpur Sidoarjo telah menenggelamkan 1.810 tempat tinggal, 18 
sekolah, 2 kantor, 20 pabrik dan 15 rumah ibadah serta berbagai infrastruktur 
perusahaan di Kecamatan Porong dan Tanggulangin. Terhadap pabrik/ 
perusahaan di sekitar lokasi semburan yang terkena dampak langsung 
semburan lumpur sehingga tidak dapat beroperasi lagi, pemilik 
pabrik/perusahaan melakukan evakuasi dan relokasi yang mengharuskan 
mereka mengeluarkan biaya evakuasi, relokasi pabrik yang bersifat sementara 
dan tetap, serta biaya lainnya yang bersifat material maupun immaterial. 

Atas biaya yang telah dikeluarkan, pabrik/perusahaan tersebut kemudian 
mengajukan klaim ke LBI untuk mendapatkan penggantian. Berdasarkan data 
rekapitulasi klaim yang diperoleh dari LBI per 23 Nopember 2006 diketahui 87 
pabrik/perusahaan, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yaitu PT Telkom, PT. PLN Distribusi dan PT PLN P3BJ serta 
PT KAI telah mengajukan klaim ganti rugi sebesar Rp400.246,62 juta dan telah 
direalisasikan oleh LBI sebesar Rp11.377,74 juta. 

Sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 belum ada realisasi klaim ganti rugi yang 
dilaksanakan lagi oleh LBI. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 
pembayaran klaim ganti rugi oleh LBI sebesar Rp388.868,88 juta, dengan rincian 
sebagai berikut : 

Tabel 35 
Pembayaran Klaim Ganti Rugi Pabrik/ Perusahaan/ BUMN 

 
   (dalam jutaan rupiah) 

No Jenis Pengeluaran/ 
Pembayaran 

Nilai Klaim Pembayaran  Kurang Bayar 

A. Klaim yang 
diusulkan 

   

1. Biaya Evakuasi 1.150,61 320,00  
2. Relokasi sementara    
 - Sewa bangunan 7.969,97   
 - Lain-lain 37.329,18   
3. Relokasi permanen    
 - Material 230.609,64   
 - Immaterial 123.187,21   
B. Pembayaran Klaim    
1. Kompensasi  

upah buruh 
 5.398,50  

2. Biaya relokasi  5.269,24  
3. Lain-lain  390,00  
 Jumlah 400.246,62 11.377,74 388.868,88 
     

Sumber: Lapindo dan dokumen realisasi via Satlak PBP 

Sementara itu, klaim yang diajukan oleh PT Telkom sebesar Rp1.390,54 juta, 
PLN sebesar Rp7.321,58 juta dan Rp591,94 juta, PT Jasa Marga sebesar 
Rp20.171,49 juta dan Rp128,75 juta serta PDAM Delta Tirta sebesar Rp170,90 
juta masih dalam proses evaluasi. Sedangkan klaim dari PT KAI sebesar 
Rp428,39 juta masih menunggu persetujuan untuk dibayar. 

Tim BPK-RI tidak dapat melakukan pemeriksaan secara detail atas data yang 
diperoleh baik dari LBI maupun instansi terkait lainnya. 
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Menurut penjelasan LBI kepada BPK-RI pada tanggal 20 Desember 2006, d sisa 
klaim yang belum dibayar oleh LBI dikarenakan masih menunggu persetujuan, 
dalam proses evaluasi dan perusahaan tidak lengkap dalam mengajukan 
persyaratan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran sisa klaim ganti rugi 
tidak dapat dipastikan pembayarannya (meskipun dari berbagai sumber 
pemberitaan dikemukakan bahwa LBI sanggup dan akan melakukan pembayaran 
ganti rugi). 

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian pabrik/perusahaan korban lumpur 
minimal sejumlah Rp388.868,88 juta. 

Permasalahan di atas disebabkan oleh ketidakpastian pembayaran dan kurangnya 
transparansi dari pihak LBI dalam memenuhi klaim yang diajukan oleh 
pabrik/perusahaan korban lumpur. 

LBI menjelaskan, terhadap klaim usaha swasta dan BUMN saat ini masih terus 
dilakukan perundingan bisnis to bisnis, sedangkan klaim yang telah diselesaikan 
sepenuhnya sampai dengan saat ini sebanyak 62 UKM. Selain itu 9 pabrik dan 10 
usaha menengah telah direlokasi sementara.  

 

Saran BPK-RI BPK-RI menyarankan agar pemerintah terus mendesak LBI untuk segera 
memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pabrik/perusahaan korban 
lumpur di Sidoarjo. 
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6. Kerugian 
 

Pembayaran Ganti 
Rugi Kepada PT 
PLN (Persero) 

Akibat peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo, PT PLN 
(Persero) telah melakukan kegiatan antisipasi pengamanan dalam rangka 
menjamin kelancaran tersedianya pasokan energi listrik kepada pelanggan, baik 
rumah tangga maupun industri. Antisipasi yang telah dilakukan PT PLN 
(Persero) antara lain relokasi travo, pengamanan tower, pembuatan pagar 
keliling, pembangunan jaringan dan penggantian konduktor. 

Pekerjaan antisipasi tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp1.914,92 juta yang 
ditanggung oleh  PT. PLN (Persero) dengan rincian sbb: 

1. PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (P3BJB). 

Langkah yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Relokasi Trafo 70/20 KV – 20 MVA eks GI Porong ke GI Buduran, 
dengan biaya sebesar Rp429,26 juta; 

b. Relokasi Trafo 70/20 KV – 20 MVA eks GI Porong ke GI Bangil, 
dengan biaya  sebesar Rp518,15 juta; 

c. Pengamanan Tower SUTT 70 KV Buduran-Porong-Bangil dan SUTT 
150 KV Buduran-Bangil, dengan biaya sebesar Rp198,57 juta; 

d. Pembuatan Pagar Keliling GI dan Drainase di GI Porong, dengan biaya  
sebesar Rp176,96 juta. 

2. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

Pembangunan jaringan dan penggantian konduktor untuk manuver beban 
guna menjaga kontinuitas pelayanan pelanggan PLN dengan biaya sebesar 
Rp591,94 juta. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah 
dibayar terlebih dahulu oleh PT PLN kepada kontraktor pelaksana.  

Berkaitan dengan pengeluaran tersebut, pada tangal 23 Agustus 2006 telah 
ditandatangani MoU antara PT PLN dan LBI yang pada intinya LBI akan 
mengganti kerugian yang diderita pihak PT PLN akibat semburan Lumpur 
panas di Porong. Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, PT PLN (Persero) telah 
mengajukan klaim penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan. 

Berdasarkan konfirmasi kepada PT PLN baik P3BJB dan Distribusi, klaim 
yang telah dibayar oleh LBI adalah klaim untuk pekerjaan pembuatan Pagar 
Keliling GI dan Drainase di GI Porong sebesar Rp176,96 juta, akan tetapi 
yang dibayarkan oleh LBI hanya sebesar Rp160,46 juta sedangkan selisihnya 
sebesar Rp16,5 juta yang merupakan komponen PPN kontrak pekerjaan 
(telah dilunasi oleh PT. PLN Persero) tidak dibayar oleh LBI,  karena LBI 
adalah pihak wajib pungut pajak. Sehingga jumlah klaim yang belum dibayar 
oleh LBI sebesar Rp1.737,96 juta. 
Selain itu terdapat kerugian PT PLN yang belum diajukan klaimnya kepada 
LBI sebesar Rp13.275,68 juta dengan rincian sbb:  
a. Kerusakan aset jaringan distribusi                     Rp11.029,96 juta 
b. Tunggakan rekening listrik pelanggan               Rp 1.765,72 juta 
c. Kerusakan Gas Circuit Brigkes (GCB) 20 KV  Rp480,00 juta. 
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Sesuai dengan MoU antara PT PLN dan LBI tanggal 23 Agustus 2006, antara 
lain disepakati hal-hal sebagai berikut : 
1.  Pihak Pertama (PT PLN) mengajukan klaim atas kerugian yang terjadi akibat 

luapan lumpur kepada Pihak II (LBI), Pihak II menerima klaim tersebut 
terdiri atas: 
a. Rekening listrik pelanggan yang tidak terbayar akibat kejadian luapan 

lumpur Pihak Kedua; 
b. Semua Asset Pihak Pertama yang terbenam lumpur, sehingga tidak bisa 

dioperasikan; 
c. Penggantian biaya yang timbul akibat tindakan pengamanan dan 

penyelamatan instalasi tenaga litrik serta usaha-usaha untuk menjaga 
kontinuitas dan kualitas penyaluran tenaga listrik Pihak Pertama. 

2.  Proses penyelesaian klaim tersebut pada butir 1 akan dilakukan sesuai 
dengan mekanisme yang disetujui oleh kedua belah pihak; 
Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian 
oleh kedua belah Pihak. 

Berdasarkan resume rapat antara PT PLN dan LBI tanggal 12 September 2006 
poin 3 diketahui: ”Pembayaran untuk pekerjaan pencegahan kerusakan aset 
(damage mitigation) PLN akan menagihkan kepada LBI dengan jangka waktu 
pembayaran oleh LBI ke PLN paling lambat 30 hari (setelah tanggal diterimanya 
dokumen oleh LBI dan memenuhi ketentuan syarat pembayaran). Apabila ada 
persyaratan yang kurang LBI harus segera menginformasikan ke PLN.” 
Hal tersebut mengakibatkan keuangan PLN terbebani sebesar Rp15.013,64 juta 
(Rp1.737,96 juta + Rp13.275,68 juta) dan berpontensi menjadi kerugian. 
Hal tersebut disebabkan LBI tidak mematuhi MoU dengan PLN. 
Manajer PLN menjelaskan bahwa : 
1. Sudah seharusnya LBI membayar tagihan yang diajukan oleh PT PLN 

(Persero) sesuai dengan kesepakatan hasil rapat pada tanggal 12 September 
2006, LBI harus membayar kepada PT PLN (Persero) dalam jangka waktu 
atau paling lambat 30 hari setelah tanggal diterimanya dokumen oleh pihak 
LBI; 

2. Jika LBI tidak memenuhi kesepakatan tersebut, maka perbuatan LBI 
dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. 

Saran BPK-RI BPK-RI menyarankan agar LBI segera memenuhi kewajiban kepada PT PLN 
(Persero) sesuai dengan MoU. 

 

Pengalihan 
Pasokan Gas PLN 
ke PKG 
Membebani APBN 
2007 Sebesar 
Rp174.433, juta 

Pada hari Rabu 22 November 2006, pukul 20.11 WIB terjadi ledakan Pipa Gas 
Transmisi East Java Gas Pipeline (EJGP) milik Pertamina di lokasi jalan tol 
Surabaya – Gempol Km 38 di Porong, Jawa Timur. 

Pipa tersebut pada saat kejadian sedang mengangkut gas ± 140 MMscfd yang 
terdiri dari 63 MMscfd milik EMP Kangean yang akan didistribusikan ke 
Petrokimia Gresik (PKG) sebesar 50 MMscfd serta ke PLN PLTU Gresik 
sebesar 13 MMscfd dan 77 MMscfd milik Santos Maleo yang akan 
didistribusikan ke Perusahaan Gas Negara (PGN). 
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Kejadian tersebut mengakibatkan industri di kawasan Surabaya, Gresik, dan 
sekitarnya yang menggunakan gas sebagai bahan bakar produksi berhenti 
beroperasi untuk sementara. Langkah awal penanganan masalah tersebut adalah 
dengan mengalihkan aliran gas khususnya dari Santos ke jaringan pipa distribusi 
PGN melalui Offtake Station Porong dan berhasil dilaksanakan pada hari Minggu 
tanggal 26 November 2006 pukul 21.30 WIB, sehingga secara bertahap 
penyaluran gas dapat normal kembali dan industri di Surabaya, Gresik, dan 
sekitarnya khususnya pelanggan PGN dapat beroperasi kembali. 

Sementara itu, PKG yang mendapat pasokan gas dari EMP Kangean sebesar 50 
MMscfd belum dapat beroperasi dan dapat mengancam ketersediaan pupuk 
nasional terutama jenis ZA, sehingga perlu dicari langkah-langkah 
pemecahannya. Terkait dengan hal tersebut, Wapres memberikan arahan agar per 
Januari 2007 PKG dapat beroperasi kembali dan menugaskan Menneg BUMN 
untuk mengkoordinasikannya. 

Menindaklanjuti Arahan Wapres, pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2006 
bertempat di PT Petrokimia Gresik dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin 
oleh Menneg BUMN yang diikuti oleh Dirut PKG, Dirut Pertamina, Dirut PGN, 
dan Kepala BP Migas. 

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan poin-poin sebagai berikut: 
1. Swap gas PGN (sumber LBI Brantas di Wunut) ke PKG sebesar 15 MMscfd; 
2. Gas PKG dari Kodeco (efktif kontrak Januari 2007) sebesar 7 MMscfd; 
3. Penggunaan Pasokan Gas PLN dari Kodeco sebesar 27 MMscfd. 
4. Total gas ke PKG sebesar 49 MMscfd. 

Hasil Rapat Koordinasi tersebut efektif dijalankan mulai Januari 2007 dan 
berakhir sampai dengan selesainya Jumper pipa Pertamina yang rencananya akan 
memakan waktu 48 hari atau sekitar akhir Februari 2007. 

Kebijakan untuk menyelamatkan pasokan gas terkait dengan resiko gangguan 
pasokan pupuk nasional akibat terhentinya produksi PKG, membawa dampak 
bagi kelancaran produksi listrik PLTU PLN di Gresik. 

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pembangkit Jawa Bali (PJB) diketahui 
bahwa PLTU di Gresik harus menambah jumlah solar (HSD) untuk 
memproduksi listrik karena pasokan gas dari Kodeco sebesar 27 MMscfd/hari 
disalurkan ke PKG, sehingga untuk menggantinya PLN memerlukan solar 
sebanyak 907.500 liter per hari. 

Dari hasil Laporan Bahan Bakar Gas UPGRK PJB diketahui bahwa efektif 
tanggal 14 Januari 2007, pasokan gas dari Kodeco sebesar 27 MMscfd telah 
dialirkan ke PKG, sehingga beban biaya produksi listrik PLN bertambah sebesar 
Rp3.792,03 juta per hari dengan perhitungan sebagai berikut: Kebutuhan Solar 
Rp4.537,5 juta per hari (907.500 l HSD x  Rp5.000,00 (harga rata-rata HSD)) 
dikurangi Kebutuhan Gas sebesar Rp745,47 juta (US$2,51 x 27 MMscfd ≈ 
33.000 MMbtu x Rp9.000,00). 

Sampai dengan selesainya pemasangan pipa Jumper Pertamina sepanjang 3 KM 
yang diperkirakan selesai akhir Februari 2007, maka PLN harus menangung 
kenaikan biaya produksi listrik sebesar Rp174.433,38 juta dengan  perhitungan 
sebagai berikut: Rp3.792,03 juta x 46 hari (jumlah hari dari tanggal 14 Januari 
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2007 sampai dengan 28 Februari 2007). Jumlah tersebut akan berpotensi 
menambah subsidi listrik yang harus dibayar oleh Pemerintah. 

Direktur Keuangan PT Petrokimia Gresik menjelaskan bahwa: 

1. Pasokan gas semula diperkirakan diperoleh setelah 10 bulan dapat diatasi, 
hingga bulan Februari 2007 telah diperoleh pasokan sebagai berikut : 

a. Tanggal 1 Januari 2007, gas swap dari PGN sejumlah 15 MMSCFD 
untuk utilitas; 

b. Tanggal 14 Januari 2007, Gas dari Kodeco, kontrak PKG sebesar 7 
MMSCFD dan gas dari Kodeco, swap PLN ke PKG sebesar 27 
MMSCFD 

Dengan tambahan pasokan dari Kodeco tersebut pabrik Amoniak dan Urea 
dapat beroperasi kembali (Pabrik Amoniak berproduksi mulai tanggal 17 
Januari 2007 dan Urea tanggal 18 Januari 2007). 

2. Tambahan subsidi terkait dengan SWAP Gas dari PLN ke PT Petrokimia 
Gresik selama 1 bulan diestimasikan sebesar Rp120 miliar (sesuai surat 
Menteri ESDM kepada Wapres No.4731/25/MEM/2006 tanggal 26 
Desember 2006). 

 

Saran BPK-RI BPK-RI menyarankan kepada Pemerintah agar: 

1. Menghitung jumlah kenaikan subsidi yang harus ditanggung oleh 
Pemerintah, akibat pengalihan pasokan gas untuk PLN ke PT Petrokimia 
Gresik. 

2. Mempercepat proses normalisasi pipa gas transmisi East Java Gas Pipelene 
(EJGP). 
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7. Infrastruktur, Inventarisasi dan Resettlement 
 

Latar Belakang Semburan lumpur yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan saat 
ini membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak hanya 
terhadap makhluk hidup juga terhadap infrastruktur dan aset yang ada di sekitar 
pusat semburan. 

Kegiatan perlindungan infrastruktur adalah upaya untuk mengamankan 
infrastruktur dari dampak semburan lumpur, agar roda perekonomian tidak 
terganggu. Sesuai dengan Keppres No.13 Tahun 2006, tanggal 8 September 
2006, Presiden membentuk Tim Nasional Penghentian Lumpur di Sidoarjo 
(Timnas PSLS) yang salah satu tugasnya adalah menangani perlindungan 
infrastruktur. 

Penanganan perlindungan infrastruktur terfokus pada 7 (tujuh) kegiatan yaitu 
Perlindungan Jalan Tol, Perlindungan Jalan Nasional, Perlindungan Jalan Rel 
Kereta Api, Perlindungan Pipa Gas, Perlindungan Jaringan Listrik, Perlindungan 
Jaringan Telepon, dan Pengendalian Banjir serta Drainase. 

    
Gambar 24 

Peta Situasi Daerah Tergenang Lumpur 
     

sumber: Timnas PSLS 
 

Perlindungan 
Infrastruktur 

Semburan lumpur panas yang berjarak sekitar 100-150 m dari Sumur BJP-1, 
yang kemudian menggenangi wilayah sekitarnya bahkan sampai melewati jalan 
Tol Surabaya–Gempol pada Km-38. 
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Semburan lumpur yang sampai saat ini belum dapat dihentikan, menimbulkan 
dampak bagi infrastruktur di sekitar pusat semburan, yaitu : 

1. Jalan Tol. 

Jalan Tol Surabaya–Gempol pada saat ini hanya dapat dilalui sampai dengan 
Porong. Ruas Jalan Tol Porong sampai dengan Gempol tidak dapat dilalui 
karena pada Km 37 – 39 terendam lumpur dan Fly Over Tol di Porong 
mengalami subsidence pada bedrock (tanah dasar/keras) sedalam 30 cm, 
yang mengakibatkan 4 bentang fly over yang berada di atas Jalan Raya 
Porong pada tanggal 28 Desember 2006 dibongkar agar tidak roboh dan 
menimbulkan korban pengguna Jalan Raya Porong. 

Gambar 25 
Bentang Fly Over Porong Yang Dibongkar 

 

 
   Dokumentasi: BPK RI  

 
 

2. Pipa Gas  

Pipa Gas yang melewati areal semburan lumpur merupakan sarana transmisi 
gas dari sumber (lapangan EMP–Kangean dan Maleo Santos-Madura) untuk 
didistribusikan ke konsumen (PLN PJB UP-Gresik, Petrokimia Gresik dan 
PGN-Jabati) yang jalurnya berada di sepanjang jalan tol. Pada tanggal 22 
November 2006 terjadi ledakan pipa gas pada Jalan Tol Km 38. 
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3. Jaringan Listrik 

Jaringan listrik PLN yang  berupa Saluran Udara Tekanan Tinggi (SUTT), 
Saluran Udara Tekanan Menengah (SUTM), Saluran Langsung Tegangan 
Rendah (SLTR), dan Gardu Tiang Trafo yang berada di wilayah genangan 
(pond 1-4) saat ini tidak dapat difungsikan.  

4. Jaringan Telepon 
Jaringan telepon berupa serat optik dan rumah kabel yang berada di wilayah 
genangan (pond 1-4) saat ini tidak dapat difungsikan. 

5. Jaringan Rel Kereta Api 

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2006 jam 8.50 WIB di lokasi tersebut 
dipasang semboyan 3 (tidak dapat dilewati kereta api selama 1,5 jam) 
disebabkan karena air lumpur menggenangi rel sampai setinggi 15 cm di atas 
kepala rel akibat terjadinya  tanggul jebol selebar + 15 meter. 

 

Pelaksana 
Perlindungan 
Infrastruktur 

Perlindungan Infrastruktur sebelum dibentuknya Timnas Penanganan Semburan 
Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS) bersifat sporadis yang hanya ditujukan 
untuk menangani luberan lumpur, dilakukan oleh LBI dan entitas yang terkena 
dampak luapan lumpur. 

Sejak dibentuknya Timnas PSLS pada tanggal 8 September 2006, maka 
penanganan semburan lumpur termasuk dampaknya berada di bawah koordinasi 
Timnas PSLS. Pada tanggal 20 September 2006 Timnas PSLS membuat Rencana 
Kerja Timnas PSLS bidang perlindungan infrastruktur, yang bertujuan 
meminimalisasi dampak semburan lumpur terhadap infrastruktur. 

 

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK RI 

Pemeriksaan BPK-RI dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja 
Timnas PSLS Bidang Infrastruktur dengan realisasi pelaksanaannya di 
lapangan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui dapat dikemukakan hal-hal sebagai 
berikut : 
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Rencana Kerja 
Timnas PSLS 
untuk 
Perlindungan 
Infrastruktur 

Semburan lumpur di Sidoarjo yang diawali pada tanggal 29 Mei 2006 masih 
terus berlangsung hingga sekarang. Semburan lumpur tersebut diperkirakan 
akan berlangsung dalam waktu yang tidak dapat dipastikan sehingga perlu 
untuk diantisipasi semua dampak susulan yang mungkin terjadi. Pada saat ini 
berdasarkan data Timnas PSLS, Infrastruktur di sekitar lokasi semburan yang 
berpotensi terkena imbas semburan lumpur di Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

1. Jalan Tol. 

Jalan tol yang terganggu adalah jalan tol Surabaya – Gempol khususnya pada 
segmen Porong – Gempol.  Terganggunya jalan tol ini berakibat kepada 
kemacetan yang luar biasa di jalan tol dan ruas-ruas jalan non tol 
disekitarnya. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tol ini meliputi kerusakan 
terhadap badan jalan tol sepanjang ± 2,5 km mulai dari sta 37+500 sampai 
sta 40+000, kerusakan terhadap asset jalan tol lainnya seperti guard rail, 
saluran, lansekap, pagar ROW, rambu dan lain-lain sepanjang ± 2,5 km dan 
kerusakan guard rail dan pagar pada jembatan overpass Siring dan Besuki 
akibat digunakan sebagai tempat pengungsian. 

Jika segmen Porong – Gempol tidak di fungsikan maka kerugian yang di 
derita oleh PT. Jasa Marga (Persero) adalah Rp60 juta/hari.  

2. Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa. 

Terjadi kemacetan yang luar biasa pada ruas jalan nasional Sidoarjo – 
Gempol dan Gempol–Pandaan karena kapasitas ruas jalan Porong – Gempol 
tidak mencukupi jika jalan tol ditutup dan dialihkan ke jalan Porong–
Gempol. Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya kemacetan pada simpul-
simpul pertemuan sebidang. 

3. Jalan Kereta Api. 

Air lumpur beberapa kali telah menggenangi rel kereta api yang dilalui KA 
Penumpang Surabaya–Bangil, dan KA Barang (angkutan BBM) Beteng – 
Malang Kotalama sehingga mengganggu jadwal, waktu dan jarak tempuh 
dari masing-masing KA. 

4. Jaringan Pipa Gas. 

Dampak luapan lumpur terhadap infrastruktur offtake station (penerima dan 
pengatur tekanan gas) dan jaringan pipa distribusi gas. 

a. Perusahaan Gas Negara (PGN). 

 Terendamnya jaringan pipa gas dari sumur gas Wunut LBI ke stasiun 
penerima dan pengatur tekanan gas (offtake) sepanjang 1.574 m 
diameter 12”. 

 Terendamnya Meter Regulator Station (MR/S) PT.Sari Inti Pratama 
yang merupakan salah satu pelanggan industri PGN. 

 Ancaman tergenangnya offtake station porong (stasiun penerima dan 
pengatur gas) yang berlokasi di Desa Besuki Kecamatan Jabon dari 
luapan lumpur. Apabila offtake terendam air atau lumpur akan 
menyebabkan offtake tidak berfungsi dan penyaluran gas kepada 220 
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pelanggan industri dan 10.000 pelanggan rumah tangga tidak dapat 
dilaksanakan. 

b. Pertamina EP Region Jawa. 

 East Java Gas Pipeline (EJGP), API 5LX65 Sch 80,28’’x 0.500’’, 
Polyethelene coating. Digelar pada kedalaman 1,5 m disisi kanan 
jalan Tol Surabaya–Gempol. 

 EJGP merupakan sarana transportasi gas dari sumber (lapangan 
EMP–Kangean dan Maleo Santos-Madura) untuk didistribusikan ke 
konsumen (PLN PJB UP-Gresik, Petrokimia Gresik dan PGN-
Jabati). 

 Right of Way (ROW) sepanjang 2,100 m dari Kilo Post (KP) 17.700 
s/d KP 19.800 (antara Km.37 s/d 40 Tol Surabaya–Gempol) 
terendam lumpur, tertimbun tanggul penahan lumpur dan terendam 
air lumpur, dengan rincian sebagai berikut: 

1)  Terendam lumpur (kedalaman 1 – 6 meter, sepanjang 650 m) KP 
18.500 s/d KP 18.600, KP 19.250 s/d KP 19.800 

 2)  Tertimbun tanggul (setinggi ± 7 meter, sepanjang 1750 m) KP 
18.400 s/d KP 18.500 (1,100 m), KP 18.600s/d KP 19.250 

  3) Terendam air lumpur (sedalam 1 – 2 meter, sepanjang 700m) KP 
17.700 s/d KP 18.400 

c. Stasiun gas ORF (Onshore Receiving Facilities) Porong yang berlokasi 
di desa Pemisan-Jambon yang berjarak sekitar 4 Km dari pusat semburan 
lumpur ke arah tanggul Kali Porong.  

d. Stasiun Pengendali Operasi Penerimaan gas dari sumber dan penyaluran 
gas ke konsumen berpotensi tergenang lumpur/air lumpur apabila pond 
yang dibangun sudah tidak mampu lagi menampung lumpur/air lumpur.  

Jika hal ini terjadi, maka penerimaan gas dari lapangan EMP-Kangean 
dan Maleo Santos-Madura yang didistribusikan ke PLN PJB UP-Gresik, 
PT.Petrokimia Gresik dan PGN-Jabati akan terganggu, bahkan 
kemungkinan akan terhenti yang akan diikuti terhentinya produksi pupuk 
PT.PKG, berkurangnya pasokan energi listrik Jawa Bali, serta industri 
kecil dan menengah di wilayah Jawa Timur. 

5. Jaringan Listrik. 

Luapan lumpur di Sidoarjo juga berdampak pada infrastruktur PLN. Sampai 
dengan tanggal 16 Agustus 2006,  infrastruktur yang terdampak antara lain: 

a. Gardu Induk (GI) Porong 70/20 kV kapasitas 2x20 MVA + 1x10 MVA 
yang berlokasi di jalan raya Porong-Sidoarjo dan berjarak ± 100 m dari 
tanggul lumpur, melayani 97.511 pelanggan PLN di wilayah Sidoarjo, 
Porong dan sekitarnya; 

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV tower no. 37 s/d 45 (9 
tower) yang memasok GI Porong dan SUTT 150 kV tower no. 242 s/d 
244 (3 tower) yang merupakan backbone sistem kelistrikan Jawa Timur 
bagian Barat ke bagian Timur dan Bali di lokasi genangan pond 5; 
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c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV 1.919 kms dan 
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 220V 2.040 kms yang 
melayani pelanggan PLN di lokasi genangan pond 1 s/d 4;  

d. Gardu Trafo Tiang (GTT) Pelanggan Khusus (Industri) 2 set dan GTT 
Pelanggan Umum 19 set di lokasi genangan pond 1 s/d 4; 

e. Sambungan Langsung Tegangan Rendah (SLTR) 1 phasa sebanyak 3752 
set di lokasi genangan pond 1 s/d 4; 

f. Sambungan Langsung Tegangan Rendah (SLTR) 3 phasa pada 
pelanggan industri dan bisnis sebanyak 19 set di lokasi genangan pond 1 
s/d 4; 

g. Kantor Unit Pelayanan dan Jaringan Porong, lokasi dekat Pasar Porong 
yang berjarak ± 500 m dari tanggul lumpur dan bersebelahan dengan 
lokasi rencana genangan pond 5. 

6. Telkom. 

Dampak lumpur terhadap infrastruktur telkom sebagai berikut: 

a. Loss Asset: kerugian kabel tembaga + kabel Fibre Optic + tiang + 
assesories.  

b. Loss Recovery: 

- Relokasi rute kabinet FRB (material dan jasa); 
- Gangguan masal di lokasi Porong dan sekitarnya 

c. Loss Revenue: kehilangan biaya pendapatan; 

- Loss Opportunity; 
- Menyebabkan kerugian total sebesar Rp1.390,53 juta. 

7. Drainase dan Pengendalian Banjir 

Terputusnya jaringan saluran Duwet dan beberapa avur akibat luapan 
Lumpur. Dengan tidak berfungsinya jaringan drainase tersebut dikhawatirkan 
terjadi genangan akibat air permukaan dari sebelah barat jalan tidak dapat 
mengalir kebagian timur/laut. 

Berdasarkan potensi permasalahan di atas, Timnas PSLS pada tanggal 20 
September 2006 membuat Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran Bidang 
Perlindungan Infrastruktur. Rencana Kerja ini pada dasarnya bertujuan untuk 
meminimalisasi dampak rusaknya infrastruktur di atas. Sesuai dengan Rencana 
Kerja tersebut, Timnas PSLS akan melakukan langkah-langkah dengan rencana 
anggaran biaya dan jadwal kerja sebagai berikut: 

1. Rencana Anggaran Biaya 

(dalam jutaan rupiah) 
Biaya 

No. Uraian 
Jangka Pendek Jangka Panjang 

1 Jalan 
Jalan Tol 
Jalan Non Tol 

 
17.500,00 

108.655,17 

 
1.500.000,00 

60.000,00 
 Jumlah 1 126.155,17 1.560.000,00 

2 Jalan Kereta Api 637,31 1.074.697,00 
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Biaya 
No. Uraian 

Jangka Pendek Jangka Panjang 
3 Utilitas 

Jaringan Pipa Gas: 
 - PGN 
 - Pertamina 
 Jaringan Listrik 
 Telkom 

 
 

4.678,20 
1.050,00 
7.546,11 

63,74 

 
 

51.400,00 
Dalam Kajian 

60.568,79 
3.723,00 

 Jumlah 3 13.338,05 115.691,79 
4 Drainase dan Pengendalian 

Banjir 
23.500,00 50.000,00 

 Jumlah Total 163.630,53 2.800.388,79 
 Jumlah biaya keseluruhan untuk penanganan jangka pendek dan 

jangka panjang adalah Rp2.964.019,32 juta. 

 

2. Jadwal Rencana Kerja  

No Pekerjaan Penanganan 
Infrastruktur 

 Waktu Biaya 
(dalam jutaan 

rupiah) 

1 Jalan Tol   1.517.500,00 

    
Peninggian Jalan Tol & 
Perbaikan Drainase 

Minggu ke-2 September 2006 
- Minggu ke-2 Oktober 2006  

      
Tahap I selesai Juli 2006, 
tahap II dalam pelaksanaan  

    
Pembangunan Alternatif Rute 
Tol 

Minggu ke-4 September 2006 
sampai dengan selesai   

      
Konstruksi 2,5 tahun diluar 
pembebasan lahan  

  Jalan Non Tol   168.655,17 

    

Peningkatan kapasitas pada 
jalan nasional, propinsi dan 
kab/kota dalam satu system 
interkoneksi jaringan jalan 

Minggu ke-1 Oktober 2006 - 
Minggu ke-4 Maret 2007 

 

2 Penanganan Jalan Kereta Api   1.075.334,31 

    
Peninggian Jalan Kereta Api 
setinggi 25 cm  

Minggu ke-2 September 2006 
- Minggu ke-4 Oktober 2006  

    
(di km33+200 s.d 34+200 
antara Tanggulangin-Porong)    

    
Meninggikan jalan KA 
dengan konstruksi jalan laying 

Minggu ke-2 September 2006 
sampai dengan Desember 
2007 

 

    setinggi 7m sepanjang 4350m.    

    

Kajian jalur alternatif & 
pembangunan jalan KA 
Koridor 

Minggu ke-2 September 2006 
sampai dengan Desember 
2007 

 

    
Mojokerto-Japanan-Bangil 
dan Koridor Sidoarjo-Tarik    

3 Jaringan Pipa Gas    

  Perusahaan Gas Negara   56.078,20 

    
Pembuatan pengaman tanggul Minggu ke-3 September - 

Minggu ke-2 Oktober 2006  

    
Pemindahan Jaringan Pipa 
Distribusi 

Minggu ke-1 Oktober 2006 
sampai dengan Desember 
2007 

 

  
Jaringan Transimisi Gas 
Pertamina 

  1.050,00 

    Soil Tes  

Minggu ke-3 September 2006 
- Minggu ke-4 September 
2006 

 

    Studi Deformasi dan Reposisi 
Minggu ke-1 Oktober 2006 - 
Minggu ke-4 Desember 2006  

    Pembangunan Tanggul Area 
Minggu ke-1 Oktober 2006 - 
Minggu ke-4 November 2006  

    Stasiun ORF 
Minggu ke-1 Oktober 2006 - 
Minggu ke-4 November 2006  
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No Pekerjaan Penanganan 
Infrastruktur 

 Waktu Biaya 
(dalam jutaan 

rupiah) 
  Jaringan Listrik   68.114,90 

    

Perubahan Pola Distribusi, 
Pemindahan Trafo, 
Pembuatan 

Minggu ke-2 September 2006 
- Minggu ke-3 September 
2006 

 

    sel GI Porong    

    Pengamanan Tower    

    
Penyelidikan Tanah dan 
Survei Jalur  

Minggu ke-2 September 2006 
- Minggu ke-4 September 
2006 

 

    Amdal dan Desain 
Minggu ke-2 September 2006 
- Minggu ke-4 Maret 2007  

    
Pembebasan tanah dan 
Pembangunan 

Minggu ke-1 November 2006 
- Minggu ke-4 Maret 2007  

  Telekomunikasi    3.786,74 

    
Normalisasi Jaringan Kabel 
Tembaga 

Agustus 2006 - Minggu ke-4 
September 2006  

    
Normalisasi Jaringan Kabel 
Optik 

Minggu ke-1 Oktober 2006 - 
Minggu ke-4 November 2006  

    
Pembangunan menara untuk 
pengalihan pelanggan PSTN 

Minggu ke-1 Desember 2006 
- Minggu ke-4 Maret 2007  

    ke Flexi    

4 
Drainase dan Pengendalian 
Banjir  73.500,00 

Normalisasi Sungai di Sekitar 
Luapan 

Minggu ke-2 September 2006 
- Minggu ke-3 Oktober 2006  

Pengerukan muara sungai 
Porong dan Sangangewu 

Minggu ke- 1 Oktober 2006 
sampai dengan selesai  

Berdasarkan hasil diskusi dengan pejabat Timnas PSLS dan instansi terkait serta 
evaluasi atas dokumen-dokumen pengadaan diketahui hal-hal sebagai berikut : 

1. Tidak ada kesepakatan yang jelas (kontrak) yang mengikat LBI Brantas Inc 
(LBI) untuk mendanai semua kegiatan perbaikan dan relokasi infrastruktur 
tersebut. 

Jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan 
rencana di atas adalah sebesar Rp2.964.019,322 juta. Dari jumlah tersebut 
yang telah disepakati untuk di danai oleh LBI adalah sebesar Rp1.300.000,00 
juta sesuai dengan 7 (tujuh) Perintah Presiden tanggal 28 Desember 2006 
untuk pembangunan saluran pipa alternatif (by pass) sepanjang 3,5 Km 
untuk suplai gas pertamina, relokasi jalan tol, relokasi pipa gas, dan relokasi 
jalur kereta api. 

2. Pihak perusahaan (BUMN) yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan relokasi 
dan pengamanan infrastruktur belum (sedang) melaksanakan kegiatan 
tersebut sesuai dengan rencana.  

Berdasarkan informasi dari pihak perusahaan diketahui bahwa realisasi 
relokasi dan pengamanan infrastruktur belum semua dilaksanakan dengan 
baik. Realisasi kegiatan relokasi dan pengamanan infrastruktur yang telah 
dilakukan oleh perusahaan (BUMN) adalah sebagai berikut: 

a. PT. Jasa Marga 

Sampai dengan tanggal 6 Februari 2007, pihak Jasa Marga telah 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1) Menutup total ruas jalan tol dari pintu gerbang Porong sampai 
dengan pintu gerbang Gempol; 
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2) Membongkar fly over Porong terutama pada empat bentang yang 
melintas di atas jalan raya Porong dan rel kereta api; 

3) Penutupan overpass Siring; 

Berdasarkan rencana kerja Timnas PSLS di atas, diketahui bahwa pihak 
PT Jasa Marga belum melakukan kegiatan pembangunan alternatif rute 
tol. 

Kondisi tersebut berpotensi akan menimbulkan masalah: 

1) Kemacetan pada ruas jalan alternatif (Porong, Ngoro, Mojosari); 

2) Jembatan Porong pada jalan nasional mengalami beban lalu lintas 
berat dan kemacetan luar biasa yang memperpendek umur ekonomis 
sehingga perlu rehabilitasi, sekarang keadaannya mengalami ambles 
sekitar ± 2 m pada plesengan pondasi struktur jembatan; 

3) Mempercepat kerusakan jalan alternatif non tol; 

4) Meningkatnya biaya angkut barang menuju arah Surabaya dan 
sebaliknya. 

Di bawah ini adalah gambar rute rencana relokasi jalan tol yang akan 
dilakukan oleh PT Jasa Marga. 

 
Dokumentasi: Timnas PSLS 
 

b. Kereta Api (PT KAI) 

Sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2007, PT KAI telah melakukan hal-
hal sebagai berikut : 

1) Mengganti kontruksi pengerasan jalan perlintasan dan balas kricak 
sebesar Rp418,560 juta;  

2) Mengganti jalan rel yang rusak sebesar Rp16,5 juta. 

Berdasarkan rencana kerja Timnas PSLS di atas, diketahui bahwa pihak 
PT KAI belum melakukan kegiatan relokasi jalur rel kereta api. 

Selain itu PT KAI mempunyai rencana kerja perlindungan 
infrastrukturnya yang belum dilaksanakan yaitu pelaksanaan pemindahan 
peralatan sinyal dan telekomunikasi antara Porong–Tanggulangin dengan 
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perkiraan sebesar Rp218,617 juta yang belum masuk di dalam rencana 
kerja Timnas PSLS bidang infrastruktur. 

Kondisi tersebut berpotensi akan menimbulkan masalah: 

1) Gangguan sinyal Kereta Api; 

2) Terlambatnya jadwal perjalanan kereta api. 

c. Perusahaan Gas Negara (PGN) 

Sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2007, pihak PGN telah melakukan 
aktivitas sebagai berikut: 

1) Pemotongan Pipa EJGP 28” dan biaya konstruksi block valve senilai 
Rp1.230 juta (tidak termasuk pembelian block valve) dan membuat 
by pass regulator dengan membuat spool baru senilai Rp139,500 
juta. 

2) Membuat tanggul pengaman di sekeliling stasiun penerima dan 
pengatur (offtake) gas 

Berdasarkan rencana kerja Timnas PSLS di atas, diketahui bahwa pihak 
PGN belum melakukan kegiatan pembangunan Offtake MR/S baru dan 
fasilitasnya. 

Selain itu PT PGN mempunyai rencana kerja perlindungan 
infrastrukturnya yang belum dilaksanakan dan belum masuk didalam 
rencana kerja Timnas PSLS bidang infrastruktur sebagai berikut: 

1) Melakukan jumper pipa 10” ke 12”; 

2) Menyiapkan orifice plate diameter 6,5%; 

3) Menyiapkan gas standar untuk gas kromatographi di offtake Porong; 

4) Melakukan bypass control valve di offtake Porong. 

Kondisi tersebut berpotensi akan menimbulkan masalah belum 
terlayaninya kebutuhan gas pelanggan dengan maksimal. 

d. Pertamina EP 

Sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2007, pihak Pertamina telah 
melakukan Blocking jaringan transmisi pipa dengan cara memasang 
block valve diameter 28” di offtake PGN Porong selanjutnya gas 
dialirkan melalui pipa PGN diameter 10” yang sudah ada (setelah 
peristiwa ledakan pipa gas tanggal 22 November 2006) 

Selain itu PT Pertamina EP mempunyai  rencana kerja perlindungan 
infrastrukturnya yang belum (sedang) dilaksanakan dan belum masuk 
didalam rencana kerja Timnas PSLS bidang infrastruktur sebagai berikut: 

1) Jangka Menengah 

Memasang looping pipa dari offtake PGN Porong sampai dengan KP 
20 sepanjang ± 3 km paralel dengan rute pipa lama berada di sebelah 
kiri jalan tol Porong di luar relief well dan bersifat sementara. 
Konstruksi pipa diletakkan di atas tanah agar mudah melakukan 
pengontrolan serta mudah melakukan pembongkaran. Pipa dipasang 
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di Desa Besuki Sta. 40 jalan tol sampai dengan Desa Siring Sta. 37 
dibawah fly over jalan tol dengan perkiraan biaya Rp20,49 juta dan 
USD$761,600.00 serta estimasi waktu pengerjaan 48 hari mulai 1 
Januari 2007 sampai dengan 17 Pebruari 2007 sesuai dengan Risalah 
Rapat Pembahasan Penyelesaian Masalah Gas Untuk PT Petrokimia 
Gresik dengan BP Migas, Pertamina, dan PGN di Gresik tanggal 2 
Desember 2006, progres fisik s.d. 31 Januari 2007 sebesar 41,63% 
serta volume gas yang dialirkan dapat kembali seperti semula ± 140 
mmscfd. 

2) Jangka Panjang 

Relokasi pipa sepanjang 10-15 km ke daerah aman yang tidak dalam 
radius bahaya akibat semburan lumpur dengan perkiraan biaya 
Rp69,8 juta dan USD$11,635,320.00 serta estimasi waktu 10 bulan 
(tentatif). 

Kondisi tersebut berpotensi akan menimbulkan masalah: 

1) PLN PJB UP Gresik pada saat ini tidak dapat berproduksi dalam 
kapasitas penuh, karena pasokan gas dari EMP sebesar 13 MMscfd 
belum dapat mengalir dan  pasokan gas dari Kodeco sebesar 27 
MMscfd dialihkan ke PT Petro Kimia Gresik. Sementara pipa 
transmisi Pertamina belum berfungsi digunakan oleh PT Petrokimia 
Gresik. PLN PJB UP Gresik menggunakan solar sebagai bahan bakar 
pengganti gas. Penggantian ini meningkatkan biaya produksi listrik 
sebesar ± Rp174.433,38 juta (selisih biaya penggunaan gas sebesar 
27 MMscfd dengan solar sebagai bahan bakar pengganti). Hal 
tersebut mengakibatkan PLN PJB UP tidak dapat menghasilkan 
produksi listrik seperti biasa sehingga mengakibatkan berkurangnya 
pasokan listrik untuk Jawa Timur Bagian Barat pada khususnya dan 
Jawa Timur Bagian Timur serta Bali pada umumnya. 

Gambar 26 
Pemasangan Looping Pipa Gas 

 
Dokumentasi: BPK-RI 
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2) Petrokimia Gresik menggunakan pasokan gas PLN dari Kodeco 
sebesar 27 MMscfd. 

e. Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2006, pihak PLN telah melakukan hal-
hal sebagai berikut: 

1) Relokasi Trafo 70/20 KV–20 MVA eks GI Porong ke GI Buduran 
sebesar Rp429,26 juta; 

2) Relokasi Trafo 70/20 KV–20 MVA eks GI Porong ke GI Bangil 
sebesar Rp518,15 juta; 

3) Pengamanan Tower SUTT 70 KV Buduran-Porong-Bangil dan 
SUTT 150 KV Buduran-Bangil sebesar Rp198,58 juta; 

4) Pembuatan Pagar Keliling GI dan Drainase di GI Porong sebesar 
R176,96 juta. 

Sedangkan yang sudah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi 
Jawa Timur adalah pembangunan jaringan dan penggantian konduktor 
untuk manuver beban guna menjaga kontinuitas pelayanan pelanggan 
PLN  dengan nilai investasi sebesar Rp591,94 juta. 

Berdasarkan rencana kerja Timnas PSLS di atas, diketahui bahwa pihak 
PLN belum melakukan kegiatan : 

1) Pemindahan GI Porong ke lokasi baru yang rencananya di 
Tanggulangin sebesar Rp28.396,99 juta; 

2) Pemindahan SUTT 70 kV dan 150 kV ke lokasi baru dengan biaya  
sebesar Rp26.920,102 juta; 

3) Penarikan SUTM 20 kV dari GI Porong (baru) sebanyak 5 penyulang 
sepanjang 22,5 km dengan biaya sebesar Rp3.251.700.000,00; 

4) Pemindahan Kantor Unit Pelayanan dan Jaringan Porong ke lokasi 
baru dengan biaya sebesar Rp2.000.000.000,00. 

Kondisi tersebut berpotensi akan menimbulkan masalah: 

1) Pembagian beban listrik yang tidak seimbang pada GI Buduran dan 
GI Bangil setelah mendapat masing-masing trafo 70/20 KV – 20 
MVA dari relokasi GI Porong  menyebabkan dalam jangka panjang 
mengurangi umur ekonomis peralatan listrik. 

2) Berkurangnya pasokan listrik ke Jawa Timur Bagian Timur dan Bali 
karena SUTT 70 KV dan 150 merupakan back bone sistem 
kelistrikan Jawa Timur Bagian Barat ke bagian timur dan Bali. 

f. Telkom. 

Sampai dengan tanggal 6 Februari 2007, pihak PT. Telkom telah 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1) Recovery jaringan dan gangguan massal sebesar Rp391,75 juta;  

2) Mempersiapkan Jaringan Flexy sejumlah 2482 SST untuk mengganti 
jaringan serat optik dan kabel tembaga yang terendam lumpur. 
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Selain itu PT Telkom mempunyai  rencana kerja perlindungan 
infrastrukturnya yang belum dilaksanakan yaitu pekerjaan penarikan 
OSP Jaringan Contingency (Lokasi kabel FO areal G.6555) 48 core ruas 
Porong – Gempol sebesar Rp784,16 juta yang belum masuk didalam 
rencana kerja Timnas PSLS bidang infrastruktur, sehingga berpotensi 
akan menimbulkan masalah terganggunya jaringan telekomunikasi se-
Jawa Bali. 

g. Dinas PU Pengairan. 

Sampai dengan tanggal 6 Februari 2007, pihak PU telah melakukan hal-
hal sebagai berikut : 

1) Normalisasi kali dan saluran yang ada disekitar luapan lumpur; 

2) Pemompaan air dari pond/tampungan ke Sungai Porong. 

Berdasarkan rencana Timnas PSLS di atas, diketahui bahwa pihak PU 
belum melakukan kegiatan antara lain : 

1) Pengalihan ke Kali Ketapang serta membuat short cut ke Kali Alo, 
Sangangsewu dan selanjutnya ke Laut; 

2) Normalisasi muara Sungai Porong dan Kali Sangangsewu untuk 
menghindari penyumbatan aliran di muara sungai. 

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah berkurangnya 
pasokan air untuk irigasi dalam menghadapi musim tanam Januari 2007 

Belum dilakukannya kegiatan-kegiatan relokasi dan perbaikan infrastruktur 
penting di atas tidak sesuai dengan:  

1. Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 September 
2006, yang memutuskan antara lain: 

a. Semburan lumpur yang ada dan yang akan terus meluap sebagian akan 
ditempatkan di kolam-kolam lumpur yang ada, sebagian lagi dipindahkan 
ke lokasi di darat dan sebagian lainnya dialirkan ke sungai Porong. 
Ditugaskan kepada Timnas PSLS untuk menindaklanjuti penanganan 
prasarana pengaliran lumpur tersebut sehingga tidak menimbulkan 
masalah baru. 

b. Infrastruktur yang rusak, seperti jalan tol, jalur pipa gas dan kereta api 
agar segera dicarikan alternatifnya dan dilaksanakan dengan prinsip 
kondisi kritis. 

2. Arahan Presiden tentang Penanganan Lumpur Sidoarjo tanggal 28 Desember 
2006, antara lain Poin 3, percepatan pemindahan dan pembangunan kembali 
infrastruktur (dalam 1 tahun) meliputi Ruas Jalan Tol, Rel KA, Tansmisi 
Listrik, Pipa Gas, dan Jalan Arteri Nasional. 

Terlambatnya proses perbaikan dan relokasi infrastruktur akan menambah 
kerugian, kerusakan serta berpotensi menimbulkan korban lebih lanjut yang lebih 
besar. 

Hal tersebut disebabkan oleh Timnas PSLS dalam menangani recovery dan 
pengamanan obyek vital tidak komprehensif dan tidak melakukan risk assesment 
terhadap potensial problem yang mungkin terjadi. 
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Inventarisasi/ 
Perhitungan 
Kerugian Asset 
oleh Pemerintah 
Kabupaten 

Peristiwa semburan lumpur di Porong Sidoarjo selain merusak dan 
mengakibatkan kerugian terhadap aset warga juga mengakibatkan rusak dan 
tidak dapat dimanfaatkannya aset-aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
Berdasarkan data dari Media Center, aset-aset yang tidak dapat dimanfaatkan 
tersebut antara lain dikelola oleh : 

a. PT PLN yaitu penerangan jalan 20 titik di Desa Siring dan Renokenongo. 

b. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan: 

1) Saluran irigasi : 
a) Sekunder Juwet 2.200m; 
b) Saluran irigasi tersier 3.475 m. 

2) Bangunan bagi sadap/pintu 6 unit; 
3) Bangunan Ukur 5 unit; 
4) Boks tersier/kuarter 4 unit; 
5) Saluran drainase kampung 4.800 meter. 

c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya: 
1) Aspal 26.800 meter; 
2) Tanah 300 meter; 
3) Tol 300 meter; 
4) Jalan lingkungan 4.100 meter; 
5) Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, 

Kedungbendo 590, Besuki 170); 
6) Sekolah : 18 (10 Sekolah negeri, 8 sekolah swasta); 
7) Kantor : 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo); 
8) Pabrik 20; 
9) Masjid dan musholla 15 unit.  

d. PDAM  
1) Masyarakat 160 unit (Jatirejo 92, Siring 68); 
2) Pabrik 1 unit di Siring. 

Aset-aset di atas telah rusak dan terendam sebagai akibat penanganan genangan 
lumpur. Pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo mengalami kesulitan untuk 
menginventarisasi dan menghitung secara pasti berapa jumlah dan nilai aset yang 
rusak dan terendam. Masing-masing Dinas/Unit Kerja hanya mencatat dan 
melaporkan aset yang terendam kepada Satlak. 

Dengan semakin meluasnya dampak semburan, akan berakibat semakin sulitnya 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan inventarisasi karena aset-aset 
tersebut mayoritas telah terendam lumpur dengan ketinggian yang menyulitkan 
untuk dilakukan inventarisasi. 

Kelambanan inventarisasi aset pemerintah daerah dikarenakan tidak tersedianya 
database asset kekayaan Kabupaten Sidoarjo. 

Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa mereka tidak 
secara rutin melakukan inventarisasi aset Pemkab Sidoarjo. 
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Jaminan 
Kepastian 
Pembayaran Ganti 
Rugi (Tanah dan 
Bangunan) 

Selain rusaknya infratruktur yang dimiliki oleh BUMN dan Pemerintah 
Kabupaten akibat terendam lumpur Sidoarjo, aset yang dimiliki warga juga 
mengalami kerusakan akibat terkena dampak lumpur sehingga tidak dapat 
dimanfaatkan lagi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama-sama 

dengan instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Timnas PSLS (sebelumnya 
Tim Terpadu) mencari solusi penyelesaian masalah kerugian akibat tidak dapat 
dimanfaatkannya tanah dan bangunan milik warga. Pemecahan yang ditawarkan 
Timnas PSLS (sebelumnya tim terpadu) adalah relokasi, resettlement atau bedol 
desa ke kawasan siap bangun. 

Meskipun sosialisasi mengenai resettlement telah dilakukan secara terus-menerus 
oleh Tim Terpadu dan Timnas PSLS, di pihak masyarakat muncul tuntutan agar 
LBI bertanggung jawab dengan mengganti kerugian melalui mekanisme cash and 
carry. 

Jumlah korban semburan lumpur Sidoarjo yang menjadi korban dampak 
langsung sebelum maupun setelah terjadinya ledakan pipa Gas milik Pertamina 
EJGP di KM 38 Jalan Tol Surabaya–Gempol, mengalami kenaikan, sebelum 
ledakan  berjumlah 2.605 KK atau 9.936 jiwa, sedangkan jumlah pengungsi 
setelah terjadinya ledakan sampai dengan pemeriksaan berakhir sebanyak: 3.888 
KK atau 13.832 jiwa. 

Penggantian kerugian yang telah dilakukan oleh LBI baru berupa uang muka 
yang diberikan kepada 12 orang warga di Desa Jatirejo ( RT 3, 4 dan 5) yang 
rumahnya dijadikan tanggul permanen sebesar Rp900 juta.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa telah dicapai kesepakatan untuk 
mengganti kerugian tanah dan rumah milik warga di 4 (empat) desa yang 
terendam lumpur namun untuk tanah dan rumah yang terendam setelah ledakan 
pipa gas belum disepakati untuk dapat dibayarkan ganti ruginya.  

Tanah dan bangunan yang sudah disepakati akan diganti adalah sebagai berikut:  

• Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin : 597 unit 
• Kelurahan Siring, Kecamatan Porong  : 204 unit 
• Desa Renokenongo, Kecamatan Porong  : 488 unit 
• Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong  : 825 unit 

Kronologis kesepakatan ganti rugi 

Kesepakatan mengenai penggantian kerugian dicapai melalui proses yang 
panjang dan melibatkan banyak pihak. Berikut kronologis proses hingga 
terjadinya penentuan ganti kerugian yang akan dibayar LBI kepada warga di 
empat desa: 

a. 29 Mei 2006. Terjadi semburan lumpur panas di sekitar sumur Banjarpanji-1, 
Porong, Sidoarjo. 

b. 2 Agustus 2006. Bupati Sidoarjo menerbitkan / menetapkan Prosedur Tetap 
(Protap) penanganan bencana luapan lumpur panas. Diantaranya berisi 
prosedur rehabilitasi, rekontruksi, dan relokasi. 
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c. 10 Agustus 2006. Rapat terbatas mengenai penanganan Semburan lumpur di 
Sidoarjo yang dipimpin langsung Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla 
memutuskan perlunya relokasi terhadap para korban yang terkena dampak 
langsung dari semburan lumpur panas. 

d. Bupati Sidoarjo menyatakan bahwa masyarakat Kabupatan Sidoarjo, Jawa 
Timur, korban lumpur panas akan direlokasi. Sebanyak 8.253 warga yang 
saat ini mengungsi akan dipindahkan ke tempat lain di Kabupaten Sidoarjo 
yang tidak terkena genangan lumpur. Relokasi ini akan dilakukan secara 
terintegrasi dengan melibatkan Kementerian Perumahan Rakyat. 

e. General Manager LBI, Imam P. Agustino mengatakan perusahaannya akan 
menanggung seluruh biaya relokasi tersebut. Mereka juga akan memberi 
ganti rugi yang wajar terhadap seluruh kerugian yang disebabkan luapan 
lumpur panas ini. 

f. 28-29 Agustus 2006. Rapat koordinasi Tim Relokasi Penduduk, dengan 
hasil: 

a) mempersiapkan cara dan alternatif penanganan bencana, diantaranya 
menyusun protap; 

b) perlu dilakukan pendataan luas bangunan dan tanah, termasuk aset di 
atasnya; 

c) perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria yang jelas siapa saja yang harus 
direlokasi; 

d) melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif karena keinginan 
warga sangat beragam, dan keputusan diharapkan muncul dari warga 
sendiri; 

e) perlu segera dibentuk tim penilai atau penaksir aset bersama-sama LBI 
dan masyarakat; 

f) tim telah menyiapkan beberapa alternatif pilihan tempat relokasi, yaitu: 
penyediaan rumah oleh LBI di lokasi dan lahan baru; penyediaan rumah 
oleh LBI di lahan pengembang; atau korban diberi uang ganti rugi untuk 
bebas mencari rumah sendiri. 

g. 31 Agustus 2006. Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo menyatakan bahwa 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
menjadi penanggungjawab perumahan dalam upaya relokasi permanen 
terhadap hunian warga korban luapan lumpur yang mulai disusun. Mereka 
akan dipindah dengan pola bedol desa. Empat komplek perumahan dirancang 
dengan total 11.030 unit rumah. Sebanyak 8.660 di antaranya rumah tipe 36, 
dan 2.370 unit rumah sehat sederhana (RSS).  

Lahan yang akan digunakan untuk relokasi seluas 185 hektare, tersebar di 
tiga kecamatan, yakni Kecamatan Candi, Krembung, dan Tulangan. Namun 
baru sebagian yang dibebaskan. Lahan itu milik pengembang perumahan di 
Candi, 35 hektar sudah dibebaskan, yang akan digunakan untuk 2.370 rumah 
sehat sederhana (RSS). Sedangkan yang lain masih perlu pembebasan  
dengan rincian sebagai berikut: 

Kecamatan Candi 2.370 unit RSS:  
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* Desa Kecabean 24,2 ha  

* Desa Klurak 8 ha  

* Desa Kendal Kecabean 3,4 ha  

Kecamatan Krembung:  

* Desa Krembung 50 ha 3.330 unit tipe 36  

Kecamatan Tulangan  

* Desa Tulangan 50 ha 2.000 unit tipe 36  

* Desa Banjarsari 50 ha 3.330 unit tipe 36  

Jumlah 185,6 ha untuk  11.030 unit rumah 

h. 1 September 2006. LBI telah merencanakan untuk menyediakan 2.000 rumah 
permanen untuk para korban semburan lumpur. 

Program penyediaan 2.000 rumah itu sekaligus menjawab permintaan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa seluruh warga direlokasi secara 
permanen jika skenario ketiga (terakhir) penghentian semburan lumpur 
dengan metode relief well juga gagal. Penegasan Presiden tersebut sekaligus 
menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi di Istana Presiden Rabu.  

Menurut Iwan Djarot (Perwakilan Bakrie yang ditunjuk menyelesaikan kasus 
semburan lumpur), penyediaan ribuan rumah untuk korban luapan lumpur 
dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap pertama, 340 rumah akan 
disediakan sampai Desember ini yang dibagi menjadi 3 gelombang.  

Untuk gelombang pertama, 20 rumah diserahkan kepada korban pada 9 
September 2006. Gelombang kedua diserahkan 50 rumah tiga minggu setelah 
itu. Lalu, untuk gelombang ketiga, 270 rumah diserahkan paling lambat pada 
Desember 2006. Semua rumah yang diserahkan pada tahap pertama itu 
berada di Griya Wisata Tanggulangin. Rumah-rumah itu terdiri atas tipe 36, 
tipe 45, hingga tipe 54. Namun, rumah-rumah tersebut bukan untuk 
mengganti rumah warga yang terendam lumpur.  
Pada tahap kedua, rumah untuk korban lumpur disiapkan di beberapa lokasi 
lain. Penentuan itu juga bergantung pada keinginan warga menginginkan 
berada di kompleks perumahan yang sama meskipun berasal dari desa yang 
berbeda. 

Iwan mengatakan, warga yang tertarik dengan program pengadaan rumah 
bisa mengajukan secara kolektif kepada LBI. Mereka bisa menghubungi 
kepala desa, tokoh masyarakat, maupun kiai setempat, dengan melibatkan 
Pemkab Sidoarjo. 

i. 1 September 2006. LBI sudah membayar ganti rugi kepada pemilik sawah 
dan perkebunan yang terendam luapan lumpur panas. Untuk lahan padi 
diperhitungkan satu hektar menghasilkan satu ton gabah kering giling. Satu 
hektar dihargai Rp1,8 juta. Sedangkan untuk lahan perkebunan satu hektar 
dihargai Rp26 juta untuk tanaman pertama, dan Rp21,7 juta untuk tanaman 
kedua dan ketiga. 

Pemkab Sidoarjo sedang mempersiapkan lahan untuk relokasi warga korban 
dan seluruh biaya relokasi tanggung jawab LBI.  
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Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I Kedungbendo, 
Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, melalui Forum Koordinasi 
Penanggulangan Korban Lumpur (FKPKL) Kedungbendo memutuskan 
untuk menjual tanah berikut rumah dengan harga Rp 100 juta sampai Rp750 
juta kepada LBI.  

Kawasan perumahan TAS I sekitar 5 ribu unit rumah mulai tipe 21, 27, 36 
dan tipe 45. Keputusan menjual rumah merupakan tindak lanjut dari 
kesepakatan dengan LBI. 

j. 5 September 2006. Delapan dari 15 perusahaan korban luapan lumpur, yang 
terhimpun dalam Gabungan Pengusaha Korban Luapan Lumpur LBI sudah 
merelokasi pabriknya setelah mendapat bantuan relokasi sementara dari LBI 
yaitu PT Victory Rotanindo, CV Airlangga, UD Emanelindo, CV Karya 
Kasih Karunia, CV Niaga Prima, CV Semangat Jaya, PT Yamaindo, dan LB 
Harflex. 

k. 8 September 2006. Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 
tentang pembentukan Timnas PSLS Penanggulangan Semburan Lumpur di 
Sidoarjo.  

Didalam Timnas PSLS ini diantaranya terdapat Bidang Penanganan Sosial 
dengan koordinator Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Terdiri dari Unit 
Sosialisasi dan kompensasi, unit penanganan penampungan sementara, dan 
unit pengembangan lokasi baru. 

l. 21 September 2006. Rapat pembahasan rencana program bidang penanganan 
sosial korban luapan lumpur. Tidak ada kesimpulan dalam rapat. 

m. 23 September 2006. Warga Desa Jatirejo Kecamatan Porong akhirnya 
menyepakati tiga opsi tawaran yang diberikan oleh pihak LBI. Tiga opsi ini 
dikeluarkan terkait adanya unjuk rasa sekitar 150 warga Desa Jatirejo di 
pendopo Kabupaten Sidoarjo, yang minta agar rumah dan tanahnya di beli 
oleh LBI. Tiga opsi tersebut yaitu: pertama, Timnas PSLS bersama warga 
Desa Jatirejo akan duduk bersama untuk memberikan semua ganti rugi 
bangunan dan tanah. Kedua, bedol desa yaitu akan memberikan semua 
fasilitas sarana dan prasarana baik rumah dan sekolah dan fasilitas lainnya 
secara lengkap serta ketiga, relokasi ke tempat yang lain yaitu menggantikan 
rumah plus bangunan yang ditentukan oleh warga sendiri sesuai dengan 
kesepakatan antara Timnas PSLS dengan Pemkab Sidoarjo. 

n. 27 September 2006. Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna, 
diantaranya: 

1) Kawasan sekitar semburan lumpur ditetapkan sebagai daerah rawan 
bencana dan tidak layak huni. Untuk itu segera ditetapkan batas-
batasnya; 

2) Akan dilaksanakan pemukiman kembali penduduk yang berada 
dikawasan rawan bencana tersebut dengan prinsip ganti untung yang 
tepat dan harga yang wajar. Kepada Bupati dan Timnas PSLS diminta 
menyiapkan pemukiman kembali penduduk tersebut. 

Pemerintah akhirnya sepakat mengalirkan lumpur ke laut melalui Sungai 
Porong. Kepada Timnas PSLS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
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memerintahkan agar memukimkan kembali rakyat yang tertimpa bencana, 
baik menyangkut rumah tinggal, penghidupan, pekerjaan, maupun ganti rugi 
yang wajar. 

Tujuh Petunjuk Presiden: 

1) Kawasan seluas 400 hektar yang tergenang lumpur dinyatakan sebagai 
daerah rawan bencana dan tidak layak ditinggali. 

2) Penutupan semburan lumpur terus dilakukan 

3) Lumpur akan ditampung terus, dimanfaatkan untuk industri, dan 
dialirkan ke Laut Jawa melalui Sungai Porong. 

4) Memukimkan kembali rakyat, yakni menyangkut rumah, penghidupan, 
pekerjaan, dan ganti rugi diberikan imbalan yang wajar. 

5) Tanggul tetap diperkuat dan dipelihara 

6) Memanfaatkan lumpur untuk hal-hal yang berguna karena tidak 
berbahaya dan bisa dimanfaatkan. 

7) Membuat rute baru untuk jalan tol, pipa gas, dan jalur kereta api. 

o. 10 Oktober 2006. Bupati Sidoarjo Win Hendarso mengatakan pemindahan 
warga secara bersamaan (resettlement) dengan bedol desa merupakan 
langkah terbaik bagi para korban luapan lumpur. Menurut Bupati, 
resettlement, tidak hanya bangunan fisik yang akan dipindahkan tetapi juga 
pranata sosial dan budaya. 

Menurut Bupati Sidoarjo, Timnas PSLS akan berusaha memindahkan seluruh 
bangunan termasuk makam, tempat ibadah, serta fasilitas-fasilitas publik 
dalam satu kawasan. Peringatan yang disampaikan Bupati Sidoarjo kepada 
warga diantaranya, bila warga minta ganti untung, makam akan ditaruh 
dimana, demikian pula tentang tanah wakaf.  

Timnas PSLS melalui satuan pelaksana penanggulangan lumpur saat ini 
sudah mulai mempersiapkan tanah seluas 400 hektar di kawasan Sidoarjo 
bagian barat.  

Koordinator pengungsi Desa Siring, Mursidi, menyatakan wajar warga 
menginginkan LBI membeli tanah dan rumah mereka hingga 5 kali dari 
NJOP. Namun, para pengungsi belum memutuskan memilih bedol desa atau 
ganti untung. 

p. 29 Oktober 2006. LBI menyetujui uang ganti rugi lahan dan rumah bagi 
korban lumpur sebesar Rp2,5 Juta per meter persegi. Persetujuan ini 
ditandatangani langsung oleh Ketua Pelaksana Timnas PSLS Basuki Hadi 
Muljono, Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi, 
serta perwakilan korban lumpur dari delapan desa, Ahad siang. Untuk 
sementara, kesepakatan ganti rugi tersebut berlaku bagi 40 rumah di Desa 
Jatirejo. 

q. 1 November 2006. Puluhan korban lumpur dari Desa Jatirejo, Porong, 
Sidoarjo menggelar unjuk rasa di atas tanggul penahan lumpur untuk 
menolak ganti rugi tanah dan bangunan senilai Rp2,5 juta per meter persegi. 
Nilai ganti rugi ini sudah diterima 13 kepala keluarga korban lumpur lainnya. 
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Para pengunjuk rasa tetap menuntut nilai ganti rugi sebesar Rp5 juta per 
meter persegi seperti tuntutan semula. 

r. 2 Nopember 2006. Dicapai kesepahaman/kesepakatan antara perwakilan 
Jatirejo dengan Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo, Timnas PSLS, dan  LBI, 
bahwa model relokasi adalah Cash and Cary atau ganti rugi dan dibentuk 
Tim Negosiasi Kelurahan Jatirejo. 

s. 6 November 2006. Dilakukan rapat tindak lanjut penetapan nilai ganti 
kerugian korban luapan lumpur panas di Porong. Kesimpulan rapat: 

1) Penetapan tim appraisal masih perlu waktu; 

2) Perlu kejelasan mekanisme proses mulai dari pembentukan tim appraisal, 
penetapan kriteria dan unsur-unsur yang dinilai; 

3) cross check hasil pendataan IT dan hasil pendataan oleh warga sangat 
diperlukan untuk mengantisipasi adanya kekeliruan data; 

4) perlu melibatkan warga dalam penetapan kriteria dan harga ganti 
kerugian; 

5) penyusunan schedule agar melibatkan warga mulai dari penetapan tim 
appraisal negosiasi sampai dengan disekapatinya harga; 

t. 8 November 2006. Menurut Vice President PT Energi Mega Persada Tbk 
(EMP), Yusuf M Martak, pembayaran ganti rugi atau untung atas tanah milik 
warga yang terendam lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 
tidak dilakukan LBI tetapi akan dilakukan oleh perusahaan kelompok Bakrie 
lainnya. 

Menurut Yusuf, apabila ganti rugi dibayar atas nama LBI, maka selanjutnya 
tanah warga yang dibeli menjadi milik negara. Ini didasarkan pada kontrak 
kerja sama antara LBI dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (BP Migas). Salah satu butir kesepakatan di dalamnya, lebih 
kurang menyebutkan, setiap aset yang dibeli LBI sebagai Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) menjadi milik negara. Pemerintah menggantinya 
dengan cara cost recovery. Bila pembayaran dilakukan atas nama perusahaan 
lain dalam kelompok Bakrie, maka tanah akan menjadi milik kelompok 
Bakrie. 

u. 9 November 2006. Rapat tindak lanjut pertemuan hari Kamis dan Senin 
tanggal 2 dan 6 November 2006 perihal penanganan korban lumpur di 
Porong. 

Kesimpulan rapat: 

1) Kesepakatan model ganti rugi dengan appraisal; 

2) Melakukan verifikasi data dimulai hari senin, 13 s.d. 18 Nov 2006; 

3) Kegiatan verifikasi diharapkan warga dapat menyiapkan data: bukti 
kepemilikan tanah (sertifikat), bukti pembayaran pajak; IMB; KK dan 
KTP; tata letak dan situasi posisi rumah; 

4) Tahap selanjutnya adalah akan mengagendakan pelaksanaan kesepakatan 
dan negosiasi harga. 
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Verifikasi data oleh Tim ITS kepada Ketua RT 03 s.d 13, tentang letak tanah 
dan bangunan : 

- Tanggal 13-11-2006 : Ketua RT 3,4,5 dan 6 

- Tanggal 14-11-2006 : Ketua RT 7,8,9 dan 10; 

- Tanggal 15-11-2006 : Ketua RT 11,12 dan 13 

Revisi hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada warga pemilik tanah 
dan bangunan melalui RT, warga yang berhak membetulkan dengan 
membawa bukti (Revisi maksimal Rabu, 13 Desember 2006) 

v. 21 November 2006. Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso mengharapkan bila 
semburan lumpur panas di Porong hingga Desember mendatang tidak bisa 
diatasi, maka pemerintah pusat perlu mengambil alih secara penuh masalah 
yang bisa dikategorikan sebagai bencana nasional ini. 

Bupati juga menyatakan heran dengan model (PSLS), dimana 
pembentukannya berdasarkan Keppres, namun didalamnya ada unsur swasta 
(LBI).  

w. 22 November 2006. Terjadi ledakan pipa gas Pertamina yang mengakibatkan 
10 orang meninggal dunia, Perum Tanggulangin Sejahtera terendam, jalan tol 
tergenang 

x. 23 November 2006. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang 
kabinet khusus di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, untuk membahas 
ledakan pipa gas Pertamina di Porong, Sidoardjo, Jawa Timur dan kemudian 
menetapkan kasus ini sebagai “bencana” dan memerintahkan daerah seluas 
440 ha itu sebagai daerah berbahaya dan tertutup. Presiden menyebutkan 
negara harus mulai ikut memikirkan hal ini. 

y. 27 November 2006. Terjadi demo masyarakat korban semburan lumpur di 
Pendopo kabupaten dan di Jalan Raya Porong dengan tuntutan agar segera 
diselesaikan permasalahan ganti rugi. Warga mengusulkan ganti rugi yang 
harus diberikan LBI kepada masyarakat untuk tanah pekarangan sebesar Rp1 
juta / m2; bangunan sebesar Rp1,5 jt / m2, tanah sawah sebesar Rp120 ribu / 
m2. Atas desakan warga, Timnas PSLS (diwakili Ketua Tim Pelaksana M. 
Basuki H), Bupati Sidoarjo (Win H), dan Ketua DPRD Kab. Sidoarjo (Arly 
Fauzy)  menandatangani usulan besaran ganti rugi yang diajukan oleh warga 
korban luapan lumpur di Porong. 

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menyatakan dukungan terhadap keinginan 
warga korban semburan lumpur LBI mengenai pembayaran ganti kerugian 
dengan konsep ganti tunai atau cash and carry 

z. 29 November 2006. Nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan senilai Rp 
2,5 juta/m2 yang diajukan warga korban semburan lumpur LBI melalui 
Timnas PSLS ke manajemen LBI Pusat, ternyata belum disetujui warga 
Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong. 

Warga Jatirejo yang diwakili Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
Jatirejo berusaha mengklarifikasi langsung kepada Bupati Win Hendrarso di 
Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Warga Jatirejo telah memiliki patokan 
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tersendiri untuk nilai ganti kerugian atas tanah serta rumah mereka yang 
sudah terbenam lumpur. 

Nilai yang diajukan Rp3,5 juta/m2. Dengan rincian, tanah saja dihargai 
Rp1,4 juta/m2. Untuk bangunan, nilainya bervariasi, mulai Rp1,05 juta/m2 
sampai Rp2,1 juta/m2. Nilai sebesar Rp3,5 juta sudah melalui tahap 
verifikasi dan appraisal bersama tim appraisal yang ditunjuk LBI sejak 16 
September 2006. 

Warga Jatirejo juga belum memberikan kesepakatan atas nilai ganti kerugian 
terhadap tanah sawah Rp120 ribu/m2 seperti yang sudah diajukan warga 
korban semburan LBI melalui Timnas PSLS. 

aa. 01 Desember 2006. LBI mengajukan penawaran kepada warga mengenai 
besaran ganti rugi yaitu, untuk tanah pekarangan sebesar Rp500 ribu/m2, 
bangunan Rp1,25 juta/ m2, dan tanah sawah Rp90 ribu/m2. 

bb. 02 Desember 2006. Warga melakukan demo menolak penawaran dari LBI. 
Persetujuan atas tuntutan masyarakat, oleh LBI tidak dijelaskan atau 
diuraikan mengenai mekanisme pembayaran, kapan pembayaran ganti rugi 
dilaksanakan serta penegasan mengenai ketersediaan dana dari LBI. 

Sampai dengan tanggal 18 Desember 2006, belum direalisasikan ganti rugi 
yang telah disepakati. LBI (sebagaimana disampaikan oleh Tim Legal LBI) 
menyatakan bahwa ganti rugi akan dibayarkan dengan mekanisme 
sebagaimana layaknya mekanisme jual-beli. Hal ini mengandung 
konsekuensi bahwa ganti rugi akan dibayarkan (atau perjanjian akan disetujui 
oleh LBI) bila tanah-tanah milik warga yang akan diberi ganti ruginya harus 
ada bukti kepemilikan yang sah atau bersertifikat. Mekanisme penyelesaian 
ganti rugi yang ditawarkan oleh LBI dilandasi dengan sikap kehatian-hatian, 
yaitu LBI tidak menginginkan adanya permasalahan baru setelah pembayaran 
ganti rugi apabila tanah belum bersertifikat.  

Mekanisme yang diusulkan LBI kurang mendapat dukungan dari masyarakat, 
Bupati Sidoarjo, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Masyarakat dan 
Bupati Sidoarjo menginginkan ganti rugi segera diselesaikan cukup dengan 
berdasarkan bukti kepemilikan berupa pethok D dan atau letter C. Keinginan 
masyarakat dan Bupati Sidoarjo didukung oleh Kepala BPN Joyo Winoto 
yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak terkait dengan sertifikat 
sehingga bisa direalisasikan. 

Disamping itu, LBI masih mengupayakan penyelesaian ganti rugi tidak 
sepenuhnya dengan mekanisme cash and carry. LBI secara terus-menerus 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempertimbangkan tawaran 
‘Kawasan Sidoarjo Baru’ sebagai pengganti tempat tinggal para korban 
semburan lumpur. Upaya ini terus dilakukan LBI sebagai salah satu langkah 
untuk mengurangi beban LBI dalam menyediakan dana (fresh money) guna 
membayar ganti rugi yang telah disepakati oleh LBI.  

Dalam rangka merealisasikan program ‘Kawasan Sidoarjo Baru’ LBI bekerja 
sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diawali dengan rencana 
pembukaan Posko Bersama. Menurut penjelasan dari Wakil Bupati Sidoarjo, 
sudah ada masyarakat korban semburan lumpur yang berminat dengan 
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tawaran LBI tersebut, yaitu kurang lebih sebanyak 300 KK yang 
menyatakan: 

Sesuai dengan Surat Lapindo Brantas Inc, kepada Timnas PSLS, No. Ref. 
No. 1098/P/AAY/L06 tertanggal 4 Desember 2006, bahwa ganti rugi 
ditentukan sebagai berikut : 

- Harga tanah pekarangan Rp1 juta/m2 

- Harga bangunan Rp1,5 juta/m2 

- Harga tanah sawah Rp120.000/m2 

cc. 29 Desember 2006, Presiden SBY memerintahkan Lapindo Brantas Inc 
membayar biaya penanggulangan semburan lumpur sebesar Rp1,3 trilliun, 
ganti untung untuk warga Rp2,5 triliun sehingga totalnya sebesar Rp3,8 
trilliun. 

Pada akhir pemeriksaan (31 Januari 2007), kesepakatan antara warga 
Perumtas dengan pihak Timnas PSLS, LBI dan Pemda Kabupaten Sidoarjo 
belum dicapai sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. 

Pada saat ini, pihak LBI, Pemda Kabupaten Sidoarjo dan Timnas PSLS 
sedang melaksanakan proses inventarisasi kerugian (untuk pengungsi yang 
telah membuat kesepakatan) dan sedang dalam proses negosiasi untuk 
mencapai kesepakatan dengan pengungsi setelah ledakan pipa gas. 

Kondisi di atas berpotensi mengakibatkan penyelesaian ganti rugi tanah dan 
bangunan yang terkena dampak langsung luapan lumpur menjadi berlarut-
larut dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang berupa ketidakpastian 
masyarakat.  

LBI menjelaskan bahwa sebagai bentuk kepedulian sosial, LBI tetap 
berkomitmen membayar lahan dan bangunan yang terkena dampak lumpur 
Sidoarjo, sesuai dengan Surat LBI tanggal 4 Desember 2006. 

Setelah melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Timnas PSLS yang melibatkan 
berbagai pihak terkait bagi warga yang sudah bisa melakukan akta jual beli, 
mulai akhir Februari 2007 bisa mengurus ke notaris yang ditunjuk dan bisa 
mendapatkan pembayaran uang muka sebesar 20%. Selain itu LBI tetap 
menyediakan opsi relokasi. 

Pada tanggal 26 Maret 2006 PT. Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang 
dibentuk oleh PT. Energi Mega Persada untuk membeli tanah para korban 
lumpur, membayarkan uang muka (20%) ganti rugi untuk tanah seluas 115.945 
m2 milik 21 orang yang telah menyepakati akte jual beli dengan nilai uang muka 
sebesar Rp2,782 milyar dari nilai ganti rugi keseluruhan sebesar Rp13,9134 
milyar. Pembayaran 80% sisanya dijanjikan paling lambat pada Mei 2008 sesuai 
dengan masa sewa lahan selama 2 tahun 

Rencana 
Antisipasi yang 
Terpadu untuk 
Menanggulangi 
Potential Problems 

Selain berbagai permasalahan jangka pendek seperti terjadinya pengungsian 
warga ke beberapa tempat, rusaknya bangunan dan tanaman, berhentinya 
operasional 20 pabrik, hilangnya lahan pekerjaan, terganggunya proses belajar 
mengajar, timbulnya kasus kesehatan, dan kerugian lainnya. Peristiwa 
semburan lumpur di Sidoarjo juga berdampak pada permasalahan jangka 
panjang (potential problems) baik di bidang pendidikan, kesehatan, 
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perekonomian dan perdagangan, telekomunikasi dan transportasi, penyediaan 
energi/sumber daya, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, dan 
bidang lainnya. 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan terjadi, Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo belum menyusun strategi atau langkah-langkah antisipasi, terkait dengan 
penyelamatan aset pemerintah daerah, yaitu: 

a. Penanganan dampak jangka panjang dari sektor kesehatan dan pendidikan. 

b. Penangangan potensi terjadinya pengangguran akibat hilangnya lahan 
pekerjaan masyarakat korban semburan lumpur. 

c. Langkah penanganan transportasi  masyarakat (selain jalan tol). 

d. Upaya penanggulangan terjadinya masalah sosial (termasuk antisipasi psikis 
dari korban semburan lumpur). 

Berikut rincian satuan kerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya 
telah menyusun langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi terjadinya 
permasalahan jangka panjang. 

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Peristiwa semburan lumpur panas di Porong merendam tanaman padi seluas 
274,2 ha atau gagal panen kurang lebih Rp5.922,72 juta, tanaman tebu seluas 
kurang lebih 68.215 ha atau kurang lebih Rp1.265,87 juta dan hewan ternak yaitu 
unggas 1.605 ekor (Renokenongo=295 ekor, jatirejo=1.409 ekor, Siring=261 
ekor, Siring=261 ekor), Kambing 30 ekor (Renokenongo=4 ekor, Jatirejo=11 
ekor, Siring=15 ekor), Sapi 2 ekor di Ds jatirejo, Kijang 7 ekor di Ds jatirejo. Di 
samping itu, digunakannya lahan pertanian sebagai pond (kolam penampungan 
lumpur), berdampak menurunnya produksi hasil pertanian. 

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 
Kabupaten Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 
kerugian yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan jumlah populasi 
ternak baik akibat dampak luapan lumpur maupun akibat terkena luapan 
lumpur;  

b. Memonitoring dan mengevaluasi lahan pertanian, perkebunan dan jumlah 
populasi ternak pada setiap kasus dan setiap permasalahan yang timbul; 

c. Membuat laporan rutin secara harian tentang perkembangan keadaan lahan 
pertanian, perkebunan, dan jumlah populasi ternak baik akibat dampak 
luapan lumpur maupun akibat terkena luapan lumpur 

d. Pemetaan lahan yang terkena luapan maupun dampak luapan lumpur serta 
keadaan jumlah populasi ternak; 

e. Mengklarifikasi budidaya tanaman yang masih memungkinan untuk 
dibudidayakan pada lahan dampak luapan lumpur. 

Sedangkan rencana antisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan jangka 
panjang adalah mengatasi pencemaran lingkungan dengan upaya penanaman 
mangrove di sekitar tambak dan sungai (pinggir sungai) berupa penanaman 



 194

bogem di sekitar pinggir sungai, api-api dan tinjang di pematang tambak, dengan 
tujuan untuk menjaga lingkungan dan menumbuhkan habitat. 

Sebagai tindak lanjut dari rencana antisipasi permasalahan jangka panjang, Dinas 
Pertanian Perkebunan dan Peternakan tidak secara khusus mengalokasikan dana 
APBD Tahun Anggaran 2007 untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, rencana 
antisipasi permasalahan jangka pendek maupun jangka panjang belum 
direncanakan secara terpadu dan optimal. 

Dinas Pendidikan 

Salah satu yang terkena dampak langsung semburan lumpur panas di Porong 
adalah terganggunya proses belajar mengajar di lembaga pendidikan baik 
lembaga pendidikan negeri maupun swasta, dengan rincian sebagai berikut: 
 

 
No. Nama Sekolah Jumlah Siswa  Jumlah Guru  Karyawan 

  L P L P L P 
1. Pendidikan Dasar       

a. TK DW Pers Renokenongo 57 48 - 5 2 - 
b. TK DW Pers Jatirejo 10 21 - 3 - - 
c. TK DW Siring 21 26 - 5 - 1 
d. RA Muslimat Miftahul Ulum jatirejo 40 33 - 4 - 1 
e. RA Muslimat Kholid Bin Walid 

Renokenongo 
35 39 - 6 - - 

f. SDN jatirejo 1 Porong 34 33 2 8 - 1 
g. SDN jatirejo 2 Porong 64 72 3 7 - 1 
h. SDN Renokenongo 1 Porong 132 139 7 7 1 - 
i. SDN Renokenongo 2 Porong 111 121 4 7 - 1 
j. SDN Siring 1 Porong 101 84 3 8 - 1 
k. SDN Siring 2 Porong 72 73 5 6 - 1 
l. MI ma’arif Jatirejo Porong 73 68 8 7 1 1 

m. MI Kholid Bin Walid Renokenongo 64 56 4 5 1 1 
n. RA Muslimat Nurul Islam Kedungbendo 

Tanggulangin 
60 60 1 10 - - 

o. MI Nurul Islam Kedungbendo 
Tanggulangin 

90 91 6 5 - - 

p. SDN Kedungbendo 2 Tanggulangin 195 150 4 9 - 1 
q. SDN Kedungbendo 3 Tanggulangin 272 294 7 14 - 1 
r. SDN Kedungbendo 1 Tanggulangin 235 230 6 6 - 1 
s. TK DW Pers Besuki jabon 44 36 - 5 - 1 
t. TK DW Pers Pejarakan jabon 25 36 - 3 - 1 
u. TK Darul Ulum Besuki Jabon 31 19 - 3 - - 
v. SDN Pejarakan Jabon 84 72 7 5 - - 
x. SDN Besuki Jabon 145 106 9 5 - - 
y. MI Darul Ulum Besuki Jabon 96 105 7 7 - - 

2. Pendidikan Menengah Pertama       
a. SMPN 2 Porong 347 339 20 21 6 11 
b. SMP PGRI 2 Porong 36 24 5 10 1 1 
c. MTS Abil Hasan Asy Syadzily Jatirejo 66 57 11 6 1 1 
d. MTs Kholid Bin Walid Renokenongo 69 56 5 11 1 1 

  60 55 13 7 3 - 
3. Pendidikan Menengah Atas       

a. MA Abil Hasan Asy Syadzily jatirejo 22 8 11 5 2 1 
b. MA Kholid Bin Walid Renokenongo 23 21 6 8 1 1 
c. MA Jawahirul Ulum Besuki 27 46 12 4 2 1 
d. SMK Jawahirul Ulum Besuki 14 24 11 6 2 1 

 Jumlah 2.755 2.642 177 228 24 22 
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Akibat dari tidak dapat dimanfaatkannya sarana dan prasarana pendidikan 
tersebut, proses belajar mengajar dialihkan ke beberapa sekolah terdekat dengan 
mekanisme: 

- dititipkan di sekolah yang masih memiliki daya tampung; dan 

- proses belajar-mengajar dilakukan siang hari setelah siswa sekolah setempat 
(yang gedungnya dipakai untuk menampung siswa pindahan korban semburan 
lumpur) telah selesai proses belajar-mengajarnya, yakni digeser menjadi pukul 
13.00 – 15.00. 

Diknas Kabupaten Sidoarjo baru mengajukan proposal bantuan dana ke LBI, 
untuk relokasi SMPN 2 Porong sebesar Rp10 Milyar, belum termasuk 
pembebasan tanah, biaya transportasi siswa dan guru Rp10.000,00 per orang per 
hari dan bantuan penghasilan guru Rp300.000,00 per bulan per orang, dan 
sampai sekarang belum mendapat jawaban. 

Dalam upaya penanganan permasalahan yang mungkin timbul di masa 
mendatang (potential problems), Dinas Pendidikan belum menyusun rencana 
strategis dan masih menunggu petunjuk dari Tim Satlak Pemkab Sidoarjo serta 
Timnas PSLS. 

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya dan Permukiman 
DPU Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo menjadi bagian dari 
anggota Satuan Pelaksana (Satlak) penanganan pengungsi bencana lumpur panas 
di Porong. Sesuai dengan tupokasinya, DPU Cipta Karya dan Permukiman 
bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
masyarakat seperti penyediaan bangunan, sanitasi, dan jalan lingkungan.  

Di arena yang tergenang lumpur, terdapat aset-aset pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo yang dibangun oleh DPU Cipta Karya dan Permukiman, yaitu: 

Tabel 36 
Aset-aset Pemda yang Tergenang Lumpur 

                                                                                                                                                 (dalam jutaan rupiah) 
No. Lokasi Jenis Asset Volume Tahun Biaya Keterangan 

A. Bangunan Gedung      
1. Kelurahan Siring, 

Kecamatan Porong 
SDN Siring 1 
SDN Siring 2 

I  unit 
1 unit 

 2.500,00 
2.500,00 

 

2. Desa Renokenongo 
Kecamatan Porong 

SMPN 2 Porong 1 unit  10.000,00  

3. Desa jatirejo 
Kecamatan  Porong  

SDN Jatirejo 1 unit  2.500,00  

4. Desa Kedungbendo 
Kecamtan 
Tanggulangin 

SDN Kedungbendo 3 I unit  2.500,00  

5. Desa Pejarakan 
Kecamatan Jabon 

SDN Pejarakan 1 unit  2.500,00  

B. Sanitasi dan jalan 
lingkungan 

     

1. Desa Kedungbendo 
Kecamatan 
Tanggulangin 

a. Air bersih 
1. Sumur bor 
2. Tandon air (12 m3) 
3. Jaringan pipa 
4. SR 
5. HU 

b. Jalan lingkungan 
paving stone 

 
1 unit 
1 unit 
 
 
197 unit 
5 unit 
1.148 m 

 
1996/1997 
 
 
 
 
 
2001 

 
228,62 

 
 
 
 
 

143,90 

 
 
 
Program Kawasan 
industri 

2. Kelurahan Siring 
Kecamatan Porong 

Jalan lingkungan paving 
stone 

686 m 2001 76,76 Program Kawasan 
Industri 

3. Kelurahan jatirejo a. Jalan Lingkungan 
paving stone 

b. MCK  

847 m 
 
2 unit 

2001 
 
2001 

98,07 
 

48,55 

Program Sarana 
Prasarana 
Perkotaan 
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Berdasarkan Surat DPU Cipta Karya dan Permukiman Nomor 
640/3757/404.3.17/2006, tanggal 24 Nopember 2006, diketahui DPU belum 
menerbitkan dokumen berupa rencana tindakan antisipasi baik jangka pendek, 
jangka menengah, dan jangka panjang sebagai upaya penanganan permasalahan 
yang mungkin timbul di masa mendatang (potential problems). Menurut 
penjelasan tertulis DPU Cipta Karya dan Permukiman, hal tersebut menjadi tugas 
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Panas di Porong. 

Dinas Perikanan dan Kelautan 

Berdasarkan Surat Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 523.2/198D/404.3.12/ 
2006, tanggal 4 September 2006, perihal perkembangan bencana lumpur Sektor 
Perikanan dan Kelautan diketahui adanya tanggul yang jebol mengakibatkan 
aliran lumpur masuk ke saluran Jati Anom, Sangewu dan Saluran Mati sehingga 
mengancam area pertambakan seluas ± 7.000 Ha di Kecamatan Tanggulangin, 
Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon dan sebagian Kecamatan Sidoarjo. Selain 
itu, kondisi di pond 3 sudah meluber ke pond 5 di Desa Besuki yang kapasitasnya 
belum mencapai 100% dan mengarah ke sungai Jati Anom. 

Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan antara lain : 

1. Petani tambak menutup pintu air serapat mungkin agar air lumpur tidak 
merembes ke tambak; 

2. Mengupayakan penggelontoran ke saluran Jati Anom, agar air lumpur bisa 
ternetralisir; 

3. Memanen dan melakukan penggelontoran di saluran tambak, disamping itu 
segera membuat petakan threatment air lumpur agar tidak timbul masalah 
baru. 

Upaya penangan permasalahan yang mungkin timbul dimasa mendatang 
(potential problem) belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan saluran 
lumpur yang menggenangi Afvoer Jati Anom sepanjang 2.750 m, sehingga air 
yang diupayakan untuk menggelontor supaya air lumpur bisa ternetralisir tidak 
optimal. 

Dinas Pengairan 

Dalam mengatasi dampak luapan lumpur, pihak Dinas PU Pengairan Kabupaten 
Sidoarjo : 

1. Sesuai surat no. 611/2966/404.3.18/2006, tanggal 25 Agustus 2006 kepada 
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 
bahwa Dinas PU Pengairan akan melaksanakan penelitian/perencanaan, 
meliputi : 

a) Drainase desa yang akan bermuara pada drainase utama; 

b) Drainase utama kali Buyuk sampai dengan muara di laut dengan tujuan 
mengurangi beban Kali Alo di samping mempercepat aliran, sekaligus 
kelengkapan pompa-pompa untuk mempercepat aliran ke Drainase 
Utama. 

2. Sesuai surat no. 611/3840/404.3.18/2006, tanggal 13 Nopember 2006 kepada 
Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur, yakni Penanganan 



 197

sarana/prasarana saluran irigasi untuk mencukupi suplai air irigasi karena 
saluran utama (Sekunder Juwet dan Afvoer Jati Anom) saat ini tidak 
berfungsi dan diusulkan dana Rp5.103,01 juta) untuk dimanfaatkan: 

a) Plengsengan saluran tersier mulai dari intake sampai dengan bangunan 
bagi; 

b) Plengsengan Saluran Tersier mulai bangunan bagi sampai dengan 
bangunan talang air diatas afvoer Jati Anom; 

c) Normalisasi saluran tersier mulai dari bangunan bagi sampai dengan 
bangunan talang air di atas Afvoer Jati Anom; 

d) Normalisasi Saluran Tersier di Glagaharum Barat; 

e) Normalisasi saluran Juwet bagian hilir; 

f) Bangunan talang dan gorong-gorong I; 

g) Bangunan talang dan gorong-gorong II; 

h) Normalisasi saluran Tersier Glagaharum Utara; 

Sedangkan untuk menghadapi banjir 2006 – 2007 perlu mengadakan 
pemasangan/penyediaan 3 unit pompa untuk membuang ke afvoer Ketapang, 
ditempatkan di : 

a) Outlet saluran pembuang gedang ± 400 l/dt; 

b) Outlet saluran pembuang Siring ± 400 l/dt; 

c) Outlet saluran pembuang Perum TAS ± 750 l/dt 

3. Berdasarkan surat no. 611/3621/404.3.18/2006, tanggal 18 Oktober 2006 
kepada Ketua Timnas PSLS diketahui perlu dilakukan normalisasi dan galian 
saluran pembuang Mindi mulai dari jalan Raya Surabaya-Malang ke arah 
timur sampai dengan jalan kereta api serta saluran keliling pada Pusdik. 
Selain itu diperlukan pemasangan 4 unit pompa untuk pengaman wilayah 
(area) Pusdik dan aset. 

Permasalahan diatas disebabkan tidak adanya koordinasi yang jelas antara dinas 
tehnik terkait dengan Tim Satlak dan Timnas PSLS. 

Hal tersebut mengakibatkan penanganan korban lumpur terlambat dan resiko 
kerugian akan lebih besar apabila tidak segera diantisipasi oleh Pemkab Sidoarjo. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dhi. Dinas Terkait menjelaskan bahwa dalam 
perencanaan dan pelaksanaan dampak lumpur Sidoarjo merupakan tugas Timnas 
PSLS.  

 

Saran BPK-RI BPK-RI menyarankan kepada: 

1. Pemerintah Pusat: 

a. Menyusun rencana perlindungan infrastruktur yang komprehensif, 
mempertimbangkan risiko, dan integratif serta dapat diaplikasikan sesuai 
dengan sumber daya yang ada. 
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b. Membantu secara aktif proses inventarisasi kerugian dan mempercepat 
proses pembayaran ganti rugi. 

2. Pemerintah Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo segera melakukan langkah-
langkah untuk membangun kembali prasarana sosial masyarakat seperti 
sekolahan, masjid dan puskesmas yang terkena dampak luapan lumpur panas 
Sidoarjo. 
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8. Disaster Management 
 

Metodologi 
Penanganan 
Bencana 

a. Resiko inheren 

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana, yang 
dapat terjadi baik karena faktor perubahan kondisi alami dan lingkungan, 
maupun sebagai akibat/dampak dari aktivitas antar manusia. 

Kondisi geografis dan posisi Indonesia yang berada di equator dan di 
pertemuan 3 lempeng besar (triple juction plate convergence), yaitu Eurasia, 
Pacific, dan Indo-Australia menjadikan daerah yang secara tektonik sangat 
labil di dunia, dan terkenal sebagai salah satu pinggiran dunia yang sangat 
aktif di muka bumi10. 

Indonesia tercatat memiliki lebih dari 240 gunung api, dimana sekitar 70 
buah diantaranya merupakan gunung api yang masih aktif.11 Beberapa faktor 
tersebut meningkatkan resiko keterjadian (risk of occurrence) suatu bencana 
alam. Aktivitas manusia (masyarakat dan negara) terkait dengan 
pendayagunaan sumber daya alam, khususnya dalam tiga dekade terakhir 
dalam masa pembangunan (1970–2000), meningkatkan resiko terjadinya 
kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko 
terjadinya bencana alam. Seringkali bencana jenis ini diistilahkan man-made 
disaster untuk membedakan dengan bencana alam yang disebabkan oleh 
fenomena dan aktivitas alam. Interaksi antar manusia dalam dimensi sosial, 
khususnya dalam masa pembangunan, keterbukaan informasi dan globalisasi 
perekonomian, meningkatkan resiko terjadinya gesekan antar kelompok 
masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial. 

Intesitas relatif geohazard yang dihadapi oleh beberapa negara di Asia 
menurut the Asian Disaster Preparedness Centre adalah:12 

Country Earthquakes Tsunamis Volcanoes 
Bangladesh L L - 
China S L - 
India M L - 
Indonesia S L M 
Islamic Republic of Iran S - - 
Nepal M - - 
Pakistan S - - 
Philippines S L M 
Thailand L - - 
Vietnam L - - 

S = severe M = moderate L = Low 
Source: The Asian Disaster Preparedness Centre 

Intensitas geohazard yang dihadapi Indonesia cukup tinggi, terutama untuk 
gempa bumi. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia di pertemuan tiga plate 

                                                 
10 Subandono Diposaptono & Budiman, “Tsunami”, Ed. 2, Januari 2006 
11 Subandono; idem; hal. 12 
12; The Asian Disaster Preparedness Centre; Geology-related Hazards, Resources and Management for Disaster Reduction in 
Asia; July 9th, 2006 
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besar dunia dan aktivitas gunung api. Resiko untuk tsunami dan gunung api 
dinyatakan low dan moderate. 

Namun demikian, berdasarkan identifikasi kejadian bencana alam berikut 
yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa 
selama kurun waktu musim hujan Tahun 2005–2006 (6 bulan) telah terjadi 
512 kali bencana alam dengan berbagai skala dan magnitude. Hal ini berarti 
bahwa dalam sehari telah terjadi hampir 3 kali bencana alam di wilayah 
Indonesia. Dengan demikian, pada dasarnya resiko bencana alam adalah 
tinggi dan berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. 

Frekuensi kejadian bencana alam 
Selama musim hujan 2005-2006 Wilayah 

Indonesia 
Banjir Tanah 

Longsor 
Angin 
Ribut 

Gunung 
Berapi 

Gempa 
Bumi Tsunami 

Wilayah Barat 52 15 5 1 26 0 

Wilayah Tengah 196 38 41 4 6 0 

Wilayah Timur 68 12 4 2 31 11 

Total Indonesia 316 65 50 7 63 11 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2006 

Dalam beberapa tahun terakhir interaksi antar warga masyarakat berpotensi 
menimbulkan konflik sosial. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, konflik di 
Ambon, Poso dan Kalimantan, serta perebutan hak pengelolaan lokasi 
tambak udang di lokasi tanah oloran di Sidoarjo merupakan suatu contoh 
adanya potensi konflik sosial di masyarakat. Pluralitas masyarakat dan 
kesenjangan perekomonian seringkali menjadi faktor pemicu yang dominan, 
selain masalah SARA dan lain-lain. 

Disadari bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan dan rentan terhadap 
bencana yang dapat terjadi setiap tahun dengan magnitude, lokasi dan 
dampak yang berbeda-beda. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan 
meningkatkan kesulitan dalam penanganan setiap bencana, sehingga 
identifikasi resiko, misalnya dalam bentuk peta daerah rawan bencana, 
merupakan suatu prasyarat. Kerentanan terhadap suatu bencana dihubungkan 
dengan tingkat kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani suatu bencana, 
baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun Pemerintah. Penanganan 
bencana oleh Pemerintah selama ini dipandang belum efektif dan lamban, 
serta lemah dalam koordinasi dan rentan terhadap penyelewengan. Ketiga 
faktor di atas secara bersama-sama mengkontribusi pada dampak yang 
ditimbulkan oleh bencana, dimana13: 

Dampak = Magnitude × Kesiapan × Upaya penanganan 

Skala atau magnitude suatu bencana, khususnya bencana alam, sulit untuk 
dikurangi mengingat keterbatasan kemampuan manusia mengendalikan 
fenomena dan efek katastrofi alam. Demikian pula halnya dengan man-made 
disaster dan konflik sosial yang seringkali muncul dengan skala yang besar. 
Upaya yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin 
informasi yang terkait dengan aktivitas alam dan manusia sebagai bahan 

                                                 
13 Bakornas PBP mendefinisikannya sebagai: Resiko = Bahaya × Kerentanan × Ketidakmampuan, 
   UNTAC mendefinisikan sebagai: Impact = Quantity × Hazard × Exposure 
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penyusunan langkah antisipatif, yang diukur dengan tingkat kesiapan 
manusia mengahadapi fenomena tersebut dan dampaknya. Misalnya, 
penghitungan yang akurat terhadap potensi bencana untuk menyiapkan peta 
bencana dan melakukan revitalisasi terhadap Rencana Umum Tata Ruang 
merupakan suatu tindakan preventif, termasuk di dalamnya melakukan 
sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya kelestarian alam14. Pada 
akhirnya, apabila terjadi suatu bencana atau konflik sosial, faktor lain yang 
berpengaruh adalah langkah penanganan atau penanggulangan yang 
dilakukan pihak terkait. 

b. Metodologi penanganan bencana 

Konsep penanganan bencana mengalami pergeseran paradigma dari 
konvesional menuju ke holistik.15 Perkembangan paradigma tersebut dapat 
disarikan sebagai berikut: 

Paradigma Tujuan dan Orientasi Key activities 

Konvensional Menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat 
memulihkan keadaan, melalui: 
• Bantuan (relief) 
• Kedaruratan (emergency) 

Pemenuhan kebutuhan darurat: 
• Bantuan pangan 
• Penampungan darurat 
• Bantuan kesehatan 
• Pemulihan keadaan 

Mitigasi Pengurangan dampak bencana • Identifikasi daerah rawan 
bencana 

• Pengenalan pola kerawanan 
• Kegiatan mitigasi struktural/ 

non-struktural 
Pembangunan Integrasi kegiatan penanganan bencana dengan 

pola pembangunan 
• Perkuatan ekonomi 
• Penerapan teknologi 
• Pengentasan kemiskinan 

Pengurangan 
Resiko 

• Manusia sebagai subyek, bukan obyek 
pembangunan 

• Perpaduan sudut pandang:  
o pendekatan teknis dan ilmiah 
o perhatian faktor sosial, ekonomi dan politik 
o perencanaan pengurangan bencana 

• Identifikasi daerah rawan 
bencana 

• Pemecahan masalah dengan 
pendekatan teknis & ilmiah 

• Upaya penanganan holistik 

Dengan demikian, pola penanganan bencana telah bergeser menjadi pola 
integratif dan terencana dengan sistematis. 

Penanganan bencana pada umumnya terdiri atas langkah-langkah sebelum, 
saat dan sesudah terjadinya bencana. Secara konseptual upaya-upaya 
penanganan dimaksud dapat dilukiskan dalam suatu siklus berikut16: 

                                                 
14 Razali Ritonga,Tempo Interactive, 30 Juni 2006 
15 Bakornas PBP; Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia; hal. 5 
16 US Peace Corps, “A Pre–Service Training Module”, September 2001 
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Upaya sebelum terjadi suatu bencana meliputi mitigasi yang bertujuan untuk 
mengurangi derajat kerentanan (vulnerability) suatu bencana terhadap 
manusia dan dampak negatifnya. Mitigasi dapat menghasilkan suatu kesiapan 
(preparedness) manusia dan lingkungan dalam menghadapi bencana. Upaya 
persiapan dapat berupa pembangunan suatu sistem peringatan dini dan 
aktivitas mitigasi mencakup upaya dalam jangka panjang untuk mengurangi 
dampak suatu bencana, misalnya membangun suatu konstruksi rumah yang 
tahan gempa. Menurut FEMA: 

Mitigation is the effort to reduce loss of life and property by lessening 
the impact of disasters. This is achieved through risk analysis, which 
results in information that provides a foundation for mitigation 
activities that reduce risk, and flood insurance that protects financial 
investment17 

Lebih lanjut menurut FEMA, mitigasi merupakan suatu proses, yang 
dilakukan Negara dan masyarakat, dalam mengidentifikasi kebijakan, 
aktivitas dan perangkat yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan 
tindakan mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan berkelanjutan untuk 
mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang terhadap kehidupan 
manusia dan lingkungan dari suatu bencana. Pengorganisasian sumber daya, 
penilaian resiko, penyusunan dan penerapan rencana serta monitoring 
perkembangan merupakan contoh tindakan mitigasi. 

Saat terjadi bencana merupakan periode dimana manusia dan kehidupannya 
berada pada resiko yang berbahaya sampai dengan berlalunya bahaya 
tersebut. Upaya yang pada umumnya dilakukan berupa tanggap darurat 
(emergency response) dengan tujuan meminimalkan dampak yang dialami 
manusia dan kehidupannya. Langkah ini biasanya berupa penyaluran bantuan 
kemanusiaan dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan 
masyarakat. Bantuan dapat berupa makanan, fasilitas kesehatan dan tempat 
tinggal sementara. 

Aktivitas setelah terjadinya bencana bersifat rehabilitasi dan rekonstruksi 
dimana masyarakat berupaya untuk mengembalikan tingkat kehidupannya, 
minimal sama dengan kehidupan sebelum terjadinya bencana (normalisasi 

                                                 
17 US Federal Emergency Management Agency; www.fema.gov 
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kehidupan). Kegiatan rehabilitasi dapat berupa perbaikan kondisi lingkungan, 
perekonomian dan kesejahteraan. Tindakan ini biasanya diikuti dengan tahap 
rekonstruksi dimana dilakukan perbaikan atau pembangunan fasilitas 
infrastruktur yang terkena dampak bencana. 

Berikut beberapa kegiatan yang terkait dalam penanganan bencana, antara 
lain: 

Tabel 37 

Tahapan Kegiatan Penanganan Bencana 

Tahapan/Aktivitas utama Kegiatan 

Pra Bencana 
Mitigasi 
Persiapan 

 
• Meningkatkan kesadaran publik 
• Identifikasi potensi bencana 
• Peningkatan status darurat melalui sistem peringatan dini 
• Koordinasi antar pihak terkait 
• Perlindungan infrastruktur 
• Menyediakan perangkat strategi koordinasi antar pihak terkait 

Saat Bencana 
Tanggap Darurat 

 
• Penyediaan kebutuhan dasar kehidupan 
• Penyediaan fasilitas kesehatan dan peringatan medis 
• Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah saat terjadi 

bencana 
Pasca bencana 
Rehabilitasi 
Rekonstruksi 
Pemantauan 

 
• Perbaikan taraf kehidupan masyarakat 
• Perbaikan fasilitas publik, perumahan, dan infrastruktur vital 
• Pembangunan kembali fasilitas penunjang 
• Menumbuhkan kepercayaan publik setelah terjadi bencana 
• Pemantauan kualitas lingkungan 
• Langkah jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana 

 

c. Organisasi penanganan bencana 

Penanganan bencana dan masalah pengungsian di Indonesia diupayakan 
secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum, pada saat dan setelah 
terjadi bencana, yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, 
penanganan darurat hingga pemulihan, termasuk penanganan pengungsi. 
Upaya dimaksud lebih menekankan pada aspek penanganan bencana untuk 
penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan 
bertindak. Untuk itu telah diatur organisasi dan kebijakan penanganan 
bencana, yang ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah.18 Struktur organisasi penanganan bencana di tingkat pusat dan 
daerah tergambar sebagai berikut: 

 

 

                                                 
18 Hasil Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI, September 2006 
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  Gambar 27 

   Struktur Organisasi Penanganan Bencana 

 
1) Organisasi Penanganan Bencana di Tingkat Pusat 

Organisasi penanganan bencana di tingkat pusat dibentuk dengan 
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, yang telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi 
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 
(Bakornas PBP), dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Badan Koordinasi 
Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Bakornas PB adalah 
organisasi non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. Susunan keanggotaan Bakornas PB terdiri dari: 

Ketua: Wakil Presiden RI  
Wakil Ketua: • Menko Kesra  
 • Menteri Dalam Negeri  
Anggota: • Menteri Keuangan • Menteri Sosial 
 • Menteri ESDM • Menteri Komunikasi dan Informatika 
 • Menteri Perhubungan • Panglima TNI 
 • Menteri PU • Kepala Kepolisian RI 
 • Menteri Kesehatan • Ketua PMI 
Sekretaris: Kepala Pelaksana Harian Bakornas PB  

Menko Kesra sebagai Wakil Ketua, mempunyai tugas membantu Ketua 
dalam mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor, dan kerjasama 
internasional di bidang penanganan bencana dan kedaruratan. Menteri 
Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam 
mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanganan bencana dan 
kedaruratan, dengan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakornas PB bertindak sebagai 
Sekretaris Bakornas PB yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Ketua Bakornas PB. Pelaksana Harian mempunyai tugas untuk 
memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bakornas PB 
dalam pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan, dengan 
melaksanakan fungsi 1) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan 
pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan; 2) 
Pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan bencana dan 
kesiapsiagaan; 3) Pelaksanaan dukungan teknis di bidang penanganan 
bencana dan kedaruratan; 4) Pelaksanaan dukungan teknis di bidang 
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pemulihan; 5) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada Bakornas PB. 

2) Organisasi Penanganan Bencana dan Pengungsi di Tingkat Propinsi 

Penanganan bencana di tingkat propinsi dilaksanakan oleh Satuan 
Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak 
PBP), yang dibentuk dan diketuai oleh Gubernur berdasarkan 
Keputusan/Peraturan Presiden tentang Satkorlak PBP. Keanggotaan 
Satkorlak PBP terdiri atas Pemerintah Pusat dan unsur terkait dalam 
struktur pemerintahan daerah setempat. 

3) Organisasi Penanganan Bencana di Tingkat Kabupaten/Kota  

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Propinsi (Satlak PBP) di 
tingkat Kota/Kabupaten diketuai oleh Bupati/Walikota dan dibentuk 
berdasarkan keputusan Kepala Daerah. Keanggotaan Satkorlak PBP 
dapat terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Propinsi dan unsur 
terkait dalam struktur pemerintahan daerah setempat. 

d. Organisasi penanganan luapan lumpur 

Upaya penanganan luapan lumpur dilakukan melalui upaya penghentian 
semburan dari bawah permukaan, penanganan dan pengelolaan genangan 
lumpur di permukaan, penanganan aspek sosial yang terkait dengan 
pemberian kompensasi kerugian yang dialami warga dan penyediaan fasilitas 
kesejahteraan, serta pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup. 

Dalam rangka penanganan luapan lumpur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
membentuk Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur di 
Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006 melalui Keputusan Bupati 
Sidoarjo tanggal 12 Juni 2006 Nomor 188/689/404.1.1.3/2006. Susunan 
organisasi Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur terdiri dari 
Ketua, Koordinator Pengendalian Situasi, Koordinator Teknis dan 
Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan. Tim diketuai oleh Bupati 
Sidoarjo dan terdiri dari unsur LBI, Pemda Kab. Sidoarjo, BP Migas, ITS dan 
Muspida setempat.  

Koordinator Pengendalian Situasi bertugas untuk: (a) melaksanakan 
pengamanan secara terbuka dan tertutup; (b) membatasi dan mempersempit 
tempat/area terjadinya gangguan/ancaman; (c) memulihkan keamanan/situasi 
dengan menetralisir setiap gangguan/ancaman; (d) menciptakan stabilitas 
keamanan yang mantap; dan (e) melakukan pencegahan terhadap setiap 
gangguan/ancaman. 

Koordinator Teknis bertugas untuk: (a) menghentikan sumber luapan lumpur; 
(b) mereklamasi luapan lumpur; (c) menempatkan luapan lumpur sesuai 
dengan aturan yang berlaku; (d) mendukung pelaksanaan ganti rugi akibat 
luapan lumpur; dan (e) mengantisipasi terjadinya hal yang serupa secara dini. 

Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan bertugas untuk: (a) 
merencanakan kegiatan rehabilitasi sosial dan kehumasan; (b) melakukan 
rehabilitasi masalah pertanian, perkebunan, dan peternakan; (c) melakukan 
rehabilitasi masalah perikanan dan kelautan; (d) melakukan rehabilitasi 
warga dan pemberian bantuan sosial serta evakuasi pengungsi; (e) melakukan 
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penanganan dan pertolongan kesehatan; (f) melakukan kegiatan keagamaan; 
dan (g) melakukan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas 
dan fungsi masing-masing instansi. 

Dalam rangka membantu tugas Tim Terpadu, khususnya dalam hal 
pelaporan, dibentuk Koordinator Pelaporan dengan Surat Perintah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Juni 2006 nomor 
360/2156/404.1.2.1/2006 yang anggotanya berjumlah 11 orang. 

Tugas Koordinator Pelaporan adalah mengoptimalkan peran dan fungsi 
Media Center sehubungan dengan bencana luapan lumpur di Kecamatan 
Porong dan sekitarnya, dengan 1) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan 
data/informasi; 2) melaporkan secara rutin perkembangan data/informasi 
kepada Bupati, Gubernur, dan Pemerintah Pusat; 3) melakukan koordinasi 
dan konsultasi kepada pihak-pihak terkait; dan 4) melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kab. 
Sidoarjo. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa Tim Terpadu bersifat ad-hoc interdept 
dimana struktur organisasi dan personilnya terkait dengan unsur 
kepemerintahan. Selain itu tugas Tim tersebut dibentuk hanya dalam rangka 
penanganan luapan lumpur di Sidoarjo. Unsur masyarakat dan dunia usaha 
merupakan unsur yang dilibatkan berdasarkan azas kebersamaan dan 
kepedulian sosial, sementara unsur LBI dilibatkan berdasarkan tanggung 
jawab moralnya sebagai operator lapangan pengeboran di Sumur BJP-1. 

Berkaitan dengan penanganan bencana luapan lumpur panas di Porong 
Sidoarjo, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. 
Susunan keanggotaan Tim Nasional adalah: 

Tim Pengarah:  
Ketua/merangkap Anggota: Menteri ESDM 
Anggota: • Menteri PU 
 • Menteri Kelautan dan Perikanan 
 • Menteri Negara Lingkungan Hidup 
 • Gubernur Jawa Timur 
 • Panglima Kodam V/Brawijaya 
 • Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur 
Tim Pelaksana:  
Ketua/merangkap Anggota: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen PU 
Wakil Ketua/merangkap Anggota: • Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Departemen ESDM 
 • Wakil Kepala BP Migas 
Anggota: • Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum 
 • Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kewilayahan 

 • Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen 
Kelautan dan Perikanan 

 • Komandan Zeni Kodam V/Brawijaya 
 • Bupati Sidoarjo 
 • GM Lapindo Brantas, Inc. 
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Tim Nasional bertugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara 
terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang 
meliputi 1) penutupan semburan lumpur; 2) penanganan luapan lumpur; dan 
3) penanganan masalah sosial. Dalam melaksanakan tugas itu, Tim Nasional 
dapat mengundang dan atau meminta pendapat serta bantuan teknis dari 
instansi terkait dan masyarakat. Dengan terbentuknya Tim Nasional tidak 
mengurangi tanggung jawab LBI untuk melakukan penanggulangan dan 
pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang 
ditimbulkannya (Diktum Kelima Keppres 13 Tahun 2006). Biaya yang 
diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran 
LBI. Keppres berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang kembali. 
Struktur organisasi Pelaksana Timnas PSLS terlampir. 

Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Pakar yang terdiri dari para ahli 
dengan tugas memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Tim 
Pelaksana. Kelompok pakar terdiri dari 12 orang yang dipandang memiliki 
keahlian di bidangnya masing-masing. 

Demikian halnya tim terdahulu, Tim Nasional PSLS merupakan organisasi 
yang bersifat ad-hoc yang dibentuk khusus untuk penanganan luapan lumpur 
di Sidoarjo. Keanggotaan tim berasal dari unsur LBI dan pejabat publik dari 
Pemerintah Pusat/Daerah, serta masyarakat. Keseluruhan personil yang 
terkait Tim Terpadu dan Timnas PSLS berjumlah minimal 128 orang dengan 
rincian: 

Tim Koordinator/Bidang Jumlah SDM (orang) 
Ketua 1 
Pengendalian situasi 6 
Teknis 9 
Rehabilitasi sosial 40 
Pelaporan 11 

Tim Terpadu 

Jumlah 67 
Ketua 1 
Wakil Ketua 2 
Kelompok Pakar 12 
Sekretariat 13 
Bidang-bidang 33 

Timnas PSLS 

Jumlah 61 

Jumlah tersebut belum memperhitungkan staf lapangan yang bertugas dalam 
operasional Tim mengingat sebagian besar personil Tim merupakan 
pemangku pejabat publik yang pada umumnya memiliki staf lapangan, serta 
personil Kepolisian dan TNI AD dari unsur Batalyon Zeni Tempur Kodam V 
Brawijaya yang sejak awal berperan aktif dalam penanganan luapan lumpur. 

Pengeluaran biaya sehubungan dengan kegiatan Tim penanganan bencana 
lumpur adalah sebesar Rp47.550,32 juta dengan rincian: 

Unit kerja Biaya Keterangan 
Satkorlak Rp -- Tidak diketahui 
Tim Terpadu Rp 566,38 Periode Juni & Juli 2006 
Tim Nasional Rp 1.170,53 Hanya unsur Dept. PU (10 Agt–3 Des) 
Yon Zipur Rp 30.811,52 Biaya bahan dan operasional 
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Unit kerja Biaya Keterangan 
pembangunan pond dan tanggul 

Dapur umum 
Kodam V 

Rp 15.001,88 Biaya bahan dan operasional 
penyelenggaraan dapur umum 

Jumlah Rp 47.550,32  
Sumber: Procurement Report of Services and Materials, LBI 

Disimpulkan bahwa organisasi penanggulangan bencana yaitu Tim Terpadu 
dan Timnas PSLS bersifat ad-hoc dan insidentil, dimana struktur dan 
personilnya terkait dengan struktur pemerintah, baik di Pusat maupun di 
Daerah. Struktur ini akan berubah seiring dengan perubahan struktur dan 
sistem kepemerintahan. Keterkaitan unsur departemen/dinas teknis dalam 
Bakornas PB/Satkorlak/Satlak belum disesuaikan dengan jenis bencana yang 
terjadi. Pengambilan keputusan untuk mengikutsertakan suatu 
departemen/dinas terkait dan personilnya tentu akan memakan waktu yang 
mungkin tidak tersedia, khususnya saat penanggulangan bencana tahap 
darurat. Hal ini menimbulkan potensi keterlambatan penanganan suatu 
bencana. 

Personil yang terkait dalam struktur organisasi di atas pada dasarnya 
merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan fungsi di setiap 
departemen/dinas teknis. Dengan demikian penugasan dalam organisasi 
penanganan bencana menyita porsi waktu untuk kegiatan rutinnya, 
khususnya untuk dalam penanganan bencana yang memakan waktu lama, 
misalnya kasus lumpur di Sidoarjo. Hal tersebut diungkapkan pula dalam 
dokumen presentasi Tim Pokja 2 yang menyatakan bahwa penanganan 
dengan model ad-hoc tidak efektif untuk jangka panjang dan penanganan 
luapan lumpur tidak dapat hanya dipandang sebagai langkah emergency 
response. Setiap personil memiliki tugas dan fungsi di organisasi asalnya, 
sehingga tidak dapat secara full-time berkonsentrasi menangani masalah 
lumpur. 

Selain instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Kepolisian, TNI dan LBI, peran 
serta masyarakat dalam penanganan luapan lumpur telah ditunjukkan dalam 
berbagai aspek antara lain: 

1) Kajian ilmiah dampak lumpur dan pemantauan kualitas lingkungan yang 
telah dilaksanakan oleh kalangan intelektual, perguruan tinggi, LSM, 
pemantau asing, dan lembaga independen nasional/internasional. 

2) Kajian ilmiah berbagai disiplin ilmu terkait fenomena yang terjadi di 
lokasi BJP-1. 

3) Sumbangan kepada korban bencana baik dari individu maupun lembaga. 

4) Sumbang saran penghentian semburan yang bersifat teknis maupun non-
teknis engineering. 

5) Akses pemanfaatan fasilitas, informasi dan sumber daya dari kalangan 
dunia usaha, Pemda maupun BUMN/BUMD. 
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e. Penanganan bencana 

Mengacu pada pola penanganan bencana yang berlaku umum, langkah 
penanggulangan dan penanganan bencana atas kejadian luapan lumpur di 
Sidoarjo dapat diutarakan sebagai berikut: 

1) Mitigasi 

Hasil penelaahan diketahui bahwa tupoksi penanganan bencana dan 
kegiatan Tim Terpadu merupakan upaya dalam dalam fase tanggap 
darurat, rehabilitasi, pemulihan dan pemantauan, sebagai terlihat berikut: 

Gambar 28 
Tupoksi Penanganan Bencana dan Kegiatan Tim Terpadu 

Kejadian Emergency 
Respond

Rehabilitation 
& Recovery

• Pemantauan kualitas
lingkungan

• Peningkatan kualitas
lingkungan

• Penghentian sumber 
semburan

• Penangulangan dampak 
lumpur

• Penanganan dampak 
sosial, kesehatan, dan 
penghidupan masyarakat

• Pemulihan kualitas 
lingkungan

• Normalisasi kehidupan 
masyarakat dan dunia 
usaha sekitar lokasi 
terkena dampak

• Pengelolaan lumpur lebih 
lanjut

 
Sumber: Presentasi Tim Terpadu (Pokja 2) 

 

Bagan di atas menunjukkan belum terdapat rencana mitigasi penanganan 
bencana. Tidak terdapat keterkaitan antara kegiatan pemantauan yang 
berada pada tahap post-recovery dengan tingkat kesiapan masyarakat 
menghadapi kemungkinan bencana lanjutan. Fokus Tim Terpadu adalah 
penanggulangan bencana dan dampaknya terhadap manusia, ekonomi, 
fasilitas publik dan lingkungan, yang masuk dalam tahap tanggap 
darurat. 

Namun demikian, di lapangan terdapat upaya identifikasi potensi 
bencana lanjutan berikut: 

(a) Sejak tanggal 7 Juli 2006 Tim Subsurface dari ITB melakukan 
pencarian pola retakan tanah di bawah permukaan lahan yang 
tergenang lumpur dan survei geofisika di daerah Jatirejo, 
Renokenongo dan Kedungbendo. Sebelumnya kegiatan ini dilakukan 
di daratan bersama dengan tim dari ITS yang dilaksanakan sejak 8 
Juni s.d. 15 Juni 2006. 

(b) Tim Sub Surface (bawah permukaan) Institut Teknologi 10 
Nopember (ITS) Surabaya melakukan pemetaan untuk mengetahui 
pola retakan yang terjadi di bawah permukaan tanah di lahan kering. 
Pemetaan dilakukan agar penanganan luapan lumpur dengan 
menggunakan skenario relief well dapat bekerja efektif. Tim bertugas 
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untuk mencari pola retakan bawah permukaan di zona-zona lemah 
yang diperkirakan ada di sekitar Siring, Jatirejo, Balongkenongo, 
Kedungbendo, Renokenongo, Watukosek, dan Gempolsari. Tim Sub 
Surface ITS menemukan adanya pola pelurusan retakan dari selatan 
ke utara, atau sejauh 5 sampai 7 km dari pusat semburan lumpur di 
Sumur BJP-1, serta dua garis rekahan utama yang melintang di jalur 
tol Gempol-Surabaya di Desa Kedungbendo. Arah dua garis rekahan 
utama itu berada di timur laut dan barat daya. 

(c) Berdasarkan hasil survei gravity yang dilakukan di kawasan luapan 
lumpur, yang juga oleh para ahli geologi, disimpulkan adanya 
kemungkinan permukaan amblas di sebelah barat daya pusat 
semburan di areal Sumur Banjarpanji (BJP)-1 di Desa Renokenongo. 
Menurut Wakil Kepala BP Migas (Ketua Tim 1), yang menangani 
luapan lumpur panas di permukaan, kawasan seluas 49 ha di 
Kelurahan Jatirejo berpotensi amblas. Menurut Dr Rudi Rubiandini, 
Koordinator Tim Independen dari ITB, permukaan yang amblas itu 
disebabkan adanya lapisan di perut bumi yang berongga, lantaran 
isinya menyembur ke permukaan. 

Mengantisipasi hal di atas, pada Juli 2006 Pemda Kab. Sidoarjo telah 
menyusun Protap Penanggulangan Bencana yang berisikan skenario 
terburuk dari bencana lumpur di Porong dan langkah-langkah yang harus 
diambil oleh pihak-pihak tertentu dalam menangani masalah tersebut. 
Pada dasarnya protap tersebut menyusun langkah yang harus 
dilaksanakan pada tahapan sebelum, sesaat dan setelah terjadi bencana 
luapan lumpur. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana lanjutan 
telah dilaksanakan namun tidak direncanakan secara sistematis dan 
komprehensif. Upaya yang dilaksanakan lebih bersifat pengembangan 
atas situasi di lapangan dan pihak yang terkait tidak diidentifikasikan 
sejak awal penanganan bencana. 

Rencana mitigasi oleh Timnas PSLS adalah untuk perlindungan kawasan 
dan infrastruktur (obyek vital) seperti jalan raya, jalan tol, jalan KA, 
jaringan saluran gas/listrik, serta pembuangan komponen lumpur ke 
lingkungan. Kegiatan yang direncanakan dalam bentuk kajian dan 
pembangunan sistem, dengan rincian sebagai berikut: 

No Bidang Kegiatan 

1 Perlindungan kawasan 
permukiman dan masyarakat 

Kajian dam permanent 

Pembuatan tanggul permanen 
Kajian alternatif rute Tol 
Kajian manajemen lalulintas dan rencana penanganan jalan 
Kajian jalur alternatif jalan KA 
Kajian modus operasi jalan tol dalam Kondisi Darurat 
Evaluasi resiko keamanan pipa gas terhadap penurunan tanah 
Kajian pemindahan pipa gas dan offtake Station Porong 

2 Perlindungan infrastruktur 

Kajian pengamanan dan pemindahan Gardu Induk dan Jaringan 
Listrik 
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No Bidang Kegiatan 

Pembangunan system pengelolaan air lumpur 3 Pengendalian lingkungan 

Kajian dampak pembuangan hasil olahan air lumpur 
Kajian penetapan kriteria Kondisi Bahaya 4 Persiapan prasarana Kondisi 

Bahaya Sistem pemeliharaan Sungai Porong dan muara 

Tujuan utama proses mitigasi dalam konteks kasus lumpur Sidoarjo 
adalah mengidentifikasi potensi bahaya lanjutan berupa geohazard dan 
mempersiapkan seluruh pihak untuk mengantisipasi bencana lanjutan 
tersebut. Potensi geohazard yang dapat terjadi berupa penurunan tanah 
dan peningkatan aktivitas semburan. 

Hasil penelaahan menunjukkan hal-hal berikut: 

(a) Identifikasi potensi bencana dituangkan dalam bentuk peta daerah 
bahaya. 

(b) Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 September 
2006 antara lain memutuskan langkah mitigasi berikut: 

(1) Kawasan di sekitar semburan lumpur ditetapkan sebagai daerah 
rawan bencana dan tidak layak huni. Untuk itu agar segera 
ditetapkan batas-batasnya. 

(2) Akan dilaksanakan pemukiman kembali penduduk yang berada 
di kawasan rawan bencana tersebut dengan prinsip ganti untung 
yang tepat dan harga yang wajar. Kepada Bupati dan Timnas 
PSLS diminta untuk menyiapkan pemukiman kembali penduduk 
tersebut. 

(3) Semburan lumpur yang ada dan yang akan terus meluap sebagian 
akan ditempatkan di kolam-kolam lumpur yang ada, sebagian 
lagi dipindahkan ke lokasi di darat dan sebagian lainnya 
dialirkan ke Sungai Porong. Ditugaskan kepada Timnas PSLS 
untuk menindaklanjuti penanganan prasarana pengaliran lumpur 
tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru. 

(4) Tanggul-tanggul dan kolam lumpur yang ada agar terus 
dirampungkan dan diperkuat. 

(5) Infrastruktur yang rusak, seperti jalan tol, jalur pipa gas dan 
kereta api agar segera dicarikan alternatifnya dan dilaksanakan 
dengan prinsip kondisi kritis. 

(c) Pada tanggal 28 September 2006 mulai dilaksanakan pemantauan 
atas potensi bahaya lanjutan dengan meneliti pergerakan tanah di fly-
over tol Sidoarjo dan pemasangan titik-titik untuk pemantauan GPS 
di lokasi semburan dan relief well.  

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan rencana mitigasi Timnas PSLS 
diketahui hal berikut: 

(a) Tidak terdapat rencana mitigasi bagi perlindungan rumah dan 
kawasan penduduk di sekitar lokasi semburan, selain pembuatan 
tanggul penahan. Dilain pihak, menurut keterangan Lurah 
Renokenongo dan Kedungbendo, diketahui bahwa potensi bahaya 
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subsidence telah terlihat dari rumah warga yang retak dan bergeser, 
namun belum terdapat langkah antisipatif dari Timnas PSLS baik 
dalam bentuk pengarahan, pendataan maupun pemindahan. 

(b) Kajian dam permanen saat pemeriksaan tanggal 22 Januari 2007 
tengah dilaksanakan oleh Wiratman & Associates. Dengan demikian 
rencana pembuatan tanggul permanen belum dapat dilaksanakan. 

(c) Dalam rencana kerja terdapat kegiatan “Evaluasi resiko keamanan 
pipa gas terhadap penurunan tanah” dan kajian “Pemindahan pipa 
gas dan offtake Stasiun Porong” yang telah dilaksanakan oleh 
Timnas PSLS/Pertamina. Dengan demikian, pada dasarnya telah 
disadari adanya potensi geohazard dan dampaknya terhadap obyek 
vital tersebut, serta telah diprogramkan rencana mitigasinya dalam 
Rencana Kerja Timnas PSLS. Terkait itu, Timnas PSLS telah telah 
merekomendasikan Pertamina untuk memindahkan jaringan pipanya, 
yang ditindaklanjuti Pertamina dengan melakukan kajian atas 
pemindahan jaringan tersebut. Seperti diketahui pipa gas tersebut 
meledak pada tanggal 22 November 2006, dan mengakibatkan 
korban nyawa manusia, luberan lumpur ke pemukiman warga, 
terganggunya pasokan gas ke beberapa industri lain di Jawa Timur 
dan penghentian kegiatan relief well 2. 

(d) Kegiatan “Pembangunan sistem pengelolaan air lumpur” 
dimaksudkan untuk mengolah air hasil proses pemisahan 
(dewatering) dengan padatan lumpur sebelum dilakukan 
pembuangan ke badan lingkungan. Namun, seperti diulas terdahulu, 
sistem tersebut tidak seluruhnya diimplementasikan oleh Timnas 
PSLS. Pembuangan seluruh komponen lumpur langsung dilakukan 
ke Sungai Porong tanpa pengolahan. Dengan demikian kajian 
berikutnya yaitu atas dampak pembuangan hasil olahan air lumpur 
menjadi tidak berarti. 

(e) Pada tanggal 25 November 2006 Presiden RI telah mengeluarkan 
empat instruksi penting yaitu: (1) percepatan pembuangan lumpur ke 
Kali Porong; (2) menyatakan jalan tol tidak dapat difungsikan lagi; 
(3) segera merelokasi infrastruktur yaitu rel KA, jalur tol, pipa gas 
dan PLN; dan (4) karena ledakan pipa gas merenggut 11 korban, 
maka semburan lumpur dinyatakan sebagai bencana sehingga negara 
harus turut campur dan Bakornas PBP harus masuk di dalamnya. 

(f) Rapat Timnas PSLS tanggal 30 November 2006 membahas 
mengenai kondisi permukaan di sekitar semburan lumpur dengan 
materi: 

(1) Dalam radius 1,5 km dari pusat semburan tidak ada lokasi yang 
aman dari pergeseran tanah; 

(2) Time-Lapsed GPS dan microgravity interpretation berbeda 
dengan asumsi dasar desain dan pelaksanaan relief wells; 

(3) Diperlukan integrasi dan diskusi mendalam antara tim drilling 
dengan tim G&G untuk menentukan kelayakan upaya 
penghentian semburan dengan relief wells; 
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(4) Rencana dan implementasi relokasi jalur pipa gas, jalan tol, jalan 
KA dan infrastruktur PLN, serta implikasinya terhadap strategi 
Timnas PSLS; 

(5) Lokasi relief wells tidak aman dengan potensi bahaya pergeseran 
lumpur, casing collapse, blowout, dan rig amblas. 

(g) Tanggal 5 Desember 2006 Timnas PSLS menggelar rapat khusus 
untuk membahas pergeseran tanah, dengan kesimpulan area dalam 
radius 1,5 km sangat beresiko amblas sehingga dinyatakan 
berbahaya, dan daerah central bowl kemungkinan akan turun sampai 
12 m secara bertahap. Ditetapkan pula radius pembebasan lahan 
sejauh 1,5 km. 

2) Tanggap darurat 

Tahap tanggap darurat bertujuan untuk mempertahankan kehidupan 
manusia dan meminimalkan kerugian yang telah diderita masyarakat, 
lingkungan dan obyek vital sebagai akibat luapan lumpur. Keunikan 
situasi pada kasus luapan lumpur di Sidoarjo adalah upaya penghentian 
semburan lumpur dilaksanakan secara simultan dengan penanganan 
dampaknya. Dengan demikian, upaya tanggap darurat dilaksanakan 
selama semburan terus berlangsung. Sampai dengan saat pemeriksaan 
semburan lumpur belum dapat dihentikan. Hal ini berarti tahapan siklus 
bencana belum menuju tahap pasca-bencana, sehingga masih 
berpengaruh terhadap kontinuitas upaya tanggap darurat. 

Eksepsi ini seharusnya menjadi premis bagi pengambil keputusan dan 
pelaksana di lapangan bahwa masih terdapat potensi bahaya yang 
mengancam masyarakat, lingkungan dan infrastruktur vital. Hal ini 
kemudian terbukti dari ledakan pipa gas Pertamina yang dampaknya 
menimbulkan gelombang pengungsi baru yang menghuni Pasar Baru 
Porong, merendam jalan tol untuk selamanya, dan menghentikan operasi 
Relief Well-2. Siklus upaya tanggap darurat dimulai kembali. Di saat 
yang bersamaan, pelaksana seharusnya telah memulai upaya rehabilitasi 
dan rekonstruksi bagi korban bencana sebelumnya. Dengan demikian 
dalam kasus ini, kedua tahapan dalam siklus penanganan bencana 
(tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi) dilaksanakan secara 
simultan. Kondisi ini meningkatkan kesulitan penanganan dampak 
bencana, alokasi sumber daya dan koordinasi di lapangan. 

Hasil pemeriksaan atas tupoksi masing-masing Tim pelaksana 
penanganan bencana diketahui uraian tugas pada tahap tanggap darurat 
sebagai berikut: 

Tim Terpadu Timnas PSLS No 
Koordinator Kegiatan 

No
Bidang Kegiatan 

Menghentikan semburan Penutupan semburan 
Perlindungan pemukiman penduduk 

1 Teknis 

Pengelolaan lumpur 

1 Penutupan semburan 
Penghentian semburan di 
permukaan 
Pendataan penduduk dan 
kerugiannya 

Rehabilitasi warga dan pemberian 
bantuan sosial serta evakuasi 
pengungsi Sosialisasi dan negosiasi 
Penanganan, pertolongan kesehatan Penyelesaian kompensasi 

Penanganan pengungsi 

2 Rehabilitasi 
Sosial 

Penanggulangan bencana sesuai tugas 
dan fungsi masing-masing instansi 

2 Penanganan Sosial 

Pengadaan rumah 
sementara/kontrakan 

   Penanganan jalan raya 
   

3 Perlindungan 
infrastruktur Pembuatan pengamanan 
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Tim Terpadu Timnas PSLS No 
Koordinator Kegiatan 

No
Bidang Kegiatan 

offtake Station Porong 
   Pemasangan pompa kawasan 
   Perkuatan dan pembangunan 

tanggul 
   

4 Perlindungan kawasan 
permukiman dan 
masyarakat Pengendalian lumpur 

   Lokasi pembuangan hasil 
pengolahan air lumpur 

   Pengelolaan lumpur 
   Penempatan lumpur 
   

5 Pengendalian 
lingkungan 

Penempatan lumpur dalam 
keadaan darurat 

   Infrastruktur dan prosedur 
pembuangan ke Sungai Porong 

   

6 Persiapan prasarana 
Kondisi Bahaya 

Tanggap darurat penanganan 
pengungsi baru pada Kondisi 
Bahaya 

 

Koordinator Teknis bertugas untuk: (a) menghentikan sumber luapan 
lumpur; (b) mereklamasi luapan lumpur; (c) menempatkan luapan 
lumpur sesuai dengan aturan yang berlaku; (d) mendukung pelaksanaan 
ganti rugi akibat luapan lumpur; dan (e) mengantisipasi terjadinya hal 
yang serupa secara dini. 

Upaya tanggap darurat oleh Tim Terpadu memfokuskan pada 
penghentian semburan, pengelolaan lumpur dan pemberian ganti rugi, 
serta penyediaan fasilitas kehidupan dasar dan kesehatan di lokasi 
pengungsian. Pelaksanaan tanggap darurat khususnya pengelolaan di 
lokasi pengungsian dilaksanakan dibawah koordinasi Pemda Kab. 
Sidoarjo. Sementara TNI dhi. Ditbekang Kodam V Brawijaya berperan 
dalam pengelolaan dapur umum bagi para pengungsi. 

Selain itu, fungsi setiap instansi Pemda Kab. Sidoarjo diharapkan 
berjalan sesuai dengan tupoksinya. Kondisi tersebut mencerminkan 
upaya koordinasi pengerahan sumber daya Daerah dalam menanggulangi 
kejadian yang menimpa masyarakat Sidoarjo. Peran Pemda tersebut 
sangat dominan dibandingkan peran Pemerintah Pusat yang diwakili oleh 
unsur KNLH dan BP Migas. 

Fungsi perlindungan infrastruktur tidak terlihat secara jelas dalam 
tupoksi Tim Terpadu, namun demikian fungsi tersebut dijalankan dalam 
bentuk pembangunan kolam penampungan dan tanggul penahan banjir 
oleh LBI dan Yon Zipur Kodam V Brawijaya/PT. Wijaya Karya. 

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa Koordinator Teknis membawahi 
beberapa aspek, yaitu: (1) aspek teknis pengeboran terkait upaya 
penghentian semburan; (2) aspek teknis infrastruktur terkait pembuatan 
pond dan tanggul; dan (3) aspek lingkungan hidup terkait pengelolaan 
lumpur. LBI dan BP Migas yang notabene merupakan institusi yang 
memiliki core business di bidang perminyakan diharuskan menangani 
keseluruhan aspek tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan pembagian 
tugas (division of works) yang tidak sesuai dengan kapabilitas teknis 
yang dimiliki. Walaupun sebagai Koordinator, LBI dan BP Migas dapat 
melimpahkan fungsinya kepada masing-masing Anggota Tim Teknis, 
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namun hal ini meningkatkan resiko ketidaksesuaian pelaksanaan di 
lapangan. 

Kelemahan di atas dapat dilihat dari pembangunan above-ground basins 
dan tanggul non-permanen yang dibuat tanpa pondasi yang memadai dan 
dari bahan sirtu yang tidak mencukupi kelayakan teknis. Selain itu, 
menurut keterangan lisan staf Timnas PSLS, tidak diketahui adanya 
detail design pembangunan pond dan tanggul. Dipadukan dengan kondisi 
tanah yang labil dan berdiri di atas lapisan lumpur yang tidak stabil 
menjadikan tanggul mudah untuk bergerak dan jebol. 

Sementara belum terdatanya pengungsi baru yang sebagian besar berasal 
dari Perumahan TAS dikarenakan pendataan sebelumnya hanya 
mencakup wilayah yang terkena dampak sebelumnya. Pendataan rumah 
yang telah retak-retak akibat subsidence tidak dilaksanakan secara 
menyeluruh dengan mencakup wilayah yang berpotensi terkena bencana 
lanjutan dalam radius 1,5 km yang ditetapkan. Pengungsi baru pun belum 
memiliki kepastian mengenai penggantian harta milik dan kompensasi 
atas kehilangan sumber perekonomian, karena belum memiliki Surat 
Kesepakatan Bersama (SKB) sebagaimana pengungsi lama. 

3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Rehabilitasi terutama dilaksanakan untuk memperbaiki fungsi fasilitas 
publik yang terkena dampak luapan lumpur, antara lain jalan tol, saluran 
irigasi, dan jalan KA. Bagi kawasan pemukiman penduduk dan fasilitas 
industri diupayakan dengan mengadakan relokasi. Selain rehabilitasi dan 
relokasi, Tim Terpadu dan Timnas PSLS mencoba beberapa kajian 
kelayakan pemanfaatan lumpur dalam bentuk pengembangan produk 
(product development) walaupun belum mencapai tahap komersialisasi 
skala kecil dan besar. 

Tim Terpadu Timnas PSLS 
Kegiatan Koord. Kegiatan Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi    
Pengelolaan saluran pengairan Teknis Peninggian jalan tol Perlindungan infrastruktur 

Rehabilitasi sosial Rehabilitasi 
Sosial 

Perbaikan drainase jalan tol Perlindungan infrastruktur 

Rehabilitasi masalah pertanian, 
perkebunan, dan peternakan, 
perikanan dan kelautan 

Rehabilitasi 
Sosial 

Peninggian jalan kereta api Perlindungan infrastruktur 

Kegiatan keagamaan Rehabilitasi 
Sosial 

Peningkatan drainase makro Perlindungan infrastruktur 

Pengelolaan lumpur lebih lanjut Teknis Peningkatan drainase mikro Perlindungan infrastruktur 
  Identifikasi kebutuhan dan skenario 

pemindahan penduduk 
Penanganan Sosial 

  Identifikasi lokasi dan design 
pemukiman baru 

Penanganan Sosial 

  Pembangunan pemukiman 
permanen baru 

Penanganan Sosial 

  Pemindahan penduduk Penanganan Sosial 
  Kompilasi rekomendasi dan studi 

pemanfaatan lumpur 
Pemanfaatan lumpur 

  Pembuatan pilot project 
pemanfaatan lumpur 

Pemanfaatan lumpur 

  Pemberdayaan industri kecil Pemanfaatan lumpur 
  Pelaksanaan industri besar Pemanfaatan lumpur 
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4) Pemantauan dan evaluasi 

Pemantauan yang dilaksanakan berupa pemantauan kualitas lingkungan 
dan pengawasan pembangunan dan operasional sistem pengelolaan air 
lumpur, dengan penanggung jawab kegiatan oleh Kementrian 
Lingkungan Hidup. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan pula 
oleh instansi Pemerintah dan lembaga lain, antara lain ITS, ITB, Unair, 
Unibraw, Walhi, Ecoton, BPPT, Puslitbang Geologi Kelautan, Dinas 
Kelautan dan Perikanan, UNDAC dan UNDP. 

Seperti diketahui, pembangunan sistem pengelolaan air lumpur tidak 
dilaksanakan sehingga kegiatan pemantauan atas kualitas lingkungan 
lebih berfokus pada partisipasi periodik dan proaktif instansi Pemerintah 
terkait. Hasil konfirmasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup pada 
tanggal 17 November 2006 diketahui bahwa peran KNLH dalam Timnas 
PSLS saat ini adalah dalam pemantauan kualitas lingkungan. 

f. Pembiayaan 

Pembiayaan penanganan bencana berasal dari anggaran LBI sesuai Keppres 
No. 13 Tahun 2006 tentang pembentukkan Timnas PSLS. Pendanaan 
penanganan bencana pra-Timnas PSLS tetap dilakukan oleh LBI. Hasil 
konfirmasi dengan instansi terkait di Kab. Sidoarjo dan beberapa instansi 
Pusat diketahui bahwa belum terdapat pengeluaran atas beban APBN untuk 
penanganan luapan lumpur Sidoarjo. 

Untuk penanganan lumpur, LBI telah memiliki komitmen pendanaan sebesar 
US$140 juta, dan pengeluaran LBI untuk pengadaan barang dan jasa (per 30 
November 2006) sebagai berikut: 

Pengeluaran 
Penanganan Jenis 

Rp US$ 

TOTAL 
(Kurs Rp9.200,00) 

% 

Well control Service 128.912.261.410,10  61.172.545,73 691.699.682.126,10  38,84% 
  Material 7.059.103.000,00  12.570.853,66 122.710.956.672,00  6,89% 
    135.971.364.410,10  73.743.399,39 814.410.638.798,10  45,73% 

Surface Service 827.981.560.647,72 9.163.894,60 912.289.390.967,72  51,23% 
  Material 36.195.273.530,00 29.350,30 36.465.296.290,00  2,05% 
    864.176.834.177,72 9.193.244,90 948.754.687.257,72  53,28% 

Social Service 2.892.197.614,76 -   2.892.197.614,76  0,16% 
 Material 9.188.170.000,00 -   9.188.170.000,00  0,52% 
    12.080.367.614,76 -   12.080.367.614,76  0,68% 

Secretariat Service 850.100.000,00 471.000,00 5.183.300.000,00  0,29% 
  Material 335.391.710,00 8.322,00 411.954.110,00  0,02% 
    1.185.491.710,00 479.322,00 5.595.254.110,00  0,31% 

TOTAL   1.013.414.057.912,58 83.415.966,29 1.780.840.947.780,58   
Sumber: LBI, Procurement Report of Services and Materials 

Selain itu, porsi pengeluaran untuk penanganan aspek sosial menyerap 0.68% 
dari keseluruhan pengeluaran LBI untuk penanganan lumpur. Porsi tersebut 
masih lebih kecil dibandingkan upaya penghentian semburan dan 
penanganan genangan, walaupun seyogyanya manusia merupakan prioritas 
utama dalam upaya penyelamatan. 
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Presiden RI menyetujui komitmen LBI sebesar Rp2,50 triliun dalam 
penanganan aspek sosial hingga akhir masa Timnas PSLS. Namun demikian, 
tidak terdapat keputusan atas beban pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan lain 
seperti pengelolaan lumpur, dam permanen, serta pembiayaan penanganan 
aspek sosial setelah masa kerja Timnas PSLS habis pada tanggal 7 Maret 
2007. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan skema pembiayaan untuk 
penanganan bencana di masa mendatang, berhubung belum terdapat 
informasi mengenai kelanjutan peran Timnas PSLS sebagai pelaksana dan 
LBI sebagai penyandang dana. Hasil konfimasi dengan beberapa instansi 
terkait di Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa tidak terdapat alokasi 
anggaran penanganan luapan lumpur dalam APBD Tahun 2007. Hal ini 
menambah ketidakjelasan pola penanganan bencana lumpur di masa 
mendatang. 

Di beberapa negara, penanganan bencana dikoordinasikan melalui suatu 
badan atau institusi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala 
pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk mengerahkan sumber daya 
yang ada dan dimiki negara tersebut dalam bentuk upaya penanggulangan 
bencana  

Saran BPK-RI Berdasarkan pengalaman menghadapi bencana alam dan dampak semburan 
lumpur, Pemerintah harus mengembangkan  kebijakan bencana yang 
komprehensif dan membangun kapasitas institusi untuk dapat menghadapi segala 
macam masalah.  

 

 

 

. 
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BAB IV 
DAMPAK SEMBURAN LUMPUR TERHADAP  

LINGKUNGAN HIDUP DAN EKONOMI REGIONAL 
 

Latar 
Belakang 

 Volume semburan lumpur pada saat awal diperkirakan 5.000 m3 tiap hari 
dan terus menerus meningkat sehingga menjadi 156.000 m3 per hari pada 
tanggal 2 Desember 2006. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) memperkirakan semburan baru akan berkurang debitnya setelah 
30 tahun. 

Hasil simulasi para ahli geologi menyebutkan bahwa jika semburan 
lumpur tidak teratasi, selama lima tahun, maka volume lumpur dapat 
mencapai sekitar 275,8 juta m3 yang potensial membanjiri area seluas 
551 km2 atau sekitar 80% wilayah Kabupaten Sidoarjo. Simulasi ini 
mengabaikan aspek penanggulangan kerekayasaan (pembangunan 
tanggul, kolam penampungan dan pembuangan ke laut), aspek topografi 
mikro daerah serta hujan (Kajian Dampak Lingkungan Universitas 
Brawijaya). 

Kecamatan Porong tempat terjadinya semburan lumpur terletak di bagian 
selatan Kabupaten Sidoarjo dan berbatasan dengan Kecamatan Gempol. 
Lokasi ini merupakan kawasan pemukiman, dan dekat dengan kawasan 
industri. Di lokasi semburan juga terdapat berbagai infrastruktur vital 
seperti jalan tol Surabaya – Gempol, jalan raya Surabaya – Malang dan 
pantura serta jalur kereta api Surabaya – Malang dan Surabaya – 
Banyuwangi. 

Pada tanggal 31 Januari 2007, luas areal yang tergenangi lumpur telah 
mencapai 470 Ha. Lumpur telah menggenangi wilayah permukiman, 
wilayah pertanian, sarana industri, pendidikan dan sarana prasarana 
publik lainnya seperti tempat ibadah dan jalan lokasi pemukiman.  

 
Peta Situasi Areal Genangan Lumpur, 4 Februari 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Sumber : Timnas PSLS 

Jalan Tol 

Sungai/  
Saluran Afvour 

Tanggul Pond 

Rel Kereta Api 
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Langkah 
Penanganan 

 Lapindo Brantas, Inc. (LBI), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah 
Propinsi Jawa Timur dan Tim Nasional Penanggulangan Semburan 
Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS) telah melakukan berbagai cara untuk 
menangani semburan lumpur tersebut. Beberapa langkah dan kegiatan 
yang dilakukan oleh instansi tersebut antara lain adalah: 

1. Kegiatan Penghentian Semburan Lumpur 

Upaya yang dilakukan dengan menggunakan dua skenario, yaitu 
skenario penghentian semburan dengan menggunakan snubbing unit, 
side tracking dan relief well, dan skenario memperkecil volume 
semburan dengan High Density Chained Ball (HDCB).  

2. Kegiatan Penanganan Genangan 

Kegiatan penanganan genangan dilakukan dengan membuat tanggul-
tanggul raksasa untuk menampung genangan lumpur dan air. Luas 
areal yang telah ditanggul adalah  251,9 Ha. 

3. Kegiatan penempatan air dan lumpur ke lingkungan air (sungai dan 
laut) dan darat. 

Kegiatan yang telah dilakukan adalah menyalurkan air dan lumpur ke 
Sungai Porong dan menempatkan lumpur ke darat serta menggunakan 
lumpur sebagai pengganti batu bata dan lain-lain. 

   

 
 
 

Semburan lumpur telah menimbulkan dampak kepada lingkungan hidup 
dan ekonomi regional. Semburan lumpur pada tahap awal telah merusak 
sejumlah rumah dan pemukiman, lahan pertanian, dan lahan industri yang 
tergenang oleh lumpur. Semburan lumpur juga telah merusak infrastruktur 
vital yang berada di sekitar lokasi semburan lumpur. Infrastruktur vital 
tersebut antara lain adalah jalan tol,  pipa gas, jaringan listrik tegangan 
tinggi, jalan rel kereta api dan jalan raya utama yang menghubungkan 
Sidoarjo dan Surabaya dengan kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi 
lainnya. 

 Banjir di lokasi sekitar semburan telah meluber ke areal pemukiman di 
sekitarnya, pipa gas meledak karena efek gejala penurunan permukaan dan 
padamnya listrik di beberapa tempat pada awal terjadinya semburan dan 
ledakan pipa gas.  

Dampak 
Semburan 
Lumpur  

 Dampak semburan lumpur telah mempengaruhi lingkungan dan 
perekonomian di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Banyak 
masyarakat kehilangan mata pencaharian karena pabriknya tergenang oleh 
lumpur dan harus mengungsi ke tempat yang jauh dari tempatnya biasa 
bekerja. 

Berkaitan dengan sifat dari semburan, maka dampak terhadap lingkungan 
dan ekonomi berpotensi akan semakin membesar, jika tidak ditangani 
dengan baik. Mengacu kepada pendapat ahli BPPT yang menyatakan 
semburan lumpur akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka 
diperkirakan dampak yang ditimbulkannya juga akan berkembang. 
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1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)/UPAYA PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN (UPL) 

 

Latar 
Belakang 

 Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan 
pertambangan sumber daya alam yang terkait dengan pengelolaan aspek 
lingkungan hidup dan memiliki dampak penting terhadap kelestarian 
lingkungan hidup. Pengaturan pengelolaan kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi minyak dan gas bumi diatur bersama antara Departemen 
ESDM, BP Migas (dahulu oleh Pertamina) dan Kementerian Lingkungan 
Hidup beserta Pemda setempat. 

Instrumen pengelolaan lingkungan dalam tahap eksplorasi migas adalah 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL) yang diatur berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999 
tentang AMDAL Pasal 3 ayat (4), Kepmen ESDM No.: 1457 
K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di 
Bidang Pertambangan dan Energi Pasal 4, 5, serta Kepmen LH No.: 86 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL & UPL. 

Rencana UKL dan UPL atas eksplorasi LBI di sumur Banjar Panji 1 
disampaikan kepada Departemen ESDM. Permohonan tersebut diteruskan 
kepada Dirjen Migas melalui Surat Kepala Divisi Operasi Penunjang BP 
Migas No. 443/BPB3000/2005-S5 tanggal 23 September 2005 perihal 
dokumen UKL dan UPL Pemboran Sumur Eksplorasi Darat Banjar Panji 1 
dan Porong 2 Blok Brantas Kabupaten Sidoarjo. Departemen ESDM pada 
prinsipnya menyetujui permohonan UKL dan UPL LBI melalui Surat 
Persetujuan UKL dan UPL dari Direktur Teknik Minyak dan Gas Bumi 
No. 12483/28.02/DMT/2005 tanggal 14 Oktober 2005. LBI mengajukan 
UKL dan UPL tambahan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi melalui surat nomor 3259/28.02/DMT/2006, tanggal 9 
Maret 2006. 

Acuan Penyusunan UKL dan UPL pada Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 ditujukan bagi pemrakarsa bilamana 
Pedoman Teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan. Khusus 
untuk sektor pertambangan migas menggunakan Keputusan Menteri 
Negara Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 K/28/MEM/2000 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan 
dan Energi. 

Draft Amdal “Pengembangan Lapangan Gas Bumi Wunut, Carat, 
Ketingan, dan Tanggulangin” Blok Brantas telah selesai disusun bulan 
Januari 2006 dan setelah dibahas dalam Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat 
pada 28 Pebruari, 2 Maret dan 9 Maret 2006, mengalami perbaikan yang 
disampaikan pada tanggal 25 April 2006. Terjadinya semburan lumpur 
Sidoarjo pada 29 Mei 2006 menghentikan kelanjutan proses penilaian draft 
Amdal ini. 

Bagan alur permohonan Analisa Dampak Lingkungan dan Upaya 
Penanggulangan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup di bidang Migas yang telah mengacu kepada UU RI No. 23 tahun 
2003 dan PP RI No. 27 tahun 1997 serta kepetusan menteri teknis seperti 
ESDM dan Lingkungan Hidup disajikan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 29 
Bagan Alur Permohonan Amdal dan UKL/UPL 

 
Sumber: Unibraw 

Berdasarkan bagan di atas, kegiatan eksplorasi sumur hanya wajib 
membuat UKL dan UPL. UKL dan UPL disusun sesuai dengan pedoman 
teknis UKL dan UPL serta dilaksanakan sesuai dengan Kepmen LH No. 86 
Tahun 2002. 

 

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 BPK-RI bekerjasama dengan Universitas Brawijaya melakukan 
pemeriksaan atas kepatuhan LBI  melaksanakan ketentuan yang berlaku 
dalam menyusun UKL dan UPL. Dari hasil pemeriksaan diketahui 
beberapa aspek yang diduga melanggar ketentuan dan best practice
sehingga perlu ditingkatkan, yaitu: 

 

Analisis 
Dokumen UKL 
dan UPL 
Masih Perlu 
Ditingkatkan 

 Berdasarkan hasil kajian dari Universitas Brawijaya terhadap materi 
dokumen UKL dan UPL sumur Eksplorasi BJP-1 diketahui beberapa 
kelemahan yang masih perlu ditingkatkan yaitu: 

1. Materi laporan UKL dan UPL kurang menunjukkan kualitas besar dan 
luasnya dampak pemboran eksplorasi, yang diindikasikan oleh ruang 
lingkup studi tidak terdeskripsikan dengan jelas dan isu penting 
tentang geologi sama sekali tidak ada, padahal eksplorasi di bidang 
Pertambangan Migas adalah kegiatan yang terkait erat dengan situasi 
geologi lingkungan setempat. UKL dan UPL juga tidak menyebutkan 
isu penting lainnya seperti jarak lahan eksplorasi Sumur BJP-1 dengan 
jalan tol Surabaya-Gempol yang hanya sejauh 37 m, jarak lahan 
eksplorasi dengan areal pemukiman, dan industri yang hanya berjarak 
600 m serta infrastruktur vital seperti jalan tol, jaringan listrik tegangan 
tinggi, kabel telepon, pipa gas dan lain-lain. 

UU RI NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 6 

PP RI NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG 
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

HIDUP (Pasal 3 ayat 1,2,4) 

KEPMEN ESDM NO: 1457 K/28/MEM/2000 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN 

DAN ENERGI (Pasal 4, 5) 

 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UKL & UPL 
KEGIATAN HULU MIGAS

KEPMEN  LH NO: 17 TAHUN 2001 TENTANG 
JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG 

WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS 
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

KEPMEN  LH NO: 86 TAHUN 2002 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN UKL & UPL

KEGIATAn 
WAJIB  

AMDAL? 

KEGIATAN 
WAJIB  

AMDAL? 
SUSUN DOKUMEN 

AMDAL 

YA YA 

TIDAK TIDAK 

TIDAK 



 222

2. Dokumen tidak dilengkapi peta-peta yang memenuhi kaidah kartografi, 
sehingga tidak lengkap dan tidak informatif. Hal ini kurang 
menguntungkan dipandang dari peran peta dalam menegakkan analisis-
analisis guna membangun rekomendasi dalam UKL dan UPL. 

3. Secara keseluruhan kualitas data-data serta cara penampilannya pada 
lampiran kurang mendukung pada materi bahasan dalam dokumen 
induk seperti penulisan tabel banyak yang tidak benar, sehingga 
mengganggu kelancaran analisis masalah. (contoh tabel 3.10 dikatakan 
kebisingan, padahal bukan), Bab III-5 dinyatakan tidak ada daerah 
sensitif, seharusnya daerah sensitif bukan hanya di permukaan, namun 
bawah permukaan juga diprediksi mengenai ada tidaknya daerah 
sensitif, hal IV-15 terdapat keresahan masyarakat, namun keresahan 
macam apa tidak dinyatakan. 

 

Kepatuhan dan 
Kecukupan 
Tindak 

 Berdasarkan analisis dokumen UKL dan UPL serta dokumen pelaksanaan 
pemboran eksplorasi yang dapat diakses, diindikasikan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Ketidakpatuhan pelaksanaan ketentuan perijinan yang dikeluarkan 
Bupati Sidoarjo melalui Surat Keputusan nomor 
188/227/404.1.13/2005 tanggal 19 April 2005.  

Salah satu ketentuannya adalah melakukan analisis mengenai dampak 
lingkungan (AMDAL) yang tidak dilakukan oleh LBI. 

2. Materi dokumen UKL dan UPL tidak cukup komprehensif untuk 
mengantisipasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi selama 
pemboran eksplorasi di wilayah padat penduduk dengan segala 
aktivitasnya.  

Materi UKL dan UPL tidak menunjukkan adanya infrastruktur vital 
seperti pipa gas dan juga kondisi geologis di bawah permukaan tanah. 

3. Peran BP Migas sebagai badan pelaksana kurang jelas. 

Pasal 44 angka 1 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 menyatakan 
bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama 
Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Tugas 
Badan Pelaksana antara lain adalah memberikan pertimbangan kepada 
Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran 
Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama serta melaksanakan 
penandatanganan Kontrak Kerja Sama. 

 

Prakiraan 
Keadaan 2007 
dan 2013 

 Sesuai dengan Kontrak, LBI akan mengelola Blok Brantas sampai tahun 
2020. Berarti ada kemungkinan pemboran eksplorasi lain di Wilayah 
Kerja Blok Brantas dalam kurun waktu saat ini hingga tahun 2013. 
Melihat perkembangan situasi saat ini kemungkinan adanya pemboran 
eksplorasi lain di tahun 2007 sangat kecil. Namun bila semburan lumpur 
dapat diatasi dalam kurun waktu singkat, terbuka kemungkinan adanya 
pemboran eksplorasi lain di wilayah kerja LBI, khususnya lapangan 
Wunut dan Tanggulangin. Untuk mengantisipasi hal tersebut, suatu survey 
geologis perlu segera dilakukan dalam waktu segera. 
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Saran BPK-
RI 

 BPK-RI menyarankan agar: 

a. Pemerintah  meninjau kembali ketentuan dan petunjuk pelaksanaan 
tentang UKL dan UPL terkait eksplorasi migas agar lebih 
komprehensif sehingga dapat menjamin tingkat kehati-hatian yang 
tinggi terhadap dampak lingkungan hidup; 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kehati-hatian 
dalam memberikan ijin lokasi eksplorasi baru dan meninjau kembali 
ijin lokasi yang sudah diberikan sehingga dapat menjamin tingkat 
kehati-hatian yang tinggi atas dampak lingkungan hidup. 
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2. DAMPAK LINGKUNGAN 

 

Latar Belakang Volume semburan lumpur pada tanggal 29 Mei 2006 diperkirakan 5000 
m3 tiap hari dan terus meningkat setiap hari sehingga menjadi sekitar 
156.000 m3 tiap hari pada tanggal 2 Desember 2006. Semburan lumpur 
tersebut telah membawa dampak terendamnya area 471 ha areal 
pemukiman, lahan pertanian, dan industri serta lahan persawahan lainnya. 
Hasil analisa dari BPPT menunjukkan indikasi bahwa semburan ini tidak 
akan berhenti sampai dengan 30 tahun ke depan. 

Perkembangan genangan lumpur dari periode 29 Agustus 2006  sampai 
dengan Februari 2007 disajikan pada grafik di bawah ini. 

Grafik 2  
Perkembangan Genangan Lumpur 
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Sumber: Hasil Olahan BPK RI 

Lapindo Brantas Inc (LBI), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, dan Tim Nasional Penanggulangan Semburan 
Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS) sudah melakukan berbagai kegiatan 
yang bertujuan untuk menghentikan semburan lumpur dan menangani 
genangan lumpur. Upaya untuk menghentikan semburan lumpur 
dilakukan dengan menggunakan skenario penghentian semburan yang 
berupa intervensi ke Sumur BJP-1 dengan mengoperasikan snubbing unit 
dan relief well. Skenario ini tidak dapat mencapai sasarannya untuk 
menghentikan semburan lumpur. Skenario terakhir yang akan dilakukan 
Timnas PSLS adalah berupaya untuk memperkecil semburan lumpur 
dengan memasukkan jaringan bola-bola beton ke dalam pusat semburan 
(High Dencity Integrated Chain Ball/HDCB). Langkah ini sedang 
dilaksanakan oleh Timnas PSLS dan belum diketahui hasilnya hingga 
akhir pemeriksaan tanggal 31 Januari 2007. 

Instansi seperti LBI, Pemkab Sidoarjo, dan Timnas PSLS telah 
melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk 
mengelola lumpur dan air yang disemburkan. Kegiatan yang dilakukan 
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adalah membuat tanggul-tanggul sementara dan permanen yang 
bertujuan untuk menampung genangan lumpur dan air. 

Gambar 30 
Pembuatan Tanggul 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber:  Dokumentasi Timnas PSLS 

Genangan dan kegiatan penampungan genangan lumpur di kolam-kolam 
raksasa mempunyai dampak lingkungan hidup yang sangat besar bagi 
masyarakat dan mahluk hidup lainnya. Dampak lingkungan tersebut 
dapat berupa tercemarnya sumur masyarakat, hancurnya lahan pertanian, 
persawahan, dan pemukiman, berubahnya fungsi guna bentang alam, 
seperti lahan pertanian, tambak, industri, infrastruktur, dan lain-lain. 

Di samping menangani genangan dengan membuat kolam-kolam 
penampungan, Timnas PSLS, dan instansi terkait lainnya juga berupaya 
untuk mengurangi beban kolam-kolam penampungan dengan berupaya 
membuang air dan lumpur ke Sungai Porong dan lingkungan lainnya di 
sekitar pusat semburan dan berupaya melakukan penelitian untuk 
pemanfaatan lumpur untuk bahan bangunan. Upaya pembuangan lumpur 
dan air serta pemanfaatan lumpur juga berpengaruh terhadap lingkungan 
hidup. Pengaruh tersebut dapat berupa berubahnya kualitas air Sungai 
Porong dan mempercepat proses sedimentasi di Sungai Porong dan 
muaranya.  

Pemeriksaan dan kajian dampak lingkungan hidup dilakukan dengan 
mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LBI, Pemerintah 
Kabupaten dan Propinsi serta Timnas PSLS di atas. BPK-RI bekerja 
sama dengan Universitas Brawijaya melakukan kajian atas dampak 
lingkungan hidup dari kegiatan di atas.  

 

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

BPK-RI telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui dampak 
lingkungan dari kegiatan-kegiatan penanganan semburan lumpur di 
Sidoarjo. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui hal-hal 
sebagai berikut: 
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Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
Pemukiman dan 
Berbagai 
Bangunan Penting 

Salah satu dampak semburan lumpur adalah terendamnya area yang 
sangat luas. Hingga tanggal 13 Desember 2006 berbagai 
gedung/bangunan pemukiman dan industri terendam, tersebar di Desa 
Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo, antara lain rusaknya 
3.226 unit tempat tinggal, 18 unit sekolah, kantor Koramil dan Kelurahan 
Jatirejo, 20 unit pabrik, 15 unit tempat ibadah dan rumah-rumah 
penduduk di wilayah Perumahan TAS dan sekitarnya.
 

Dampak langsung berupa kepindahan tempat tinggal dialami berbagai 
desa, diantaranya: 

• Desa Renokenongo 
• Kelurahan Jatirejo 
• Desa Kedungbendo 
• Kelurahan Siring 
• Desa Besuki 
• Kelurahan Mindi 
• Desa Pajarakan 

528 KK/1945 Jiwa 
883 KK/3.480 Jiwa 
742 KK/2.715 Jiwa 
946 KK/3.086 Jiwa 
189 KK/1.567 Jiwa 
5 KK 
9 KK/46 Jiwa 

Daerah rawan bencana ini telah meluas ke Perumahan Tanggulanggin 
Anggun Sejahtera (Perumtas) 1, di sebelah utara jalan tol. Setelah lumpur 
menenggelamkan Perumtas, tanggal 14 Desember 2006, Timnas PSLS 
mulai membangun tanggul rendah. Pembangunan itu bertujuan mencegah 
mengalirnya lumpur ke Kali Tengah. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, pada tanggal 13 
Desember 2006 kawasan terendam lumpur di Kecamatan Porong dan 
sekitarnya seluas 345 Ha. Data tersebut akan di verifikasi dengan 
melakukan pemetaan kawasan melalui citra satelit. Pada tanggal 26 
Januari 2007 kawasan terendam telah meluas menjadi 470 Ha. 

Berbagai dampak sosial dari kepindahan tempat tinggal dapat terjadi 
seperti waktu adaptasi terhadap tempat baru, kepindahan sekolah dan 
tempat kerja, perubahan kultur budaya dan kebiasaan. 
 

Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
Sumur 
Masyarakat 

Dari hasil review atas penelitian Balitbang PU (Departemen PU) 
Bandung, Dewan Lingkungan Hidup Sidoarjo dan Bapedal Jatim, 
diketahui bahwa kualitas air sumur-sumur di sekitar lokasi semburan 
lumpur tidak memenuhi syarat untuk di konsumsi karena tidak 
memenuhi syarat air bersih. 

Hasil uji badan air yang menunjukkan sumur masyarakat sudah tercemar 
adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 38 
Uji Air Sumur oleh Dep PU, 

Sumber Balitbang PU Bandung 
Uji Air Sumur oleh 

Dewan Lingkungan Hidup Sidoarjo 
Jenis  : Air Bersih 
Lokasi  : PT Debrima di Desa Kedungbendo Sidoarjo 
Pemantauan: Juli dan September 2006 
Tanggal   : 5 Juli 2006 dan September 2006 
Pukul  : 13.30 WIB 

Jenis  : Air Bersih 
Lokasi  : Sumur Bpk. Sukir RT 12 RW 03 Jatianom  - 
Jatirejo Porong Sidoarjo 
Hari/Tgl  : Kamis, 15 Juni 2006 
Pukul  : 14.20 WIB 
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Personal  : Rosihan ST  Personal: Andri Kurniawan dan Achmad Irfan 
HASIL 
• Daya hantar listrik dari 2108 umhos/cm menjadi 7310 

umhos/cm  
• TDS dari 1265 mg/l menjadi 4368 mg/l  
• Parameter lainnya yang meningkat Klorida, Sulfat, 

Natrium, Magnesium dan Kalsium  

HASIL 
• Parameter Timbal (Pb) pada menunjukkan hasil 0,1048 

dengan standar maksimal 0,05 
• Parameter Mangan (Mn) menunjukkan hasil 0,8069 

dengan standar maksimal 0,5  

Kesimpulan: Tidak memenuhi Peraturan MenKes No: 
416/MENKES/PER/IX/1990 (tentang persyaratan air 
bersih) 

Kesimpulan: Tidak memenuhi peraturan MenKes No: 
416/MENKES/PER/IX/1990 (tentang persyaratan air 
bersih) 

 

Pada sumur yang kandungan Daya Hantar Listrik (DHL) dan zat padat 
terlarutnya tinggi, pemilik sumur mengeluhkan bahwa air tersebut terasa 
gatal bila digunakan untuk mandi tidak seperti sebelum terjadinya 
semburan lumpur. Selain itu berapa sumur penduduk tingkat 
kekeruhannya melebihi baku mutu (maksimum 25 NTU), kadar 
kekeruhan yang terukur di 12 sumur penduduk berkisar 47-169 NTU, 
beberapa parameter lain, seperti Klorida, Sulfat, Natrium, Magnesium 
dan Kalsium juga melebihi baku mutu sehingga penduduk mengeluhkan 
bau air sumur mereka seperti bau limbah. 

Laporan Kemajuan Penanganan Dampak Lingkungan Tim Pokja 2 
tanggal 27 Juli 2006 menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi TDS, Fe, 
Mn dan Cl- pada air sumur (dangkal) di Desa Balongkenongo dan Desa 
Siring melebihi Baku Mutu Air Bersih yang diatur dengan Permenkes 
No. 416 Tahun 1990. 

Dampak pencemaran di sumur-sumur sekitar lokasi semburan BJP-1 
menurut studi kepustakaan H.J. Mukono (Fakultas Kesehatan Unair 
Surabaya) akan berdampak ke masalah kesehatan seperti: 

a. Diduga Kandungan logam berat (Mangan (Mn) dan Timbal (Pb)) 
yang cukup tinggi dapat menyebabkan kerusakan sistem reproduksi, 
sistem pencernaan, sistem hemopoitik, sistem syaraf. 

b. Kandungan H2S dapat menyebabkan iritatif, berbau busuk dan 
menyebabkan rasa tercekik, sedangkan Phenol dapat menyebabkan 
korosif sedangkan bila masuk ke tubuh dapat menyebabkan kelainan 
jantung, penyakit ginjal dan disinyalir dapat menyebabkan ISPA. 

c. Air sumur berubah menjadi lebih keruh, berbau seperti bau limbah, 
rasanya asin dan gatal bila digunakan untuk mandi hal ini karena 
banyak kandungan senyawa garam, sehingga tidak dapat 
dipergunakan untuk mandi apalagi untuk konsumsi. 

Berkaitan dengan dampak semburan atas sumur masyarakat, Timnas 
PSLS menjelaskan bahwa: 

a. Memang terjadi penurunan kualitas air sumur akibat rembesan air 
lumpur baik secara langsung atau tidak langsung. Penurunan kualitas 
air terutama naiknya daya hantar listrik, TDS, klorida, sulfat, Na, 
magnesium 

b. Tingginya kadar Mn, Pb pada air sumur yang dekat pada 
kolam/saluran pembuang lumpur. Hal ini disebabkan karena air 
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lumpur mengandung kadar Pb (timbal) yang cukup tinggi yang 
berkisar tt-0.85 mg/L dan Mn yang tinggi 0,14-0,7 mg/L. 

c. Air sumur kalau dipakai akan menyebabkan gatal-gatal karena 
mengandung kadar garam yang tinggi seperti halnya air laut. 

 

Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
Kualitas Sektor 
Pertanian 

Sektor pertanian Sidoarjo merupakan salah satu yang menderita kerugian 
akibat luapan lumpur Porong. Lahan pertanian di sekitar lokasi semburan 
merupakan salah satu yang mengalami dampak langsung luapan lumpur. 
Kehilangan produksi pertanian berupa padi, tebu, palawija, dan jati 
merupakan produksi pertanian di sekitar lokasi luapan lumpur. 
Masyarakat petani yang menggantungkan kehidupannya pada sektor 
pertanian kehilangan mata pencaharian, baik sebagai pemilik lahan 
maupun buruh tani. Ekosistem pertanian yang telah terbentuk kini 
tertutup oleh lumpur, dijadikan kolam penampungan, teraliri air lumpur 
atau terkena rembesan yang dapat mengurangi kualitasnya, sehingga 
pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai salah satu unsur di 
dalamnya. 

Sebagai kompensasi atas kehilangan sumber pendapatan khususnya para 
pemilik lahan, LBI memberikan ganti rugi dalam bentuk sewa lahan 
selama 2 (dua) tahun dan ganti rugi produksi pertanian. Sewa lahan 
dilakukan dengan pemilik lahan sawah untuk jangka waktu selama 2 
tahun, sedangkan ganti rugi tanaman diberikan untuk sekali panen yang 
nilainya disesuaikan dengan jenis produksi lahan yang bersangkutan, 
yaitu tebu, palawija (kacang-kacangan dan umbi-umbian), holtikultura 
(sayuran, buah dan bunga), dan pepohonan (jati). Selain itu Tim Terpadu 
dan Timnas PSLS telah menetapkan perbaikan saluran irigasi (drainage) 
dan pembangunan tanggul penahan di sekitar wilayah pertanian ke dalam 
program kerjanya.  

Namun demikian, volume semburan yang terus meningkat dan seringnya 
tanggul penahan jebol, telah menimbulkan luapan lumpur di lahan 
pertanian. Selain itu, rembesan air lumpur telah ikut mempengaruhi 
kualitas lahan pertanian. 

 
Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
lahan pertanian 

Genangan lumpur panas (bersama air hujan) telah menenggelamkan 
lahan pertanian (sawah dan tegalan) yang merupakan lahan pertanaman 
berbagai komoditi. 

Menurut Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) Kabupaten Sidoarjo 
luas areal lahan yang terkena dampak adalah sebagai berikut: 

 
 

Data tanaman yang terkena lumpur 
Kecamatan Desa Padi (Ha) Tebu (Ha) Tanaman 

lain (Ha) 
Siring  22,25 - -
Reno kenongo  67,35 7,785  
Jatirejo  29,60 5,63 
Mindi  10,00 17,40 
Ketapang  -  2

Porong  
  

Ketapang  -  2
Tanggulangin Kedungbendo 3,50 - -
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Sentul  25,0 - -
Besuki  79,00 3,00 -
Kedungcangkring 27,00 12,70 -

Jabon  

Pejarakan  36,00 17,60 -
Jumlah   229,70 64,015 4

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo, 23 Nopember 2006 

Sedangkan lahan yang terkena luapan/rembesan adalah: 
 

 
Data Tanaman dampak luapan/rembesan 

Kecamatan Desa Padi (Ha) Tebu (Ha) 
Porong  Renokenongo  27,55 
 Glagaharum  72,10 
 Plumbon  17,00 
Tanggulangin Sentul  144,0 
 Penatar sewu 147,00 
 Kalidawir  47,00 
 Gempolsari 38,00 
Jabon  Besuki  - 7,20
Jumlah   492,65 7,20

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo, 23 Nopember 2006 

Informasi di atas menyebutkan bahwa areal pertanian yang terkena 
dampak luapan lumpur adalah seluas 297,715 ha, dan yang terkena 
rembesan lumpur seluas 499,85 ha. 

Menurut penelitian Universitas Brawijaya, pengaruh genangan lumpur 
panas terhadap kegiatan Agrokompleks adalah sebagai berikut:  

a. Genangan lumpur panas (bersama air hujan) telah menenggelamkan 
lahan pertanian (sawah, tegalan) yang merupakan lahan pertanaman 
komoditi. Data menunjukkan bahwa lahan-lahan yang terkena 
genangan lumpur, yaitu: 

1) Lahan pertanian berupa lahan persawahan subur yang ditanami 
tebu seluas 64,015 ha, berlokasi di Desa Renokenongo, Jatirejo, 
Kedungcangkring, Mindi, Pejarakan dan Besuki. 

2) Lahan persawahan yang ditanami padi seluas 309,70 ha, terletak 
di Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungcangkring, Mindi, 
Pejarakan dan Besuki. 

3) Lahan Hortikultura dan Palawija masing-masing 2 ha, di Desa 
Ketapang. 

4) Pengganti tanaman tebu seluas total 26,115 ha di Desa 
Renokenongo, Desa Jatirejo, dan Desa Kedungcangkring. 

b. Perubahan fungsi guna lahan dalam luasan yang cukup besar. 

Penggantian tanaman menjadi pond/kolam genangan air 
menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi guna lahan dalam 
luasan yang cukup besar. Sebagai contoh untuk tanaman tebu 
persiapan lahan baru sebelum dapat ditanami memerlukan waktu 
paling tidak 3 bulan, persiapan benih, penanaman benih dan 
budidaya memerlukan waktu 6 bulan berikutnya, sehingga akan 
terjadi penundaan produksi gula. Dalam jangka panjang patut 
dipertanyakan beda produktivitas lahan baru dengan lahan lama, dan 
beberapa pabrik gula serta alkohol akan terkena dampak tidak 
langsung dari langkanya tebu.  

c. Kehilangan lahan pertanian tidak cukup diperhitungkan dengan nilai 
ganti untung yang diberikan kepada pemiliknya, tetapi telah 
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menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain 
berupa: 

1) Hilangnya panenan bahan pangan setiap tahun, berupa padi, 
tebu, palawija, holtikultura dan lain-lain. 

2) Hilangnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. 

3) Keterpaksaan alih lapangan kerja (pemilik lahan, buruh tani, dan 
lain-lain) ke lapangan kerja non pertanian, bagi yang 
bersangkutan suatu hal yang sulit dan tidak terbiasa, serta akan 
menemui tantangan keras serta membutuhkan masa adaptasi 
yang lama untuk bisa berhasil. 

4) Pemukiman petani, baik yang terendam lumpur maupun yang 
tidak terendam lumpur, mengalami perubahan jarak akses ke 
lahan kerjanya yang baru. 

Lebih lanjut, penelitian Universitas Brawijaya untuk lahan persawahan 
yang terkena dampak tersebut harus melakukan upaya perbaikan dengan 
cara: 
a. Pengelontoran kadar garam pada lahan tanaman namun hal tersebut 

terkendala pada: 
1) Terdapat masalah dengan topografi 
2) Normalisasi saluran irigasi 
3) Varietas lahan yang terkandung salinitas tinggi 
4) Pengaturan pola tanam  

b. Peningkatan produksi dengan: 
1) Penambahan pupuk Nitrogen dan Pupuk Urea 
2) Penambahan bahan organik  

Untuk budidaya tanaman perlu diadakan remediasi dengan cara 
pengaturan tata air (drainase), mengelontor garam, pengaturan saluran 
irigasi, budidaya sistem sujan (bedengan), namun sulit dilaksanakan 
karena kondisi topografi. Perbaikan sifat kimia akibat penurunan Ph, 
penggelontoran garam dengan air, penambahan bahan organik. 
Pengaturan pola tanam, misalnya pada musim hujan dan yang tahan 
slinitas tanaman non padi pada awal atau akhir musim hujan. 

Menurut Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Sidoarjo 
rembesan maupun luapan yang menggenangi sawah-sawah penduduk 
tersebut berdampak kepada tanaman padi dan sayuran dikarenakan: 

a. Tanaman yang terkena luapan lumpur Sidoarjo serta terdampak 
(rembesan), tanaman akan mati  

b. Tanaman yang belum waktunya dipanen terpaksa dipanen paksa 
(sebelum waktunya), tanaman akan mati karena saluran dan irigasi 
tersumbat lumpur. 

c. Kerugian infrastruktur teknis adalah saluran irigasi baik primer 
maupun sekunder maupun saluran pembuangan air irigasi (avfour). 

d. Dampak pengelontoran air lumpur ke avfour/saluran kali yang ada 
mengakibatkan menurunnya pasokan air sehingga akan menambah 
luas dampak terhadap lahan pertanian dan perkebunan. 

Secara ekonomi kerugian lahan yang terkena lumpur maupun terkena 
dampak atas tanaman padi, tebu, palawija total nilai kerugian sebesar 
Rp16.721,75 juta.  
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Dini Mawuntyas (Peneliti dan pengajar mikrobiologi di F-MIFA 
Unibraw), sebagaimana dikutip dari Tempo Interactive tanggal 14 
Agustus 2006, menyatakan bahwa kandungan logam berat seperti besi 
(Fe) terlarut dalam 0,1; NHCl lebih tinggi dari 700 ppm; Mangan (Mn), 
Aluminium (AL), Natrium (Na), dan Chloor (Cl) yang juga cukup tinggi, 
akan berdampak pencemaran di sawah-sawah sekitar lokasi semburan 
atau tambak. 

Gambar 31 
Kerusakan lahan pertanian di Desa Pejarakan (24 Januari 2007) 

 

 
Sumber: Dokumentasi Tim BPK-RI 

Konstruksi tanggul penahan yang tidak memadai sehingga 
memungkinkan terjadinya rembesan dan tanggul jebol. 

 

Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
Saluran Irigasi 

Selain berdampak pada areal lahan pertanian, lumpur juga 
mempengaruhi saluran irigasi pertanian warga. Diketahui bahwa di 
sekitar lokasi semburan lumpur terdapat saluran irigasi (avfour), yang 
berfungsi untuk mengairi sawah dan perkebunan milik warga, selain 
juga dapat difungsikan sebagai saluran pembawa (drainage) saat musim 
hujan bagi Kecamatan Porong (presentasi Timnas PSLS November 
2006). 

Saluran irigasi pertanian yang terpengaruh luapan lumpur, sebagaimana 
dirangkum dari informasi Media Centre tanggal 28 November 2006, 
adalah: 

a. Saluran irigasi: Sekunder Juwet 2.200 m, saluran irigasi tersier 3.475 
m, bangunan bagi/sadap/pintu 6 unit, bangunan ukur 5 unit, boks 
tersier/kuarter 4 unit, saluran drainaser kampung 4.800 meter. 

b. Pengendali banjir: avfour Jatianom 2.750 m, avfour Ketapang 1.000 
m, anak avfour Ketapang 1.500 m, saluran pembuangan (avfour 
desa) Renokenongo 1.400 m, Siring 1.200 m, Jatirejo 2.000 m, 
Kedungbendo 3.000 m, Mindi Hilir 150 m serta dam pengendali 2 
unit. 

Sedangkan hasil wawancara Tim BPK-RI dengan Kepala Dinas PU 
Pengairan tanggal 13 Desember 2006 diketahui bahwa: 
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a. Avfour/irigasi di Desa Jatianom dan Desa Juwet mengalami 
penyumbatan akibat lumpur yang menggenangi saluran tersebut, 
sehingga mengakibatkan sarana dan prasarana pengairan tidak dapat 
berfungsi melayani kebutuhan air bagi masyarakat petani. 

b. Selanjutnya diungkapkan bahwa avfour yang mengalami 
penyumbatan adalah: 

1) Kondisi avfour Jatianom terbenam lumpur di Desa Jatirejo. 
Avfour ini melayani kawasan cathmen area yaitu di Desa Juwet, 
Kenongo, Gedang, Mindi, Jatirejo dengan luas areal pertanian 
seluas 15.000 ha, sehingga tindakan yang disarankan oleh Dinas 
PU ke LBI adalah pembuatan avfour baru dari Desa Jatirejo s.d. 
avfour Desa Jatianom dengan jalur di tepi pond 5. 

2) Kondisi pada saluran Desa Juwetkenongo terbenam lumpur di 
Desa Siring. Avfour ini melayani melayani pengairan sawah, 
yaitu Desa Juwetkenongo, Gedang, Siring, Renokenongo, 
Glagahharum dan Sentul dengan luas areal pertanian seluas 
3.500 ha, sehingga tindakan yang disarankan oleh Dinas PU ke 
LBI adalah pembuatan saluran baru dari Desa Siring menuju ke 
Utara ke avfour Ketapang untuk pengairan sawah di Desa 
Glagahharum dan untuk Desa Sentul dibuatkan saluran dari 
avfour Ketapang. 

c. Lebih lanjut akibat lumpur yang terus mengalir ke saluran 
mengakibatkan beberapa sarana dan prasarana pengairan belum 
dapat difungsikan karena tertimbun lumpur. Saluran pengairan yang 
mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi melayani kebutuhan 
air bagi masyarakat pengguna air yaitu:  
1) saluran irigasi (saluran sekunder juwet) dan saluran tersier 
2) bangunan pembagi, penyadap air dan bangunan ukur 
3) pintu-pintu pembagi/penyadap air bangunan dam  
4) box pembagi petak tersier-kwarter 
5) jaringan pembuangan tingkat desa 
6) anak avfour dan avfour saluran pembuangan  

 
Dampak Terhadap 
Peternakan 

Menurut Universitas Brawijaya, data menunjukan bahwa pada umumnya 
dampak merugikan dari genangan lumpur dialami peternak pribadi, 
bukan perusahaan khusus peternakan, di antaranya: 

a. Unggas mati 1.605 ekor, tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo dan 
Siring. 

b. Kambing mati 30 ekor, lokasi tersebar di Desa Renokenongo, 
Jatirejo dan Siring. 

c. Sapi keguguran 2 ekor dan produksi susu turun 25% berasal dari 
Desa Jatirejo. 

d. Kijang mati 7 ekor berasal dari Desa Jatirejo. 

Untuk jenis satwa liar yang menghilang/pindah atau mati (amfibia, aves, 
reptil, mamalia kecil, ikan, dll) tidak menjadi masalah, karena 
kebanyakan jenis satwa liar yang ada bukan termasuk jenis langka yang 
dilindungi, kecuali untuk kijang (7 ekor) yang mati di Desa Jatirejo. 
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Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
Kesehatan 

Selain kerusakan fisik yang telah dan akan ditimbulkan oleh banjir 
lumpur, lumpur juga dapat berdampak pada kesehatan manusia. 
Genangan lumpur mempengaruhi manusia dengan adanya dampak 
perubahan udara dan air di sekitar. Hasil penelitian Universitas 
Brawijaya menunjukkan hal berikut: 

a. Banjir lumpur dapat menyebabkan infeksi  pernafasan dan iritasi 
kulit. Lumpur juga mengandung unsur beracun yang secara 
kumulatif dapat menyebabkan kanker. Pada bayi hal ini akan 
menghambat perkembangan otaknya. 

b. Berdasarkan sampling dan uji coba laboratorium pada 3 lokasi 
berbeda, air tanah di lokasi mengandung 9 dari 10 unsur kimia yang 
melampaui baku mutu. Misalkan kandungan logam berat seperti 
merkuri mencapai 2.565 mg/liter, dimana baku mutunya adalah 
0.002 mg/liter Hg (Koran Tempo, 16 Juni 2006). Uji laboratorium  
menunjukkan lumpur mengandung senyawa bernahaya dan beracun 
melampaui baku mutu. Sampling lumpur yang dilakukan 5 Juni 2006 
oleh pemerintah daerah setempat, didapati fenol yang termasuk 
kategori senyawa berbahaya dan beracun. 

c. Terdeteksinya gas H2S dan Hidrokarbon di udara sekitar lokasi 
semburan dapat berdampak negatif terutama terhadap kesehatan 
pekerja harian di lokasi semburan yang mencoba menanggulangi 
dampak lebih luas dari genangan lumpur. Karena itu perlu 
diperhatikan waktu exposure yang aman melalui pengendalian 
dan/atau penetapan panjangnya jam kerja tiap hari bagi pekerja 
lapang. 

d. Adanya senyawa berbahaya dan beracun dalam lumpur 
mengindikasikan bahwa pemanfaatan ataupun mobilisasi lumpur ke 
wilayah lain membawa resiko tersebar luasnya pencemar, selain 
material sedimen. 

e. Pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi (Sucofindo, 
Corelab dan BogorLab) menyimpulkan bahwa lumpur Sidoarjo tidak 
termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik untuk 
bahan anorganik seperti Arsen, Barium, Boron, Timbal, Raksa, 
Sianida Bebas, maupun untuk bahan organik seperti Trichlorophenol, 
Chlordane, Chlorobenzone, Chloroform dan sebagainya. Hasil 
pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di 
bawah baku mutu yang diijinkan. 

f. Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu (Panaeus 
monodon) maupun organisme akuatik lainnya (Daphnia carinata) 
menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya dan tidak 
beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian konsentrasi 
bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen hewan uji mati. 
Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 
antara 56.623,93 sampai 70.631,75 ppm Suspended Particulate 
Phase (SPP) terhadap larva udang windu dan di atas 1.000.000 ppm 
spp terhadap Daphnia carinata. Sementara berdasarkan standar EDP 
BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan beracun bila nilai LC50-nya 
sama atau kurang dari 30.000 mg/L SPP. Di beberapa negara, 
pengujian semacam ini memang diperlukan untuk membuang lumpur 
bekas pemboran (used drilling mud) ke dalam laut. Jika nilai LC50 
lebih besar dari 30.000 Mg/L SPP, lumpur dapat dibuang ke 
perairan. 
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Sebagai catatan, logam berat tidak larut air, kecuali pada pH sangat 
rendah ≤ 2, sehingga pada kondisi pH normal tidak akan dijumpai 
konsentrasi logam berat dalam jumlah berarti dalam air. Dampak logam 
berat terhadap kesehatan manusia bersifat akumulatif melalui rantai 
makanan, sehingga uji LC50 pada organisme akuatik tidak berarti apa-
apa untuk menunjukkan bahaya dampak akumulatif logam berat terhadap 
manusia. 

Telah dilakukan pengukuran radiasi dengan Geiger Muller dan proteksi 
radiasi dari RSUD Dr. Syaiful Anwar. Hasilnya adalah seperti pada tabel 
di bawah. 

 
Pengukuran No. Posisi Tempat mA mR/jam Cpm 

1. S 06,348910, E114,312740 
Elev 563 m, Pkl. 10.10 WIB 

Rumah Tamu 
Pemkab Sidoarjo 

0,002 0,04 27 

2. S 07,346650, E112,730530 
Elev 38 m, Pkl. 11.23 WIB 

Dekat Bappedal 0,002 0,04 27 

3. S 07,519610, E112,705620 
Elev 31 m, Pkl. 12.11 WIB 

Sebelah rel KA jalan 
tol 

0,002 0,04 27 

4. S 07 ,546590, E112,700870 
Elev 32 m, Pkl. 12.50 WIB 

Kali Porong dekat rel 
KA 

0,002 0,035 25 

5. S 07,562810, E112,716740 
Elev 22 m, Pkl. 13.12 WIB 

Tiket masuk 0,003 0,05 32 

6. S 07,543460, E112,708460 
Elev 25 m, Pkl. 13.25WIB 

Spillway 0,002- 
0,001 

0,02-0,03 20-24 

7. S 07,529210, E112,709660 
Elev 36 m, Pkl. 14.17 WIB 

Pusat semburan 0,003 0,05 32 

8. S 07,527500, E112,710850 
Elev 36 m, Pkl. 14.30 WIB 

Sisa lumpur basah 0,003 0,05 pernah 
mencapai 0,07 

32-43 

 

Untuk orang biasa, maksimum radiasi yang diijinkan adalah 0,25 
mR/tahun dan pekerja adalah 2,5 mRem/tahun. Dari perhitungan secara 
kasar, untuk pekerja maksimum radiasi yang diijinkan adalah 0,06 
mR/jam, sehingga untuk pekerja di sekitar semburan lumpur harus ada 
perlakuan khusus. Perlakukan khusus yang dimaksud antara lain adalah 
konsumsi harus melebihi gizi pekerja normal dan tidak terkena radiasi. 
Adapun kalau tidak dilakukan, efek kemudian yang bisa terkena adalah 
kanker, yang gejalanya dapat terjadi setelah waktu yang relatif lama. 

 
Dampak 
Genangan 
Lumpur pada 
Tanah Sekitar 
Semburan 

Hasil penelitian Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa semburan 
lumpur di Sidoarjo juga mempengaruhi tanah di sekitar genangan 
lumpur. Kesimpulan tersebut di ambil berdasarkan hasil penelitian dan 
kajian dari berbagai pihak yang telah melakukan penelitian atas dampak 
genangan pada tanah. Hasil penelitian dan kajian tersebut disajikan di 
bawah ini: 

a. Kepala Microwave Remote Sensing Laboratory (MRSL) Universitas 
Chiba, Jepang mengkorfirmasikan kepada Kompas 6 Januari 2007, 
bahwa peneliti Center for Environmental Remote Sensing 
Universitas Chiba telah berhasil menganalisis distribusi penurunan  
permukaan tanah wilayah semburan lumpur, melalui citra satelit 
Advanced Land Observing Satellite (ALOS) yang diluncurkan 
pemerintah Jepang, Januari 2006. Dilaporkan, tanah di sekitar lokasi 
semburan lumpur di Porong turun hingga 2,4 meter dari ketinggian 
semula. Dari citra yang dipetakan 5 Januari 2007 terlihat distribusi 
penurunan tanah di lokasi semburan. lumpur. Berdasarkan analisis, 
maka setiap desa di sekeliling wilayah bencana mengalami 
penurunan permukaan tanah. Khususnya wilayah Desa Siring 
mengalami penurunan permukaan tanah terdalam yaitu 2,4 meter.  
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Penurunan tanah ini diperkirakan akibat beban lumpur yang 
ditampung dalam tanggul selama ini. 

b. Tim Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, pada 
tanggal 24 September 2006 telah melaporkan penurunan tanah di 
beberapa titik sekeliling wilayah semburan lumpur ini, khususnya di 
Desa Kedungbendo (0,50 m), Jatirejo (0,23 m), Siring (0,88 m). Jadi, 
dalam waktu hanya 3 bulan telah terjadi penurunan tanah hingga 1,5 
meter lebih.     

Dampak 
Pembuangan 
Lumpur ke Kali 
Porong pada 
Perikanan 

Penyebaran air dan lumpur dari pusat semburan dan pusat genangan 
dapat terjadi karena pertambahan volume semburan lumpur dan kapasitas 
kolam penampungan tidak memadai sehingga perlu diperluas. Upaya 
untuk mengurangi beban kolam penampungan dengan membuang air dan 
lumpur ke Sungai Porong juga mempengaruhi penyebaran dampak 
semburan lumpur ke areal disekitarnya. 

Selain terhadap lahan dan irigasi pertanian, luapan lumpur dikhawatirkan 
warga akan mempengaruhi kualitas air irigasi untuk pertambakan. 

Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada tanggal 26 
Juni s.d. 20 November 2006 melakukan pemantauan atas rembesan yang 
terjadi di saluran irigasi, yang dapat berdampak pada usaha perikanan 
warga. Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menyimpulkan bahwa 
terjadi luberan air lumpur dan rembesan yang teraliri air di Sungai 
Sangewu dan Saluran Mati yang kemudian merambah ke Saluran Kebo 
Guyang, ke Kali Toyono, sehingga menyebabkan adanya udang yang 
mati di dalam tambak. 

Menurut Universitas Brawijaya: 

a. Sampai saat ini belum ada laporan lumpur panas menggenangi lahan 
pertambakan, tetapi luasan 7.000 ha akan terancam jika spillway 
beroperasi penuh. Nelayan tambak mengambil air laut dari selokan 
pemasok air laut yang dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum 
dan/atau Jasa Tirta. Air selokan ini bersifat payau, airnya berasal dari 
muara Kali Porong (akibat beroperasinya spillway), maka usaha 
tambaknya akan rusak/gulung tikar karena tercemar. 

b. Saat ini, karena situasi yang tidak menentu, beberapa petambak telah 
memanen tambak sebelum waktunya, beberapa yang lain berhenti 
menebar bibit. 

Dampak 
Pembuangan 
Lumpur ke 
Sungai Porong 
Mempercepat 
Proses 
Sedimentasi  

Sebagai salah satu pecahan dari Kali Brantas, Sungai Porong 
membentang sepanjang ± 50 km dari Dam Mlirip di Mojokerto dan 
bermuara di pesisir Timur Laut pantai Sidoarjo di Selat Madura (Delta 
Sidoarjo). Pecahan Kali Brantas lainnya adalah Kali Surabaya, yang 
melewati Kota Surabaya dan bermuara di bagian Barat Selat Madura. 
Sungai Porong mempunyai dua anak sungai, yaitu Sungai Kambing dan 
Sungai Sadar.  

Fungsi dan peruntukkan Sungai Porong terlihat sebagai berikut: 

a. Sungai Porong dibangun tahun 1800 oleh Pemerintah Belanda 
sebagai pengendali banjir untuk induk Kali Brantas, yang berada di 
Mojokerto. Pengendalian banjir di wilayah Kecamatan Porong, 
Sidoarjo dilakukan khususnya di musim penghujan atau saat debit air 
Kali Brantas melebihi ambang batas yang membahayakan Surabaya. 
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b. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kab. Sidoarjo 
menegaskan fungsi Sungai Porong sebagai pengendali banjir dan 
saluran pelimpahan erupsi Gunung Kelud. 

c. Sungai Porong melintasi beberapa wilayah kabupaten di Jawa Timur, 
sehingga peruntukkan dan pengawasannya diatur dengan peraturan 
tingkat propinsi. Menurut SK Gubernur Jawa Timur No. 187 Tahun 
1988 tanggal 19 Mei 1988 tentang Peruntukkan Air Sungai di Jawa 
Timur, air Sungai Porong mulai dari Dam Lengkong sampai Desa 
Porong menurut peruntukkannya ditetapkan sebagai air Golongan B, 
yaitu air yang dapat digunakan untuk diolah menjadi air minum dan 
keperluan rumah tangga lainnya. Selain itu, air Sungai Porong mulai 
dari Desa Porong sampai muara peruntukkannya ditetapkan sebagai 
air Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan 
perikanan dan pertambakan. 

d. Hasil audit lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidoarjo 
tahun 2003 menunjukkan fungsi Sungai Porong sebagai sumber 
kegiatan ekonomi mata pencaharian, irigasi pertanian. Salah satu 
fungsi air Sungai Porong adalah untuk pengairan pertambakan di 
daerah hilir atau sekitar pantai. Hasil usaha tambak tersebut pada 
umumnya berupa udang windu dan ikan bandeng, yang dikelola oleh 
kelompok usaha bersama dengan berlokasi di pesisir pantai Selat 
Madura dan sepanjang aliran di muara Sungai Porong. Menurut 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo, luas lahan 
pertambakan di Sidoarjo mencapai ±15.000 Ha.1 

 
Gambar 32 

Peta Lokasi Tambak Kabupaten Sidoarjo 

 
   Sumber: Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo 

Fungsi dan peruntukkan tersebut didukung dengan hasil studi rona 
lingkungan oleh Universitas Airlangga (Oktober 2006) yang 
menunjukkan bahwa Kali Porong kaya akan bentos dan nekton. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sungai Porong adalah daerah 
estuarian yang sangat subur. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kab. 
Sidoarjo menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di sepanjang 

                                                 
1 Dinas LH, Pertambangan dan Energi, Kab. Sidoarjo, 2006 
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aliran Sungai Porong, antara lain tambak ikan, penangkapan ikan dan 
peternak itik. Sedangkan di daerah pantai atau pesisir timur adalah 
petambak bandeng, udang windu, serta penangkap ikan, pengumpul 
kupang dan peternak itik. 

Hasil penelusuran Tim BPK-RI di sepanjang Sungai Porong (dari 
jembatan tol setelah titik pembuangan sampai dengan perairan di muara) 
pada tanggal 12 dan 13 Januari 2007 menunjukkan bahwa masyarakat 
memanfaatkan sungai untuk penambangan pasir kali dalam skala kecil 
dan menengah, serta untuk penangkapan ikan. Selain itu, masyarakat 
mengambil limpahan air sungai, khususnya pada saat pasang naik, untuk 
mengairi lahan pertambakan. 

Kali Porong digolongkan stabil dan emphemeral karena debitnya selalu 
ada sepanjang tahun.2 Debit air Sungai Porong mencapai tingkat tertinggi 
sebesar 2.000 m3/detik dan minimum sebesar 0-10 m3/detik yang 
biasanya terjadi pada saat musim kemarau, dengan rata-rata sebesar 
1.500–1.600 m3/detik. Di sepanjang aliran sungai terdapat irigasi teknis 
dengan sistem jaringan saluran pembawa dan pembuangan (avfour). 
Pada saat musim kemarau saluran pembuang difungsikan juga sebagai 
saluran pembawa untuk mensuplai air irigasi dengan membuat bendung-
bendung dalam saluran pembawa. Hal ini menunjukkan karakteristik 
Sungai Porong sebagai lingkungan buatan (man-made environment) yang 
eksistensi alirannya bergantung pada curah hujan dan air pasang laut. 

Pada tanggal 15 September 2006, Bupati Sidoarjo mengambil keputusan 
untuk membuang lumpur ke Sungai Porong setelah melakukan 
pembahasan dengan Muspida dan perwakilan warga. Seperti diketahui, 
pembuangan lumpur tersebut dilakukan tanpa melalui pengolahan 
(treatment) sebagaimana mestinya. 

Berbagai kalangan telah menentang pembuangan lumpur ke Sungai 
Porong atau laut Selat Madura dengan berbagai alasan sejak kali pertama 
dicetuskan pada bulan Juni 2006.  

Berbagai pendapat tersebut mengindikasikan adanya potential problem 
sebagai dampak pembuangan lumpur ke badan sungai atau laut. Potensi 
ini terkait dengan karakteristik fisik lumpur dan tingkat keasinan. 

Potensi dampak negatif tersebut didukung pula berdasarkan kesimpulan 
hasil simposium di ITS tanggal 7 September 2006 yang diselenggarakan 
KLH bersama dengan UNDP dan Adnan Awad (Konsultan Marine 
Affair dari Afrika Selatan) yang menunjukkan bahwa kandungan bahan 
beracun dan tingkat keasinan lumpur Porong tidak membahayakan bagi 
ekositem lingkungan laut. Namun, potensi bahaya terbesar berasal dari 
sedimentasi yang akan terjadi di Sungai Porong dan peningkatan 
turbiditas (tingkat kekentalan) air yang akan mengancam ekosistem laut. 
Sumber daya alam yang terancam meliputi industri perikanan (tambak 
udang) di sepanjang Sungai Porong dan Selat Madura, sektor pariwisata 
di kawasan perlindungan dan terumbu karang, serta fungsi 
keanekaragaman hayati dan ekologi di sepanjang pesisir pantai Selat 
Madura.3 

Selanjutnya UNDP memperkirakan dampak pembuangan lumpur ke 
badan sungai dan laut melalui model berikut: 

 

                                                 
2 Unair; Studi Rona Lingkungan Awal; 2006 
3 Adnan Awad (UNDP) and KLH, “Overview of Risk Factors Associated with Disposal of Sidoarjo Mud at Sea”, Sept 8, 2006 
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Gambar 33 
Dampak Pembuangan Lumpur Ke Badan Sungai Dan Laut 

 

 
Sumber: Adnan Awad (UNDP) & Ministry of Environment; “Direct Discharge of Sidoarjo Mud to the Ocean? 
Overview of Risk Factors Associated with Disposal of Sidoarjo Mud at Sea”; September 8, 2006 

Skema UNDP tersebut menunjukkan bahwa selain peningkatan 
sedimentasi dampak pembuangan lumpur adalah perubahan 
hidrodinamika, peningkatan turbiditas dan lepasnya kontaminan. 
Keempat dampak tersebut mengkontribusi pada perubahan habitat, 
kerusakan biota, perubahan tingkat keasinan, dan akibat psikologis atau 
sikap masyarakat. Dampak akhir diperkirakan berupa perubahan populasi 
benthos dan ikan, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat. Skema 
tersebut menunjukkan pula adanya keterkaitan antar unsur yang 
mengkontribusi dampak terhadap lingkungan. Selain itu, dampak akhir 
tidak hanya merugikan flora dan fauna, melainkan manusia sebagai salah 
satu komponen dalam lingkungan hidup. 

Lebih lanjut menurut UNDAC (2006) lumpur Porong bercirikan 
tingginya tingkat salinitas (dibandingkan air sungai) dan tingkat 
kekentalan (turbiditas/sedimen) dengan kandungan >90% dari clay, serta 
dapat menciptakan kondisi anaerob (tanpa oksigen). Dampak 
pembuangan secara tiba-tiba (sudden release) ke dalam lingkungan air 
(sungai atau laut) akan “membunuh” ekosistem dengan dampak yang 
serius bagi mereka yang bergantung kepada ekosistem.4 

Menurut Universitas Brawijaya (2007) rencana pembuangan lumpur 
dengan cara mengalirkan ke laut melalui Sungai Porong dapat 
berdampak makin meluas ke sebagian tambak di sepanjang pesisir 
Sidoarjo (1.600 ha) dan daerah kabupaten lain di sekitarnya, karena 
lumpur yang sampai ke pantai akan terbawa aliran transpor sedimen 
sepanjang pantai. Dampak lumpur potensial meningkatkan kerusakan 
ekosistem Sungai porong. Ketika masuk ke laut, lumpur dapat 
mencemari Selat Madura dan sekitarnya.5 

Dampak terhadap lingkungan Selat Madura dipengaruhi pula oleh 
karakteristik aliran air di Selat Madura yang pada umumnya bersifat 
“bolak-balik saja”.6 Argumen ini diperkuat pula oleh kondisi Selat 
Madura yang memang telah mengalami sedimentasi alami dari endapan 
Sungai Bengawan Solo, Sungai Surabaya dan Sungai Porong. 

                                                 
4 UN Disaster Assessment and Coordination, “Environmental Assessment: Hot Mud Flow, East Java-Indonesia”, July 2006 
5 Universitas Brawijaya, 2007 
6 DKP, Oktober 2006 dan KLH, November 2006 
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Peta sedimentasi Selat Madura 

 

Citra satelit Landsat tahun 2004 berikut 
menggambarkan beban sedimentasi yang 
terjadi di Selat Madura. Walaupun 
sedimentasi lebih banyak terjadi pada 
wilayah muara Sungai Bengawan Solo 
dibandingkan pada muara Sungai Porong, 
setiap tahun pantai Sidoarjo mengalami 
reklamasi sejauh ± 9 meter sebagai akibat 
dari proses sedimentasi alami sebanyak 40 
juta m3/tahun. Sedimentasi alami tersebut 
telah mengakibatkan pendangkalan di 
sekitar Selat Madura.7 

Hasil konfirmasi dengan instansi terkait diketahui bahwa pembuangan 
lumpur ke laut melalui Sungai Porong akan melewati areal pertambakan 
udang milik rakyat seluas 15.000 ha. Dinas Perikanan dan Kelautan 
Sidoarjo menyatakan bahwa pertambakan udang di muara Kali Porong 
merupakan salah satu area yang berpotensi terkena dampak pembuangan 
lumpur ke sungai dan laut. Lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup, 
Pertambangan dan Energi  Kab. Sidoarjo menerangkan bahwa 
sedimentasi akan mempengaruhi pula kualitas dan daya serap air 
terhadap oksigen yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas 
pengairan khususnya bagi tambak-tambak di hilir dan delta Sungai 
Porong. 

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa salah 
satu potensi dampak pembuangan lumpur adalah sedimentasi sungai, 
yang pada akhirnya akan menambah beban sedimentasi di muara sungai. 
Sedimentasi ini akan menghalangi aliran sungai, sehingga akan 
mempengaruhi ekosistem. 

Sedimentasi 

Sedimentasi atau pengendapan diartikan sebagai: “Proses pembentukan 
atau akumulasi sedimen dalam lapisan-lapisan, yang mencakup berbagai 
proses seperti pemisahan aneka partikel batuan dari bahan sedimen 
berasal, transportasi berbagai partikel itu ke tempat pengendapan, 
pengendapan partikel-partikel tersebut, perubahan kimia dan lainnya 
yang terjadi dalam sedimen, dan pemadatan sedimen itu menjadi batuan 
keras.”8 

Namun di lain pihak, menurut beberapa pendapat, pembuangan lumpur 
ke laut relatif tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap 
lingkungan, antara lain: 

Hasil simposium di ITS tanggal 7 September 2006 menunjukkan bahwa 
kawasan pantai Sidoarjo mengalami reklamasi secara alamiah yang 
disebabkan proses sedimentasi dan dinamika perairan Selat Madura. 
Dengan demikian upaya membentuk lahan basah selaras dengan proses 
alamiah reklamasi pantai. Mengumpulkan lumpur panas untuk menjadi 
lahan basah untuk ditanami mangrove tidak mengancam kehidupan 
nelayan tambak dan kehidupan nelayan ikan. Pantai rawa baru menjadi 
lahan reklamasi kemudian dikembangkan menjadi hutan bakau yang 

                                                 
7 Rovicky DP, Oktober 2006 dan DKP, Oktober 2006 
8 Institut Geologi Kelautan; Kamus Geologi Kelautan Online 
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bermanfaat bagi pemijahan ikan, daerah penyangga untuk tambak udang 
sekaligus sebagai kawasan lindung.9 

Menurut Puslitbang Geologi Kelautan erupsi lumpur Porong merupakan 
gejala yang sangat lazim terjadi di bumi dan  secara alamiah lambat-laun 
lumpur akan mengalir ke sungai dan berakhir di dasar laut.10 Timnas 
PSLS mencantumkan pendapat ini dalam Rencana Kerjanya per tanggal 
18 September 2006. 

Menurut Surbaktian Lubis (2006) aliran gravitasi lumpur Porong secara 
alami akan mengalir ke Kali Porong dan Selat Madura karena bentuk 
geomorfologi Kali Porong merupakan satu-satunya drainage alamiah 
yang dapat mengalirkan air lumpur sampai ke laut Selat Madura.11 

Menurut Surbaktian Lubis (2006) karakter fisik lumpur Porong secara 
megaskopis mirip dengan endapan dasar laut Selat Madura. Dengan berat 
jenis yang relatif lebih tinggi, lumpur Porong akan menyusup di bawah 
lumpur Selat Madura. Selain itu karakteristik lumpur Porong mirip 
dengan lumpur yang umum dijumpai di muara-pantai atau rawa-rawa. 
Lumpur jenis ini sebenarnya sudah akrab dengan kehidupan manusia 
terutama nelayan pantai, bahkan dimanfaatkan sebagai dasar kolam 
pengendapan kristal garam.12 

Menurut KLH, saat entry meeting dengan BPK-RI tanggal 17 November 
2006, karakteristik fisik lumpur Porong terdiri dari air (15%), koloid atau 
air terikat (55%), dan lumpur (30%). Koloid terdiri dari bagian yang 
bersifat low density dan medium density. Low density koloid dengan 
skala kepekatan sebesar 1,2 cenderung mengalir dengan mobilitas yang 
tinggi dan memiliki kandungan padat sebesar <20%. Medium density 
koloid memiliki skala kepekatan sebesar 1,33 dan mengendap di bawah 
low density koloid. Lumpur (berupa clay) yang berada pada posisi 
terendah berjenis high density mud yang mengendap dekat semburan 
karena memiliki mobilitas rendah dan kandungan padat lebih dari 50%. 

Menurut Surbaktian Lubis (2006) densitas lumpur Porong berkisar antara 
1,3–1,9 gr/cc, sehingga padatan lumpur yang terbawa sampai ke sungai 
tidak akan sempat mengendap, karena settling velocity (kecepatan 
pengendapan) lumpur pada air tawar sekitar 20 cm/jam., sedangkan pada 
air laut 90 cm/jam. Bila dibandingkan dengan kecepatan arus Kali 
Porong (rata-rata 740 m/jam atau 0,4 knot), maka lumpur akan terbawa 
terus ke muara. Di muara, lumpur ini akan mengalami hambatan aliran 
karena efek pendangkalan dan kemungkinan mengendap sebagai 
endapan muara atau membentuk pulau-pulau lumpur baru. Karena sifat 
berat jenisnya yang lebih besar dari air laut, maka sebagian lumpur akan 
mengendap di perairan dangkal. Selanjutnya, jika akumulasi lumpur di 
peraian dangkal ini cukup tebal, maka akan mengalir sebagai rayapan ke 
perairan yang lebih dalam oleh efek gaya beratnya sendiri.13 

Oleh sebab itu, menurut Delyuzar Ilahude (2006) diperkirakan sebagian 
aliran sedimen lumpur bergerak menyusuri pesisir pantai Sidoarjo setelah 
terjadi percampuran (mixing) di muara sungai (estuari) akibat adanya 
turbulen oleh aktifitas gelombang dan arus di muara Kali Porong. Energi 

                                                 
9 Hasil simposium 7 September 2006 sebagaimana dikutip dari “Buku Putih Penanganan Lumpur Sidoarjo”, KLH, Oktober 2006 
10 Rencana Kerja Timnas Penanggulangan Luapan Lumpur di Sidoarjo, 18 September 2006 
11 Surbaktian Lubis (Puslitbang Geologi Kelautan), “Mengalirkan air lumpur Porong: Sudah siapkah Kali Porong dan Selat Madura 
menerima dampak multiefeknya?”, 5 Oktober 2006, Web Puslitbang Ekologi Kesehatan 
12 Surbaktian Lubis, “Tinjauan Aspek Geologi Kelautan: Tempat Pantas bagi Lumpur Porong?”, 2 November 2006 
13 Subaktian Lubis; “Mengalirkan air lumpur Porong: sudah siapkah Kali Porong dan Selat Madura menerima dampak multiefeknya?”; 
dikutip dari website Institut Geologi Kelautan; 2006 
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turbulen mempunyai (1) daya campur yang tinggi; (2) dapat menetralisir 
kotoran dan lumpur yang dialirkan ke laut: serta (3) dapat menetralisir 
kepekatan lumpur secara alami dari muara. Dengan demikian, pada 
musim Timur, pergerakan lumpur cenderung akan diendapkan ke arah 
Utara oleh dinamika arus dari arah Tenggara Kali Porong (Pasuruan) 
pada musim Timur. Sedangkan, pada musim Barat, perairan ini relatif 
tenang (P3GL 1999) sehingga diperkirakan sebagian sedimen lumpur 
tersebut cenderung akan diendapkan di daerah estuari dan sekitarnya. 
Faktor ini yang menjadi kendala bila terjadi pendangkalan di mulut 
muara Kali Porong yang akan memperlambat laju aliran lumpur ke arah 
laut, sehingga pada musim hujan dikhawatirkan akan memicu meluapnya 
air di bagian hilir Kali Porong. Di lain pihak jika aliran lumpur secara 
terus menerus terakumulasi di muara Kali Porong, maka lambat laun 
endapan lumpur ini membentuk delta dan menjadi zona pecahnya 
gelombang secara alamiah. Dengan adanya hutan mangrove yang 
berfungsi sebagai perangkap sedimen di pesisir pantai Sidoarjo maka 
akumulasi sedimen lumpur yang tertahan oleh tumbuhan mangrove di 
sekitar muara Kali Porong dan pesisir pantai Sidoarjo tersebut akan 
menjadi barier dari energi gelombang yang mengerosi lahan tambak di 
sepanjang pesisir pantai.14 

Dengan demikian berdasarkan karakteristiknya, lumpur Porong akan 
terus terbawa di sepanjang aliran sungai sampai ke muara, dan kemudian 
terendap (atau terhambat sedimentasi alami). Dalam jangka pendek, 
endapan tersebut akan memicu banjir di daerah hilir sungai. Dalam 
jangka panjang, tergantung dari musimnya, akumulasi endapan akan 
terbawa arus laut dan mengendap di daerah Utara (Surabaya) atau di 
muara Sungai Porong. 

Namun demikian, sungai memerlukan daya dorong arus yang sangat 
besar untuk membawa muatan lumpur yang digelontorkan dalam volume 
yang cukup besar untuk sampai ke muara. Kondisi ini hanya dapat 
ditemui pada saat musin penghujan, sebagaimana terlihat dari 
pengamatan Tim BPK-RI (November 2006–Januari 2007). Pengamatan 
pada awal November 2006 (musim kemarau) dan Desember 2006 (akhir 
musim kemarau) menunjukkan dominansi endapan lumpur di sekitar 
lokasi pembuangan. Namun pada saat musim hujan (akhir Januari 2007), 
debit arus sungai mampu membawa padatan lumpur ke arah hilir. 

Lebih lanjut, hasil penelitian atas dokumen presentasi Timnas mengenai 
“Konsep Pengaliran Lumpur di Porong” diketahui peta profil dasar 
Sungai Porong (sumber dari Proyek Brantas) sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Delyuzar Ilahude; “Dinamika arus pesisir pantai Pasuruan mendorong aliran lumpur Sidoarjo ke arah Utara Kali Porong”; dikutip dari 
website Institut Geologi Kelautan 
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Gambar 34 
Peta Profil Dasar Sungai Porong 

 

 
Sumber: Presentasi Timnas PSLS mengutip dari Proyek Brantas 

Peta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik di 
sekitar Kecamatan Porong, dalam periode waktu 14 tahun terakhir (1989-
2004), telah mengakibatkan penurunan kedalaman (degradasi) Sungai 
Porong sampai di bawah permukaan air laut. Sebagai contoh elevasi 
Sungai Porong berada ± 4 m di bawah permukaan laut sebagai dampak 
pembangunan jembatan Jalan Porong. Penurunan tertinggi sampai lebih 
dari 10 m di bawah permukaan air laut terjadi setelah pembangunan 
Jembatan Tol Porong. Demikian pula kemiringan sungai yang semula 
dirancang sebagai sub sistem drainage pengendali banjir dan irigasi 
tambak setiap tahunnya mengalami pengurangan. 

Selain pembangunan fisik, Unibraw (2007) menilai kegiatan 
penambangan pasir di sepanjang sungai meningkatkan resiko terhadap 
kekuatan tanggul sungai karena pola penambangan konvensional yang 
terus menerus menggerus lapisan di pinggir tanggul.15 

Pengendapan lumpur di badan sungai akan meningkatkan dasar sungai 
sehingga sungai akan semakin dangkal, sehingga kapasitas atau daya 
tampung airnya akan berkurang. Kondisi ini akan mengurangi 
kemampuan fungsi sungai sebagai drainase pengendali banjir. Grafik 
berikut menggambarkan respon morfologi Sungai Porong apabila 
digunakan sebagai emergency release channel untuk pembuangan 
lumpur ke laut. 

 
 

                                                 
15 Unibraw; Penelitian dampak lingkungan; November 2007 
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Gambar 35 
Respon Morfologi Sungai Porong Sebagai Emergency Release Channel 

Untuk Pembuangan Lumpur Ke Laut. 
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Sumber: Dimodifikasi dari Presentasi Timnas PSLS, 29 September 2006 

Grafik tersebut menjelaskan dampak penambahan endapan di sepanjang 
sungai yang akan mengurangi kemiringan sungai, sehingga fungsinya 
sebagai saluran air akan berkurang. Dengan demikian aliran air dari 
Sungai Brantas, yang memiliki sudut kemiringan 30°-40° dan panjang 
hampir 80 km, akan “membahayakan” wilayah di sekitar Sungai Porong 
yang telah berkurang kemampuannya. 

Selanjutnya menurut Delyuzar Ilahude (2006), mengutip hasil penelitian 
Puslitbang Geologi Kelautan (1989), bahwa kondisi air pasang 
maksimum akan menghambat aliran air sungai ke muara sehingga 
biasanya pada kondisi ini, air sungai meluap dan banjir sering melanda 
daerah Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Surabaya pada tahun-tahun yang 
lalu.16 

Dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan normal topografi Sidoarjo 
rentan (vulnerable) oleh ancaman banjir yang berasal dari daya dorong 
air pasang laut ke Sungai Porong. Proses sedimentasi sebagai 
“konsekuensi tambahan” pembuangan lumpur akan memperparah 
kondisi fisik Sungai Porong, sehingga akan mengurangi kemampuan atau 
daya tampung air, serta menambah resiko terjadinya luapan atau banjir di 
Sidoarjo. 

Hasil konfirmasi lisan dengan anggota Tim Pakar Timnas PSLS, M. 
Soffian Hadi pada tanggal 29 Januari 2006, diketahui bahwa komposisi 
lumpur yang keluar pada saat ini telah mengalami perubahan menjadi air 
(30%) dan lumpur berupa gravel atau kerikil (70%). Temuan tersebut 
didukung hasil penelitian Unibraw (2007) yang menunjukkan bahwa 
komposisi dan karakteristik lumpur Porong telah mengalami perubahan 
yang signifikan. Kajian menunjukkan bahwa komposisi lumpur saat ini 
(Januari 2007) adalah partikel 75 mm (>90%) dan pasir (<10%), dengan 

                                                 
16 Delyuzar Ilahude, Institut Geologi Kelautan, 9 November 2006 
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karakteristik dominan gravel (kerikil) berdiameter rata-rata 4 cm. Sifat 
komposisi tersebut mudah sekali menggumpal keras menyerupai kerikil 
pada saat mencapai permukaan. Perubahan pola dasar lumpur ini 
tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri, sehingga perlu 
penelitian lebih lanjut. 

Hasil pengujian dan pengamatan fisik ke lapangan (sepanjang sungai 
Porong) dan analisa atas hasil penelitian para ahli diatas yang dilakukan 
oleh Tim BPK-RI diketahui bahwa padatan lumpur, khususnya yang 
memiliki tingkat kepekatan medium dan berat menghambat aliran air ke 
hilir serta cenderung tidak bergerak. 

Pengamatan yang dilakukan oleh Tim pada tanggal 16 November 2006 
dan 18 November 2006 di lokasi pembuangan (spillway) menunjukkan 
bahwa terdapat penumpukkan lumpur di lokasi spillway dan wilayah 
Kali Porong dekat spillway. Kondisi ini disebabkan pula oleh debit air 
Sungai Porong yang hampir mendekati nol (tidak mengalir). 
 

Gambar 36 
Kondisi Sungai Porong Setelah Titik Pembuangan (18 Nov 2006) 

 
Sumber: Dokumentasi Tim BPK-RI 

Hasil pengamatan lanjutan pada tanggal 12 dan 13 Januari 2007 
menunjukkan bahwa debit air Sungai Porong sebelum titik pembungan 
masih relatif kecil, sehingga tidak dapat mendorong sedimen lumpur 
yang telah dibuang. 

 
Gambar 37 

Kondisi Sungai Porong Setelah Titik Pembuangan (12 Jan 2007) 

 
Sumber: Dokumentasi Tim BPK-RI 
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Hasil pengamatan lanjutan pada tanggal 23 Januari 2007, saat debit air 
sungai cukup tinggi dan mengalir dengan kecepatan deras, tidak terlihat 
pengendapan lumpur di lokasi pembuangan. Tetapi bila sungai dalam 
keadaan debit normal (musim kemarau maka akan tampak penumpukan 
lumpur seperti gambar di atas). 

 
Gambar 38 

Kondisi Sungai Porong Setelah Titik Pembuangan (23 Jan 2007) 

 
Sumber: Dokumentasi Tim BPK-RI 

Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa alam (sungai) membutuhkan 
air dengan volume yang sangat besar untuk dapat membawa lumpur ke 
arah hilir. Kondisi ini hanya dapat dijumpai pada musim penghujan. 
Mengingat saat ini asumsi telah berganti menjadi semburan abadi maka 
perlu dipikirkan langkah untuk mengalirkan lumpur, tidak hanya di 
musim penghujan namun juga saat musim kemarau dalam kondisi minim 
air sungai. 

Tim dari Puslitbang Geologi Kelautan (2006) menemukan bahwa aliran 
lumpur tidak bergerak ke arah muara Kali Porong. Penyebabnya adalah 
sifat fisik dari lumpur yang cenderung lebih cepat mengendap ketimbang 
laju dari aliran arus menuju muara selama perubahan siklus pasang 
menuju surutnya laut.17 

Dampak 
Pembuangan 
Lumpur ke 
Sungai Porong 
Merubah 
Kualitas Sungai   

Berbagai pihak sebelumnya telah menyatakan kandungan lumpur di 
Sidoarjo berbahaya dan pembuangannya ke Sungai Porong dan atau 
lingkungan lainnya akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan 
hidup dan Sungai Porong. 
Pendapat para ahli itu mempunyai dua kesimpulan besar yaitu yang 
setuju pembuangan dan yang tidak setuju pembuangan ke Kali Porong. 

Berbagai pihak yang telah menyatakan kandungan lumpur Porong 
berbahaya dan pembuangannya berdampak negatif terhadap lingkungan 
hidup, antara lain: 

a. Bapedalda Jatim dan KLH pada tanggal 4 Juni 2006 menunjukkan 
bahwa kualitas air lumpur, yang ditunjukkan oleh parameter BOD, 
COD, Phenol, Amonia, TDS, dan TSS, melampaui baku mutu. 

                                                 
17 Delyuzar Ilahude, Institut Geologi Kelautan, 9 November 2006 
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b. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sidoarjo sesuai suratnya No. 
523.2/927/404.3.12/ 2006 tanggal 14 Juni 2006 menunjukkan bahwa 
kandungan Nitrit (NO2), Hidrogen Sulfida (H2S) dan Timbal (Pb) 
dalam lumpur Sidoarjo melampaui ambang batas maksimum yang 
dianjurkan untuk petambak, sehingga air yang digunakan tidak layak 
(membahayakan) untuk budidaya ikan/udang. 

c. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sidoarjo melalui suratnya No. 
523.3/1170/404.3.12/2006 tanggal 19 Juni 2006 menyatakan bahwa 
saluran air/sungai merupakan sumber pengairan bagi petambak 
udang dan bandeng, dan menyatakan LBI untuk tidak membuang 
lumpur ke sungai atau saluran air, mengingat potensi kerugian bagi 
petambak. 

d. Wakil Bupati Sidoarjo, sebagaimana dikutip dari Tempo Interaktif 
tanggal 3 Juli 2006, mengakui bila pembuangan pembuangan lumpur 
ke pesisir Sidoarjo akan mempengaruhi tingkat pencemaran air di 
tambak warga sekitarnya. 

e. Dewan Lingkungan Sidoarjo, berdasarkan hasil penelitian 
Laboratorium Kualitas Air Jasa Tirta I Mojokerto, pada tanggal 6 
Juli 2006 menyatakan bahwa air di sekitar lokasi lumpur tidak baik 
untuk dikonsumsi, bahkan disinyalir bisa memicu timbulnya 
penyakit kanker, kebodohan, gatal-gatal, dan ISPA. Selain itu air 
tersebut mengandung logam berat (Tembaga/Cu), Sulfida (H2S) dan 
Phenol yang melebihi standar maksimum. 

f. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pada tanggal 21 Agustus 2006 
menyatakan bahwa tidak ada teknologi yang bisa memisahkan 
lumpur dan keanekaragaman hayati di laut cukup tinggi, serta 
banyak nelayan yang hidup dari hasil laut. 

Pendapat di atas menyatakan bahwa beberapa parameter kualitas 
kandungan lumpur berada di atas baku mutu lingkungan dan tidak layak 
bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti dari terjadinya rembesar air 
lumpur yang telah menjangkau sumur-sumur warga di kawasan sekitar 
semburan, sehingga air sumur menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. 
Untuk mengatasi hal ini, LBI membantu warga masyarakat sekitar 
dengan menyediakan air bersih untuk Desa-desa Renokenongo, Jatirejo, 
Siring, Besuki dan Kedungbendo. 

Namun demikian, pendapat lain menyatakan bahwa lumpur tersebut dan 
pembuangannya ke sungai/laut relatif tidak berbahaya bagi lingkungan 
hidup. 

a. Pada tanggal 14 Juni 2006 LBI, berdasarkan hasil pengujian LD50 
atas sampel lumpur yang dilaksanakan oleh Bogor Laboratory, 
menyatakan bahwa lumpur relatif tidak berbahaya. Kajian dari Core 
Laboratory menunjukkan bahwa parameter TCLP dalam lumpur 
Porong tidak termasuk limbah B3 dan hasil uji LC50 bahwa lumpur 
Porong tidak berbahaya dan tidak beracun bagi biota akuatik. 

b. Prof. Kusumadinata, Guru Besar Fakultas Geologi ITB, menyatakan 
bahwa lumpur Sidoarjo merupakan material kuno yang berasal dari 
endapan Selat Madura (Pikiran Rakyat, 6 September 2006). 
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c. Hasil diskusi pakar di BPPT yang diselenggarakan pada tanggal 12 
September 2006 yang menyatakan bahwa lumpur Sidoarjo 
merupakan jenis endapan laut dengan kedalaman pengendapan 
antara 4000-6000 kaki. 

d. Hasil kajian KLH yang menyatakan bahwa sifat reaktif lumpur 
bersifat low hazard dan tidak termasuk limbah B3 (bahan berbahaya 
dan beracun). 

Seperti diketahui bahwa keputusan pembuangan lumpur ke Sungai 
Porong diambil pada tanggal 15 September berdasarkan keputusan 
Bupati Sidoarjo dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemungkinan 
kontinuitas luapan lumpur. 

Mendasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa lumpur Porong 
relatif aman bagi lingkungan dan keputusan Bupati tersebut, maka 
Timnas PSLS menyusun asumsi ini dalam Rencana Kerja per 18 
September 2006. Hal ini terlihat dari pencantuman pendapat tersebut 
dalam rencana kerja. 

Keputusan Bupati ini ditanggapi Daru Setyo Rini (Manajer Program dan 
Penelitian Lembaga Kajian dan Konservasi Lahan Basah/Ecoton) pada 
17 September 2006 yang menegaskan bahwa: 

a. Kadar garam dari air lumpur yang sangat tinggi mematikan biota air 
tawar, ikan dan binatang lain, serta tumbuhan dan tanaman di sawah 

b. Partikel lumpur yang sangat halus menyebabkan sedimentasi dan 
kekeruhan air 

c. Kadar garam lumpur 38-40 per mililiter (ml), sedangkan salinitas air 
tawar 0-1 per ml. Ikan air tawar pun hanya mampu bertahan pada 
salinitas di bawah 7 per ml 

d. Sebelum titik pipa pembuangan air lumpur, sungai didominasi 
serangga dari ordo Hemiptera seperti Micronecta sp dan remis 
(Corbicula javanica) serta beberapa jenis keong (Gastropoda). 
Namun, setelah pipa pembuangan, di Sungai Porong hanya 
ditemukan kerang dan keong. 

 

Dampak 
Pembuangan 
Lumpur 
Menurunkan 
Kualitas Air 
Di Sungai 
Porong 

Universitas Brawijaya bekerjasama dengan BPK-RI menemukan parameter 
kualitas air lumpur Porong, sebagai berikut: 

 
Air Lumpur  

No. Parameter Satuan 
Unibraw Timnas Gol I 

1 Daya Hantar Listrik  Umhos/cm 4475-6500 33600-69925  
2 COD Mg/l 2350-2525 100 100  
3 Phenol  Mg/l 10,37-13,17 0,09-2,42 0,5 
4 Krom Hexavalen  Mg/l 0,033-0,036 Tt 0,1 
5 Magnesium  Mg/l 312-328 (ca) 147-541 - 
6 Amonia Mg/l 4,460-6,557  0,016 
7 H2S Mg/l 0,007-0,008  0,25 

Sumber: Universitas Brawijaya, 29 Januari 2007 



 248

Kesimpulan dari penelitian di atas menunjukkan kadar air lumpur 
melebihi ambang batas baku mutu yang akan berdampak pada 
Sungai Porong: 

1) Karena zat yang terkandung dalam air lumpur, mobilisasinya 
berpotensi menyebarluaskan pencemar baik pada air badan air 
Sungai Porong maupun laut, selain itu dapat pula mencemari 
tambak. lumpur yang dibuang ke Sungai Porong berpotensi 
mendangkalkan sungai akibat sedimentasi sehinga berpengaruh 
kepada kekeruhan yang mengancam biota sungai dan laut. 

2) Bila dibuang ke laut cukup beresiko mengingat kandungan yang 
terdapat dalam lumpur adalah debu (50%) dan liat (45%) yang 
perlu waktu mengendap. Perlu diwaspadai juga pergerakan liat 
yang menyebar kemudian akan menimbuni terumbu karang dan 
atau mangrove tempat pemijahan ikan yang ada di kawasan selat 
Madura sehingga populasi ikan akan terancam menurun. 

3) Untuk pantai timur Sidoarjo tampaknya bukan masalah besar, 
karena muara sungai ini merupakan hasil sedimentasi kali 
Berantas sejak ribuan tahun lalu, masalahnya adalah bahan baku 
air laut untuk tambaknya yang mengandung material debu dan 
liat cukup tinggi. 

4) Upaya pemindahan lumpur melalui Kali Porong dapat berakibat 
pada mobilisasi pencemar, Pencemaran Kali Porong dan air 
perairan laut. Dalam jangka waktu 3–6 tahun terjadi peningkatan 
resiko pencemaran tambak, pendangkalan dasar Kali Porong.  

5) Pada permukaan air badan air Kali Porong yang terkena 
tumpahan air lumpur sampai muara terlihat genangan minyak. 
Hasil wawancara dengan penduduk menunjukkan bahwa 
sebelum spillway beroperasi tidak ditemui genangan minyak di 
badan air. Minyak dapat mempengaruhi kualitas air di muara dan 
pesisir sekitarnya, dan dapat merusak habitat biota air dan 
ekosistem yang ada. 

6) Di sepanjang Kali Porong menuju muara, banyak ditemui 
penambang pasir untuk bahan bangunan. Dampak pembuangan 
air lumpur nantinya akan menimbulkan dampak bagi penambang 
pasir, jika dasar sungai mulai tertimbun lumpur dari spillway 
sampai ke muara.   

7) Pendapat tersebut di dukung oleh hasil penelitian dari beberapa 
Instansi yaitu : 

a. Dinas Perikanan dan Kelautan Sidoarjo 

Hasil analisa laboratorium Dinas Perikanan dan Kelautan Sidoarjo 
berikut menunjukkan kadar Amoniak (NH4) yang tinggi di atas batas 
standar mutu perikanan dan sangat pekat di atas limit test kit (>2,5). 
Dinas Kelautan dan Perikanan menyimpulkan adanya penurunan 
kualitas air di lokasi sampel. 
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Parameter Satuan Batas 
syarat 

Sampel 1 
Sungai Rangkah 
tanggal 26 Sept 

Sampel 2 
Sungai Mati 
Pukul 12.00 

Sampel 3 
Muara Sungai 
Porong pukul 

13.15 

Sampel 4 
Ds. Telocor pertemuan 

Muara Selatan dan 
Utara 

Suhu Air  °C T air 
alam 
+ 4o 

30, 8 28 30,9 30 

Ph -- 6 – 9 8 8,2 8,2 8 
Alkalinitas Mg/l 

CaCO3/l 
100 – 
150 

120 30 30 300 
 

DO Ppm 4 – 8 6,9  7 4 
Salinitas  Promil 15 – 25 34 30 34 27 
NO2 
(Nitrit) 

Mg/l 0,06 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

NO3 
(Nitrat) 

Mg/l 20 < 10 < 10 < 10 < 10 

NH4 
(amonia) 

Mg/l 0,016 2,5 1,5 2 2,25 

Catatan: Tanggal analisa sampel 27 September 2006, pengambilan sampel tanggal 26 September 2006 

 

 

Parameter Satuan Batas 
syarat 

Sampel 1 
lumpur 
BJP1 

Sampel 2 
lumpur mengalir ke 

Sungai Porong 

Sampel 3 
Endapan lumpur 

setelah 4 hari 
Suhu Air  °C T air alam 

+ 4o 
29 28 30 

Ph - 6 – 9 8   
Alkalinitas Mg/l 

CaCO3/l 
100 – 150 600 600 240 

DO Ppm 4 – 8 1,82  2,17 
Salinitas  Promil 15 – 25 32 15 20 
NO2 (Nitrit) Mg/l 0,06 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
NO3 (Nitrat) Mg/l 20 20 20 20 
NH4 (Amonia) Mg/l 0,016 > 2,5 > 2,5 > 2,5 

Catatan: Tanggal analisa sampel 2 Oktober 2006, pengambilan sampel tanggal 26 September 2006 

b. Kementrian Lingkungan Hidup 

Hasil konfirmasi tanggal 17 November 2006 pada Kementrian 
Lingkungan Hidup diketahui bahwa tingkat pencemaran di Sungai 
Porong telah mencapai areal muara dan daerah pertambakan. Sasaran 
penelitian KLH adalah pemantauan kualitas lingkungan dan 
pengukuran dampak pembuangan lumpur ke Sungai Porong. 

Atas hasil uji kandungan kimia dan analisis beberapa parameter 
kualitas air dari lokasi uji petik di sepanjang aliran Sungai Porong 
(Dam Pejarakan, Jalan Tol sampai dengan muara Kali Porong dan 
muara Kali Aloo), KLH menunjukan  bahwa : 

1) Parameter Total Disolved Solid (TDS) tidak signifikan karena 
Sungai Porong telah dipengaruhi oleh pasang surut (sampel 
terakhir tanggal 13 Oktober 2006). 

2) Parameter COD menunjukkan kecenderungan naik di titik 
pantau sepanjang aliran Saluran Aloo. 

3) Kadar Phenol ditemukan sangat signifikan (sampel terakhir 
tanggal 2 November 2006). Pemantauan tanggal 5 Oktober 2006 
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menunjukkan bahwa dampak telah mencapai muara Sungai 
Porong dan daerah pertambakan. 

4) Patut diwaspadai munculnya secondary pollutant Chrom 
Hexavalen (Cr6+). 

5) Mengutip penelitian Adnan Awad dan John McLachlan-Karr 
dari UNEP yang mengidentifikasi dampak H2S yang bersifat 
racun pada skala lokal. Hasil pemantauan menunjukkan 
konsentrasi H2S yang sangat tinggi di beberapa titik sampling. 
Secara umum H2S telah melebihi baku mutu sesuai dengan PP 
No. 82/2001 untuk Badan Air Kelas III. 

Hasil studi kepustakaan diketahui bahwa kadar Phenol yang tinggi 
akan mempengaruhi kesehatan manusia. Namun demikian, phenol 
merupakan senyawa kimia yang mudah ter-biodegradasi dalam 
waktu 3-5 hari, sehingga efeknya tidak terlalu signifikan. Chrom (Cr) 
dapat menyebabkan alergi kulit, dan pada tingkat kronis akan 
berakibat anemia hemolik, merusak sistem reproduksi, merusak 
paru-paru dan pembuluh darah, serta menurunkan imunitas. 
Hidrogen Sulfida (H2S) merupakan gas yang dihasilkan dari proses 
penguraian material organik oleh bakteri dalam kondisi tanpa 
oksigen. Gas ini merupakan salah satu gas berbahaya emisi proses 
eksplorasi pertambangan. Karakteristik gas ini tidak berwarna, 
sehingga sukar untuk dideteksi dengan mata telanjang, mudah 
terbakar dan berbau seperti telur busuk serta memiliki berat jenis 
1,19 (lebih berat dari udara). Tingkat solubility dalam air sebesar 186 
ml dalam 100 air bersuhu 400°C. Pada tingkat konsentrasi yang 
tinggi bau H2S akan lebih sulit untuk dideteksi mengingat faktor 
olfactory nerve anaesthesia. H2S merupakan bahan kimia yang 
bersifat asphyxiate yang menghalangi penyerapan oksigen oleh 
jaringan tubuh, yang dapat mengakibatkan kegagalan pernafasan. 
Penyerapan H2S dalam tingkat konsentrasi yang tinggi dapat 
menyebabkan kerusakan otak permanen dan kematian. 

c. Bapedal Daerah Jawa Timur 

Hasil pemantauan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 
Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus, 5 Oktober, 9 November, dan 7 
Desember 2006 di 6 (enam) lokasi sample, yaitu: Jembatan 
Porong/Dam Pejarakan (SP-1), Jembatan Tol Porong (SP-2), 
Tambangan di Permisan, Bangunsari (1 dan 2), dan Tanjungsari. 

Baku mutu yang digunakan berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 
tentang Baku Mutu Air Sungai Kelas III, sebagai berikut: 

TSS TDS BOD5 COD DO PHENOL

< 400  > 1000 > 6 > 50 > 3 > 0,001 

Mg/L Mg/L Mg/L O2 Mg/L O2 Mg/L O2 Mg/L 

Bapedalda Jatim menyimpulkan bahwa terdapat pencemaran di 
lokasi sampel, dengan perincian sebagai berikut :  

a)  Hasil penelitian menunjukkan kadar TSS di semua lokasi sampel 
tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan (400 mg/L), namun 
memiliki kecenderungan meningkat seiring ke arah muara. 
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b)  Untuk kadar TDS, hampir di seluruh lokasi, sampel penelitian 
menunjukkan angka di atas baku mutu yang ditetapkan (<1000), 
sejak sampel pertama bulan Agustus 2006 (sebelum 
pembuangan) sampai dengan Desember 2006 (setelah 
pembuangan). 

c)  Untuk kadar BOD5, seluruh sampel penelitian menunjukkan 
angka di atas baku mutu yang ditetapkan, sejak sampel pertama 
bulan Agustus 2006 (sebelum pembuangan) sampai dengan 
Desember 2006 (setelah pembuangan). 

d) Untuk kadar COD, hampir seluruh sampel penelitian 
menunjukkan angka di atas baku mutu yang ditetapkan, sejak 
sampel pertama bulan Agustus 2006 (sebelum pembuangan) 
sampai dengan Desember 2006 (setelah pembuangan). Kadar 
COD di lokasi Jembatan Tol Porong meningkat dari level 
“memenuhi” menjadi “tidak memenuhi” sejak bulan Oktober-
Desember 2006. Kadar COD di lokasi Permisan hingga 
Bangunsari telah berada di atas baku mutu, namun mengalami 
kenaikan level sejak bulan Oktober-Desember 2006. 

e)  Kadar DO pada umumnya telah melampaui baku mutu, namun 
semakin ke hilir terdapat penurunan derajat di bawah angka baku 
mutu. 

f)  Kadar Phenol pada umumnya telah berada di atas baku mutu air 
sungai, namun terdapat lonjakan yang signifikan sejak bulan 
Oktober 2006 di Jembatan Tol Porong. Walau memiliki 
kecenderungan mengencil ke arah hilir, namun kadar Phenol 
masih di atas baku mutu. 

7) Menurut Universitas Brawijaya, aspek kimiawi lumpur tidak 
signifikan, namun tidak ada konsistensi dalam hasil-hasil uji 
laboratorium di atas, sehingga belum dapat cukup bukti untuk 
menunjukkan adanya perubahan kualitas badan air Sungai Porong. 
Namun demikian, Universitas Brawijaya tidak merekomendasikan 
mobilisasi lumpur ke Sungai Porong, mengingat sifat fisik lumpur 
yang berpotensi menimbulkan sedimentasi, yang dapat 
mengakibatkan bahaya banjir. 

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: 

a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 1 ayat (12) menetapkan bahwa pencemaran lingkungan 
hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

b. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang 
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 
serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup. 
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c. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 4 ayat (2) menetapkan 
bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin 
kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya 
pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta 
pemulihan kualitas air. Pasal 31 butir (b) menetapkan bahwa 
setiap orang wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber 
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). 

d. Surat Gubernur No. 188/9843/021/2006 menyebutkan bahwa 
Pemda Provinsi Jatim mengizinkan pembuangan air lumpur 
Sidoarjo ke laut asal di-treatment lebih dulu agar memenuhi 
baku mutu standar yang telah ditetapkan dalam perundang-
undangan. 

Tanggapan Entitas: 

1. Pemantauan lingkungan perlu dilaksanakan/dilakukan untuk sungai, 
tambak, air laut, biota secara terus menerus, dalam selang waktu 1-2 
bulan, selama beberapa tahun. dan air lumpur sebelum dibuang ke 
Kali Porong, memang sebaiknya dilakukan pengolahan. Akan tetapi 
dengan jumlah muntahan lumpur dan air sebanyak 150.000 m3/hari 
memerlukan biaya yang sangat tinggi sekali dan kapan berhenti kita 
belum tahu. Bila sesuai perkiraan geologi, muntahan lumpurakan 
berhenti sesudah 31-50 tahun. Jadi berapa biaya yang akan 
dibutuhkan, apakah cukup dana untuk mengolahnya? Menurut kami 
dana pengolahan tersebut lebih baik digunakan untuk ganti rugi 
kepada penduduk, dan melakukan pemukiman kembali di tempat lain 
dan melatih ketrampilan. 

2. Pembuangan lumpur ke laut pasti ada dampak negatif bagi biota. 
Akan tetapi lebih baik biota dikorbankan daripada manusia, 
mengingat lautan Indonesia sangat luas dan ikan-ikannya cukup 
banyak dan pembuangan lumpur dan airnya ke Kali Porong pasti 
akan mempengaruhi kualitas airnya dan berdampak kepada biota di 
sungai dan di muaranya. Dari pemantauan kualitas air di Kali Porong 
oleh Balai Lingkungan Keairan Balitbang PU memang terjadi 
penurunan kadar oksigen, dan kenaikan BOD, COD, turbidity, daya 
hantar listrik. 

 

Dampak 
Semburan 
Lumpur Akan 
Menimbulkan 
Penurunan 
Permukaan 
Tanah  

Penanganan luapan lumpur di Sidoarjo dikoordinasikan oleh Tim 
Terpadu dan Timnas PSLS. Secara garis besar langkah penanganan yang 
telah dilaksanakan adalah penutupan semburan, perlindungan kawasan 
pemukiman dan masyarakat, perlindungan infrastruktur, pengendalian 
lingkungan, penanganan sosial, dan pemanfaatan lumpur. 
Strategi penutupan semburan yang telah dikerahkan hingga penutupan 
sumber melalui pembuatan sumur baru (relief wells) gagal menghentikan 
sumber lumpur. Dengan demikian, dengan kenyataan bahwa relief well 
merupakan strategi bawah permukaan yang terkini dan terampuh, maka 
kegagalan strategi ini merupakan “akhir” dari upaya penghentian sumber 
semburan dari bawah permukaan. Selain itu, menurut para ahli geologi 
masih terdapat potensi dampak semburan lanjutan sebagai akibat dari 
terciptanya “ruang kosong” di perut bumi yang ditinggalkan oleh lumpur 
tersebut, serta dari dinamika lapisan bumi. 
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Untuk mengantisipasi hal tersebut, mulai tanggal 7 Juli 2006 Tim 
Subsurface dari ITB telah melakukan pencarian pola retakan tanah di 
bawah permukaan lahan yang tergenang lumpur dan survei geofisika di 
daerah Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo. Sebelumnya, kegiatan 
ini dilakukan di daratan bersama dengan ITS, yang dilaksanakan sejak 8-
15 Juni 2006. 

Gambar 39 
Proses Kejadian Subsidence 

 

 
Sumber: Timnas PSLS 

Selain itu, Tim Subsurface (bawah permukaan) Institut Teknologi 10 
Nopember (ITS) Surabaya telah melakukan pemetaan untuk mengetahui 
pola retakan yang terjadi di bawah permukaan tanah di lahan kering. 
Pemetaan dilakukan agar penanganan luapan lumpur dengan 
menggunakan skenario relief well dapat bekerja efektif. Tim bertugas 
untuk mencari pola retakan bawah permukaan di zona-zona lemah yang 
diperkirakan ada di sekitar Siring, Jatirejo, Balongkenongo, 
Kedungbendo, Renokenongo, Watukosek, dan Gempolsari. Tim Sub 
Surface ITS menemukan adanya pola pelurusan retakan dari selatan ke 
utara atau sejauh 5 sampai 7 km dari pusat semburan lumpur di sumur 
BJP-1, dan dua garis rekahan utama yang melintang di jalur tol Gempol-
Surabaya di Desa Kedungbendo. Arah kedua garis rekahan itu berada di 
timur laut dan barat daya. 

Berdasarkan hasil survei gravity yang dilakukan di kawasan luapan 
lumpur, yang juga oleh para ahli geologi, disimpulkan adanya 
kemungkinan permukaan amblas di sebelah barat daya pusat semburan di 
areal Sumur Banjarpanji (BJP)-1 di Desa Renokenongo. Menurut Wakil 
Kepala BP Migas (Ketua Tim 1), yang menangani luapan lumpur panas 
di permukaan, kawasan seluas 49 ha di Kelurahan Jatirejo berpotensi 
amblas. Menurut Dr, Rudi Rubiandini, Koordinator Tim Independen dari 
ITB, permukaan yang amblas itu disebabkan adanya lapisan di perut 
bumi yang berongga, lantaran isinya menyembur ke permukaan. 

Geohazard adalah bahaya yang ditimbulkan oleh proses geologi. Tanah 
longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, erosi, salinasi dan kekeringan 
adalah contoh dari proses geologi yang berdampak pada aktivitas 
manusia.18 

Menurut Bambang Istadi (2006), potensi resiko geohazard di lokasi 
luapan lumpur adalah:19 

                                                 
18 Djauhari Noor; Geologi Lingkungan; Penerbit Graha Ilmu, 2005 
19 Bambang Istadi, OCM, 5 Oktober 2006 
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a. Peningkatan jumlah lumpur yang keluar dan belum terdapat indikasi 
akan berakhir dalam waktu dekat. 

b. Potensi subsidence dalam bentuk penurunan tanah sebagai akibat 
dari: 
1) Beban lumpur yang sangat besar di permukaan 
2) Belum keluarnya seluruh overpressured shale 
3) Kehadiran patahan terkait dengan reaktivasi faults lama atau 

faults baru yang sedang terbentuk. 
c. Kondisi tanggul yang tidak stabil dan kritis karena dibangun dalam 

situasi darurat, serta berbahan tanah dan sirtu. 
Hasil penelitian dan pengamatan berbagai pihak berikut menunjukkan 
eksistensi subsidence di sekitar semburan lumpur, antara lain: 
a. Hasil pemantauan Timnas PSLS dengan GPS di beberapa titik 

menunjukkan adanya horizontal displacement berupa pergeseran 
tanah dan vertical displacement berupa penurunan tanah 
(subsidence). Salah satu pola pergerakan terlihat berikut: 

 
Gambar 40 

Peta Pergerakan Tanah 
 

 
 

Dari pengukuran GPS tersebut terlihat adanya pergerakkan ke 15 
titik menuju titik semburan dalam bentuk konsentrik. 

b. Fenomena melengkungnya rel kereta api pada tanggal 27 September 
2006 dan 15 Oktober 2006 yang membuktikan masih aktifnya gerak 
tektonik. 

c. Kepala jembatan tol Porong (flyover Porong) Sidoarjo yang menuju 
ke arah Gempol-Pasuruan pelan-pelan mengalami kemiringinan 
hingga mencapai 6 cm. Kemiringan jembatan ini kemungkinan 
diperkirakan oleh adanya pergerakan dan turunnya permukaan tanah 
oleh dampak semburan lumpur panas Lapindo. Sejak dilakukan 
penelitian awal pada 28 September 2006 sudah mulai miring sekitar 
3 cm, pada 6 Oktober 2006 kemiringan bertambah menjadi 5 cm dan 
pada 10 Oktober 2006 kembali bertambah menjadi 6 cm. Selain 
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mengalami kemiringan, tanah di bawah jembatan tol Porong juga 
mengalami retak selebar 4 cm dengan kedalaman diperkirakan 
mencapai 10 meter serta ada lima batang penyangga jembatan yang 
selimutnya pecah-pecah dan retak-retak. 

d. Hasil pengukuran periodik dengan GPS di kedua lokasi relief well 
dengan titik referensi statik Kantor Lapindo di Gedangan, Sidoarjo 
mencatat adanya penurunan dan pergeseran tanah, yang dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 41 
    Hasil Pengukuran Penurunan dan Pergeseran Tanah 
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Sumber: Timnas PSLS 

Penurunan tanah (subsidence) terjadi di kedua lokasi dengan besaran 
yang fluktuatif dengan titik terbesar (5,5 cm di RW-1 dan 10,5 cm di 
RW-2) pada tanggal 15 November 2006. Konsistensi pergeseran 
horizontal lokasi RW-1 ke arah North-East dan lokasi RW-2 ke arah 
North-West. Kedua lokasi tersebut bergeser mengarah ke pusat 
semburan. 

e. Retakan di rumah-rumah warga di sekitar lokasi semburan. Kondisi 
tersebut dikonfirmasikan pula oleh perwakilan LKM Jatirejo dan 
Renokenongo saat pertemuan dengan Tim BPK-RI tanggal 14 
Desember 2006. 

Menanggapi kondisi tersebut Timnas PSLS melakukan investigasi 
pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2006 dengan mengambil sampel dari 
dua lokasi yang berjarak 1,5 Km dari tanggul, yakni di Perumahan 
TAS (7 rumah) dan Desa Renokenongo (12 rumah). Pengamatan 
langsung ini bertujuan mengamati keretakan pada dinding rumah dan 
potret dari gambar rumah. Indikasi deformasi diketahui dengan 
adanya keretakan dinding rumah, drainase, halaman rumah yang 
mengalami retak-retak. Dalam investigasi juga terdengar suara 
ledakan yang berasal dari pecahnya ubin karena tekanan, sedangkan 
di Desa Renokenongo terlihat lantai yang menggelembung, yang 
artinya sedang terjadi pergerakan.21   

                                                 
21 Media Center Lusi edisi VI  November 2006,  hal 10 
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f. Penelitian dari ITB dengan menggunakan GPS type Geodetik dual 
frekuensi membuktikan bahwa subsidence sudah berlangsung, 
seperti penurunan lokasi pengeboran di Porong yang telah terdeteksi 
pada tanggal 20 September 2006. 

g. Fenomena geohazard yang mengakibatkan ledakan pipa gas 
Pertamina pada tanggal 22 November 2006 disebabkan adanya 
pergeseran lapisan bumi, yang dikenal sebagai lateral movement 
disepanjang zona patahan (sesar Watukosek) mengakibatkan shear 
stress (tegangan sesar geser). (Koran Jawa Pos). 

h. Akibat amblesnya permukaan tanah di Jalan Raya Porong tanggal 24 
November 2006 pipa air milik PDAM Surabaya patah. (Jawa Pos) 

i. Laporan Universitas Brawijaya menyebutkan pola/potensi 
subsidence pada daerah sekitar semburan lumpur Sidoarjo. Kalau 
ditelaah ke belakang, pada daerah Porong 1 (Paleo Porong), setelah 
dahulunya terjadi semburan lumpur, maka selanjutnya diikuti adanya 
penampakan lapisan yang ambles, seperti terlihat berikut: 

 
Gambar 42 
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Sehingga, memang sangat dimungkinkan akan terjadinya subsidence 
di daerah sekitar pusat semburan lumpur Sidoarjo. Kalau biasanya 
jarak antar geophone dalam seismic akuisisi adalah 30 meter, maka 
diperkirakan radius daerah yang ambles (terjadi subsidence) adalah 1 
km. Dengan demikian, daerah hunian ataupun infrastruktur umum 
harus keluar dari daerah dengan radius minimal 1 km dari pusat 
semburan. Lebih jauh akan lebih aman. Demikian juga daerah 
hunian, harusnya dipindahkan ke radius di luar 1 km minimal. 
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j. Fenomena tanggul amblas ancam Rel KA dan Jalan Raya Porong 
terjadi pukul 15.15 Senin 29 Januari 2007 tanggul sepanjang 125 
meter.22 

k. Laporan Universitas Brawijaya mengutip penelitian berikut 
menyebutkan  dampak terhadap tanah sekitar pusat semburan. 
Kepala Microwave Remote Sensing Laboratory (MRSL) Universitas 
Chiba, Jepang mengkorfirmasikan kepada Kompas 6 Januari 2007, 
bahwa peneliti Center for Environmental Remote Sensing 
Universitas Chiba telah berhasil menganalisis distribusi penurunan  
permukaan tanah wilayah semburan lumpur, melalui citra satelit 
Advanced Land Observing Satellite (ALOS) yang diluncurkan 
pemerintah Jepang, Januari 2006. Dilaporkan, tanah di sekitar lokasi 
semburan lumpur  di Porong turun hingga 2,4 meter dari ketinggian 
semula. 

Dari citra yang dipetakan 5 Januari 2007 terlihat distribusi penurunan 
tanah di lokasi semburan. lumpur. Berdasarkan analisis, maka setiap 
desa di sekeliling wilayah bencana mengalami penurunan permukaan 
tanah. Khususnya wilayah Desa Siring mengalami penurunan 
permukaan tanah terdalam yaitu 2,4 meter. Penurunan tanah ini 
diperkirakan akibat beban lumpur yang ditampung dalam tanggul 
selama ini. 

Tim Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, pada 
tanggal 24 September 2006 telah melaporkan penurunan tanah di 
beberapa titik sekeliling wilayah semburan lumpur ini, khususnya di 
Desa Kedungbendo (0,50 m), Jatirejo (0,23 m), Siring (0,88 m). Jadi, 
dalam waktu hanya 3 bulan telah terjadi penurunan tanah hingga 1,5 
meter lebih.     

Kejadian dan hasil pengukuran tersebut mengarah pada eksistensi 
subsidence, sehingga potensi geohazard terbukti bukan hanya bersifat 
konseptual. 

Langkah 
Mitigasi Atas 
Proses 
Geohazard 
Belum Memadai 
Untuk 
Mengurangi 
Resiko  

Tim BPK-RI melakukan review atas kecukupan langkah penanganan 
yang dilakukan oleh Timnas PSLS untuk memitigasi risiko terjadinya 
geohazard tersebut diatas dengan membandingkannya dengan pendapat 
beberapa pakar berikut: 
a. Amien Widodo (Dosen ITS) 

1)  Pemantauan erupsi lumpur harus diteruskan, termasuk 
pengukuran subsidence. 

2) Perlu pemetaan status daerah bahaya. 
 

3) Perlu penyelidikan kondisi bawah permukaan untuk mengetahui 
gravity, lapisan tanah, pemetaan geodesi serta uji microseismic. 

4) Pemodelan bawah permukaan (3D modelling) dari gunung 
lumpur dengan metode geofisika. 

b. M. Soffian Hadi (Anggota Kelompok Pakar Timnas) 

Pada beberapa titik amblesan dimana dilakukan pengukuran, didapati 
setiap beban berkembang pada pola tertentu. Pada batas wilayah 

                                                 
22 Metropolis, 30 Januari 2007 
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tertentu penurunan terjadi secara gradual atau perlahan-lahan, 
sedangkan pada titik tertentu terjadi dengan laju yang cukup 
signifikan. Analisa very low frequency, microgravity, GPS dan pola 
struktur geologi menunjukkan konsistensi pola pergerakkan baik 
yang gradual maupun yang eksponensial. Sebaran atau polanya terus 
dilakukan validasi terus menerus, model prilaku material batuan di 
sekitar semburan juga sedang dilakukan. Menurutnya, untuk 
mengantisipasi terhadap adanya amblesan tersebut perlu langkah 
early warning system terutama untuk mengestimasi luas daerah 
amblesan, besarannya penurunan pada berbagai titik dan 
pengaruhnya terhadap segenap penghuni dan infrastruktur yang 
berada diatasnya.23 

Konfirmasi Tim BPK-RI dengan M. Soffian Hadi pada tanggal 29 
Januari 2007 diperoleh penjelasan mengenai penelitian yang 
diperlukan untuk menentukan upaya tindak lanjut, di antaranya: 

1) Melanjutkan survey microgravity dan pemantauan GPS 

2) Melakjukan survey microseismic untuk menentukan mud 
property dan rock property 

c. Hasil pertemuan Timnas PSLS tanggal 30 November 2006 
merumuskan rencana pemindahan jalur-jalur pipa, jalan nasional, tol, 
kereta api, dan infrastuktur PLN, serta implikasi pada strategi tim 
sosial masyarakat. 

d. Kajian deformasi tanah oleh Ir. Lutfi Faizal (Kepala Balai Struktur 
dan Konstruksi Bangunan, Balitbang PU) menunjukkan munculnya 
31 bubble yang mencari celah baru dalam flow path, dan deformasi 
tanah di beberapa wilayah sekitarnya. Perlu dilakukan penelitian 
untuk mengukur sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan 
khususnya terhadap bangunan rumah tinggal di sekitar kolam 
penampungan lumpur.24 

e. Dr. Ir. Yusuf Surahman, MSc. (Geolog BPPT) menyatakan bahwa 
mengingat dampak yang ditimbulkan, Indonesia perlu memiliki 
sistem deteksi dini (early warning system). Dalam hal ini Pemerintah 
harus turun tangan untuk memitigasi bencana yang berpotensi terjadi 
dengan pemasangan seismograf di dalam tanah.25 

f. Rovicky D.P. menyatakan bahwa yang perlu diketahui serta 
dilakukan saat ini adalah: 

1) Pengukuran seberapa besar debit lumpur beserta airnya. Debit 
lumpur ini sebaiknya dikuantifikasi dengan tepat karena angka-angka 
ini akan menjadi dasar desain pembuatan serta konstruksi 
(pembangunan) bendungan, dan penanganan fluidanya.  

2) Dimana lokasi amblesan yg sudah terjadi. Perlu juga dilakukan 
pengukuran serta pemodelan geologi bawah permukaan. Untuk 
memperkirakan penurunan selanjutnya.  

                                                 
23 Media Center Lusi edisi III Oktober 2006 
24 Media center lusi edisi VI  November 2006  hal 10    
25 Media Center Lusi edisi V November 2006 
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3) Seberapa besar penurunannya dan pertubuhannya. Kuantifikasi 
dengan angka sangat diperlukan baik  

4) Komposisi fisika-kimia dan mineralogis dari material yg keluar dari 
lubang lumpur baik fluida (air dan gas) dan solid (lempung, pasir dan 
lainnya). 

Berdasarkan hasil review atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh 
Timnas PSLS untuk memitigasi dampak geohazard, diketahui hal-hal 
sebagai berikut:  

a. Pemantauan erupsi lumpur harus diteruskan, termasuk pengukuran 
subsidence. 

Timnas PSLS telah melakukan pemantauan erupsi dan pengukuran 
subsidence tetapi tidak dilakukan secara periodik sehingga dapat 
memperkirakan dampak perubahannya dalam waktu yang lebih singkat. 

b. Perlu pemetaan status daerah bahaya. 

Timnas PSLS telah menetapkan batas wilayah yang berpotensi 
mengalami dampak subsidence atas 10 (sepuluh) desa (wilayah ring I 
dan II) tetapi belum secara optimal melakukan sosialisasi potensi 
geohazard kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan pengamatan tim di 
lapangan khususnya di wilayah/area yang dinyatakan ring I dan II 
menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang melakukan aktivitas 
sehari-hari khususnya di daerah Renokenongo dan Kedungbendo. 

Di samping itu, jika mengacu kepada hasil rapat Timnas PSLS pada 
bulan Desember 2006 yang menetapkan radius 1,5 km dari pusat 
semburan merupakan daerah rawan pergeseran, maka Tim BPK-RI 
menemukan beberapa obyek vital yang rawan terkena dampak 
subsidence dalam jangka panjang jika tidak dilakukan relokasi dan/atau 
perbaikan, yaitu: 

1) Pipa gas PGN dan Pertamina yang berada di sepanjang jalan tol dan 
sebagian berada di tengah-tengah daerah pemukiman yang lokasinya 
masih berada di batas ring I dan II. 

2) Jalur Kereta Api dan jalan raya Porong yang berada di lokasi 
berbatasan dengan wilayah ring I. 

3) Jalur Listrik Tegangan Tinggi yang berada di lokasi ring I dan 
berdekatan dengan lokasi ring I. 

c. Perlu penyelidikan kondisi bawah permukaan untuk mengetahui gravity, 
lapisan tanah, pemetaan geodesi serta uji microseismic. 

Timnas PSLS belum melakukan penyelidikan lebih detail terkait kondisi 
bawah permukaan untuk mengetahui gravity, lapisan tanah dan pemetaan 
geodesi dan uji microseismic. Pengujian yang dilakukan oleh Lapindo 
adalah micro gravity dan 4D model gravity. 

d. Pemodelan bawah permukaan (3D modelling) dari gunung lumpur 
dengan metode geofisika. 

Timnas PSLS belum melakukan tindak pemodelan bawah permukaan 
(3D modelling) dari gunung lumpur dengan metode geofisika. 
Permodelan ini perlu dilakukan untuk dapat memetakan wilayah yang 
berpotensi terkena dampaknya. 
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e. Pemasangan seismograf di bawah tanah sebagai sistem peringatan dini 
(early warning system) 

Timnas PSLS belum melakukan pemasangan seismograf di bawah tanah 
yang dapat memantau pergerakan tanah sehingga dapat sedini mungkin 
menginformasikan dampaknya kepada masyarakat yang berpotensi 
terkena dampak. 

f. Kajian terhadap kerusakan rumah penduduk yang berada di sekitar 
penampungan lumpur. 

Timnas PSLS belum melakukan kajian yang menyeluruh untuk 
memperoleh informasi tentang potensi kerusakan rumah dalam jangka 
waktu pendek, menengah dan panjang akibat terjadinya efek subsidence. 
Kajian ini penting agar masyarakat dapat dipersiapkan dalam 
menghadapi dampaknya dan jika perlu di relokasi. Di samping itu, 
langkah ini juga dirasakan penting untuk memberikan rasa aman kepada 
masyarakat pemilik rumah. 

g. Hasil Kajian Universitas Brawijaya atas tindakan Timnas PSLS 
diketahui:  

1) Kecukupan tindak untuk mengatasi akibat subsidence. 

Timnas PSLS telah bertindak dengan benar untuk memindahkan 
infrastruktur vital ke daerah diluar radius 1 km dari pusat semburan, 
namun diperlukan feasibility study tahun 2007. 

2) Kecukupan tindak pembangunan tanggul. 

Tanggul pada awalnya dibuat untuk menahan lumpur agar tidak 
meluber ke daerah pemukiman dan jalan.  

Untuk keadaan darurat, pekerjaan yang dilakukan telah memenuhi 
syarat. Namun untuk tahap selanjutnya, tanggul ini hendaknya 
direncanakan dengan seksama. Saat ini rembesan air dari kolam 
lumpur melalui tanggul cukup besar. Sehingga akan mengganggu 
prasarana ataupun lingkungan di sekitar tanggul. Untuk selanjutnya 
infiltrasi dari air rembesan tersebut akan mempengaruhi sumur 
penduduk. Daerah Sidoarjo merupakan daerah aluvial, maka 
permeabilitas tanah diperkirakan sebesar 10 mm/hari. Sehingga 
dalam jangka waktu 1 tahun, air tersebut akan telah meneroboas 
jarak sekitar 3650 mm, atau 3,65 meter.  

Tanggul seharusnya dibuat permanen agar rembesan tidak ada. 
Disamping itu, tanggul seharusnya ada fondasinya. Pertanyaannya, 
apakah masih mungkin membuat tanggul permanen di sekitar rel 
kereta api dan jalan raya. 

3) Kecukupan tindak menidakfungsikan jembatan tol. 

Jembatan layang di daerah Porong baru baru ini dibongkar 
dikarenakan telah adanya keretakan. Walaupun masih dalam derajat 
aman, namun karena desakan masyarakat dan juga keadaan derajat 
kestabilan tanah disekitar semburan maka jalan layang tersebut 
dibongkar 

Demi keamanan memang jembatan tersebut harus dibongkar. Hal ini 
karena daerahnya sudah labil serta potensi amblesan di daerah sekitar 
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jembatan tol tersebut cukup besar. Di samping itu, potensi amblesnya 
tidak seragam, sehingga kalau amblesan ini terjadi, akan sangat 
membahayakan jalan tol tersebut. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan: 

a. Terkait dengan penanganan potensi bencana lanjutan, Presiden pada 
Sidang Paripurna tanggal 27 September 2006 menginstruksikan 
Timnas PSLS agar: 

1) Kawasan di sekitar semburan lumpur ditetapkan sebagai daerah 
rawan bencana dan tidak layak huni, untuk itu agar segera 
ditetapkan batas-batasnya. 

2) Akan dilaksanakan pemukiman kembali penduduk yang berada 
di kawasan rawan bencana tersebut dengan prinsip ganti untung 
yang tepat dan harga yang wajar. Kepada Bupati dan Timnas 
PSLS diminta untuk menyiapkan pemukiman kembali penduduk 
tersebut. 

3) Upaya penghentian lumpur terus dilanjutkan sepanjang secara 
teknis mungkin dilaksanakan sampai dengan kondisi yang tidak 
mungkin lagi dilakukan penghentian semburan tersebut. 

4) Semburan lumpur yang ada dan akan terus meluap sebagian akan 
ditempatkan di kolam-kolam lumpur yang ada, sebagian lagi 
akan dipindahkan ke lokasi darat dan sebagian lainnya dialirkan 
ke Sungai Porong. Ditugaskan kepada Timnas PSLS untuk 
menindaklanjuti penanganan prasarana pengaliran lumpur 
tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru. 

5) Tanggul-tanggul dan kolam lumpur yang ada agar terus 
dirampungkan dan diperkuat, keterlibatan dan partisipasi 
kegiatan TNI-AD akan terus dilanjutkan. 

6) Pemanfaatan lumpur dengan mengerakkan usaha rakyat harus 
digalakkkan  dan dikembangkan. 

7) Infrastruktur yang rusak, seperti jalan tol, jalur pipa gas dan 
Kereta Api agar segera dicarikan alternatifnya dan dilaksanakan 
dengan prinsip kondisi krisis. 

b. Langkah mitigasi resiko tersebut dipertegas kembali dalam Sidang 
Kabinet tanggal 23 November 2006 dimana Presiden juga 
menginstruksikan 3 hal pokok yaitu: (1) menutup kawasan di sekitar 
pusat semburan dan wilayah seluas 440 hektar yang dinyatakan 
sebagai daerah berbahaya; (2) mempercepat pembuangan lumpur ke 
Sungai Porong; dan (3) memindahkan segera pipa gas, transmisi 
listrik, jalan tol dan jalur kereta api. 

Tanggapan Entitas 

Timnas PSLS menjelaskan bahwa: 

1. Timnas PSLS berkali-kali melakukan sosialisasi geohazard kepada 
masyarakat. Baik itu dalam kesempatan sosial, maupun melalui 
pertemuan-pertemuan dengan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
Posko Timnas PSLS di Mindi dan Perum TAS 1. Adapun mengenai 
adanya aktivitas masyarakat di daerah ring I dan II, hal ini berkaitan 
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dengan masalah ganti untung. Masyarakat hanya mau meninggalkan 
lokasi kalau sudah mendapatkan ganti untung. Berkaitan dengan 
obyek vital, Timnas PSLS sedang merencanakan basic design 
relokasi infrastruktur untuk dapat dilaksanakan konstruksinya oleh 
instansi terkait dengan target penyelesaian fisik akhir tahun 2007, 
sesuai perintah Presiden tanggal 28 Desember 2006. Timnas PSLS 
juga mendapatkan kesulitan untuk melarang secara tegas masyarakat 
berada pada daerah bahaya. Hal ini juga terkait dengan belum 
dibebaskannya daerah bahaya. 

2. Berkaitan dengan modeling dan pengukuran-pengukuran lainnya 
pada butir 3, 4, dan 5, Timnas PSLS berpegang pada kebutuhan yang 
sudah diidentifikasi Tim Geohazard seperti tertulis dalam usulan 
Tim Geohazard (surat Bp. Soffian Hadi ke Ketua Tim Pelaksana 
tanggal 22 Januari 2007) dan surat dari Ketua Tim Pelaksana ke 
Bidang Penutupan Semburan tanggal 16 Februari 2007 mengenai 
pengukuran microseismic dan GPS sedangkan berkaitan dengan 
potensi kerusakan rumah, Timnas PSLS telah melakukan 
pengukuran dan pemantauan terus menerus di Perum TAS dan 
Kedungbendo. Berkaitan dengan kerusakan struktur rumah tersebut 
kami sampaikan kerusakan tersebut dimonitor, dan sudah diberikan 
penggantian kontrak rumah sebagai cara untuk menghindari keadaan 
subsiden. 

Rekomendasi Timnas PSLS: 

1) Timnas PSLS membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi 
masalah geohazard. Tim Geohazard ini telah mengeluarkan 
rekomendasi berupa daerah yang tidak layak huni, daerah rawan 
bencana geologi akibat adanya sesar, dan daerah rawan bencana 
keruntuhan tanggul. 

2) Untuk mengantisipasi terhadap adanya amblesan tersebut, perlunya 
langkah early warning system terutama untuk mengestimasi luas 
daerah amblesan, besarannya penurunan pada berbagai titik dan 
pengaruhnya terhadap segenap penghuni dan infrastruktur yang 
berada diatasnya. 

3) Merelokasi warga di sekitar semburan karena menurut beberapa 
pakar geologi dan geofisika wilayah sekitar pusat semburan sidoarjo 
rawan bencana karena pergerakan horizontal dan vertikal (ambles). 

4) Relokasi infrastruktur seperti jalan Kereta Api, jalan tol, jalan 
nasional, pipa gas pertamina, pipa PDAM, pipa PGN serta Instalasi 
Sutet ke tempat yang dianggap tidak terdampak amblesan atau 
collaps. 

Tidak ditanganinya dampak geohazard dan subsidence dengan memadai 
akan berpotensi: 

a. Memberikan keresahan dan ketidaktenteraman kepada masyarakat 
sekitar tanggul sehingga akan memicu meningkatnya kerawanan 
social. 

b. Menimbulkan kerugian susulan (multiplier effect) dari rusaknya 
obyek-obyek vital jika tidak tertangani dengan baik. 
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Kondisi di atas disebabkan: 

a. Timnas PSLS belum mempunyai rencana kerja menyeluruh yang 
berbasis risiko dan bersifat jangka menengah dan panjang. Timnas 
PSLS cenderung membuat rencana yang bersifat antisipasi jangka 
pendek. 

b. Masalah pendanaan untuk kegiatan yang terbatas. 
 

Perkiraan 
Dampak 
Lingkungan 
Hidup Tahun 
2007 S.D. 2013 

Dengan adanya kejadian semburan lumpur yang hingga kini kurang jelas 
penyebab utamanya, maka perlu dipastikan tidak ada faktor geohazard 
yang ikut berperan dalam semburan lumpur Sidoarjo, suatu survei umum 
perlu segera dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap dan akurat 
mengenai keadaan geologis Wilayah Kerja Blok Brantas dan wilayah 
terkait yang kuat diduga terkait erat dengan situasi geologis Blok 
Brantas. 

Hasil survei umum ini juga akan sangat berguna dalam menentukan 
penyebab utama semburan sehingga berdampak pada telitinya 
perencanaan dalam upaya penghentian semburan dan menduga luas 
wilayah dan lamanya dampak yang harus ditangani secara komprehensif. 
Hal ini juga penting untuk pemberian ijin baru bagi pemboran eksplorasi 
di wilayah kerja yang sama. 

Pada tanggal 18 Desember 2008 BPMIGAS menargetkan sepanjang 
periode 2007-2009 ada kegiatan pemboran sebanyak 200 sumur 
eksplorasi. Target tersebut ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan produksi minyak nasional. 

Karenanya mengingat Kontrak Kerjasama Lapindo Brantas, Inc. Di Blok 
Brantas masih berlaku hingga tahun 2020, tidak dapat dihindari 
kemungkinan terjadi kegiatan pemboran eksplorasi di wilayah kerja 
tersebut. 

Diperkirakan sepanjang garis pantai sebelah timur semburan lumpur ke 
arah Barat akan mengalami dampak (± 1.200 Ha tambak) karena 
terkontaminasi dengan rembesan air lumpur yang mempunyai Daya 
Hantar Listrik tinggi, yaitu 6500 (µs/cm)  serta kandungan NH3 5 ppm 
relatif besar untuk penebaran bibit. Dampak ini dapat bertahan cukup 
lama, selama genangan lumpur masih bertambah. 

Ditemuinya unsur besi dan alumunium yang cukup tinggi pada  lumpur 
bersifat meracuni tanaman. Salinitas yang tinggi akan potensial 
menghasilkan tekanan osmose sangat tinggi sehingga tanaman dapat mati 
kekeringan. Redoks Potensial (Eh) negatif pada lumpur mengindikasikan 
potensi terbentuknya asam sulfida (H2S), gas methane (CH4). 
Akumulasi zat organik beracun juga dapat terjadi seperti fenol dan asam 
lemak berantai pendek. Hal tersebut berakibat tidak dapatnya lahan 
dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, kecuali dilakukan upaya 
remediasi.  Diperkirakan dampak ini akan bertahan minimal dalam waktu 
3 s.d. 5 tahun. Hal ini disebabkan tidak mudahnya usaha-usaha 
penggelontoran kadar garam antara lain karena masalah topografi, 
normalisasi saluran irigasi, langkanya varietas tahan salinitas tinggi serta 
upaya pengaturan pola tanam.  
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Upaya pemindahan lumpur melalui Kali Porong dapat berakibat pada 
mobilisasi pencemar, pencemaran air Kali porong dan air perairan laut. 
Dalam jangka waktu 3 s.d. 6 tahun terjadi peningkatan resiko 
pencemaran tambak, pendangkalan dasar Kali Porong, Kerusakan dan 
penurunan jenis serta populasi habitat biota air. Selain itu yang juga 
terancam dalam jangka panjang, adalah produktivitas Selat Madura. Di 
delapan Kabupaten/Kota tercatat 100.000 ton/tahun hasil tangkapan 
dengan luas tambak di Kabupaten Sidoarjo 15.530 Ha yang 
memproduksi 20.721 ton bandeng dan udang, di Kabupaten Pasuruan 
3.966 Ha, dengan produksi 4.186 ton/tahun, di Kota Pasuruan 502 ha, 
dengan produksi 271 ton/tahun. 

Pembuangan ke laut mengundang resiko antara lain debu (50%) dan liat 
(45%) perlu waktu untuk mengendap. Yang perlu diwaspadai adalah 
pergerakan liat yang menyebar dan menimbuni terumbu karang dan/atau 
mangrove tempat pemijahan ikan yang ada di kawasan selat Madura, 
sehingga populasi ikan terancam menurun. Untuk pantai timur Sidoarjo 
tampaknya bukan masalah besar, karena muara sungai muara sngai ini 
merupakan hasil sedimentasi kali Brantas sejak ribuan tahun yang lalu. 
Masalahnya adalah bahan baku air laut untuk tambaknya yang 
mengandung material debu dan liat cukup tinggi. 

Pada lahan yang terdampak rembesan perlu diperhatikan penentuan jenis 
komoditi yang tepat, serta dilakukan pengelolaan lahan secara terpadu. 
Pengaturan irigasi dan drainase perlu dilakukan secara intensif, terutama 
pada lahan-lahan baru pengganti lahan lama.  
 

Saran BPK-RI Berkaitan dengan dampak lingkungan hidup dan aspek-aspek lainnya 
yang mempengaruhi lingkungan hidup, maka BPK-RI menyarankan agar 
Pemerintah: 

a. Pemerintah (dhi lembaga yang akan meneruskan tugas Timnas PSLS) 
hendaknya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang 
berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi, apabila semburan 
lumpur tidak dapat dihentikan.  

b. Pemerintah segera  melakukan penelitian yang komprehensif untuk 
meyakini kualitas air dan kadar racun dari lumpur. 
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3. Dampak Ekonomi Regional 
 
   

Latar 
Belakang 

 Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo telah menimbulkan 
kerusakan aset di areal sekitar pusat semburan, Kabupaten Sidoarjo, 
Provinsi Jawa Timur, dan wilayah regional lainnya. Aset yang rusak 
terdiri dari: 

1. Tanah dan bangunan hunian penduduk; 

2. Tanaman produktif seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; 

3. Bangunan dan peralatan pabrik; 

4. Infrastruktur seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan 
air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas; 

Semburan lumpur tersebut secara langsung dan tidak langsung berdampak 
kepada kehidupan masyarakat dan dunia usaha di wilayah genangan. 
Dampak secara langsung yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia usaha 
dapat berupa kerusakan aset seperti hilangnya fungsi dari tanah, 
bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi serta ternak yang 
hilang. Di samping kerugian aset fisik, sumburan lumpur juga berdampak 
langsung kepada hilangnya pendapatan yang bisa diciptakan oleh aktivitas 
ekonomi di daerah terkena dampak semburan.  

Disamping dampak langsung di atas, semburan lumpur panas juga 
berdampak tidak langsung terhadap masyarakat di wilayah semburan baik 
wilayah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi serta wilayah lainnya di 
sekitar Jawa Timur (regional). Dampak tidak langsung tersebut dapat 
berupa penurunan nilai jual dari aset di lokasi sekitar (yang tergenang 
tetapi tidak tenggelam), dampak terhadap sektor transportasi baik dengan 
bus, mobil, truk, dan alat transportasi lainnya maupun dampak terhadap 
tingkat hunian hotel dan restoran. 

Berdasarkan dampak langsung dan dampak tidak langsung di atas dapat 
disimpulkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo telah memberikan 
dampak negatif terhadap aset dan pendapatan atau telah menimbulkan 
biaya ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha baik lokal maupun 
regional.  

Total biaya ekonomi yang terjadi selama 2006-2015 akibat dari luapan 
dan genangan lumpur Sidoarjo mencapai Rp32.895.970 juta. Dari total 
biaya sebesar itu, biaya ekonomi secara langsung merupakan komponen 
biaya yang paling besar, sebesar Rp19.890.364 juta (60,46%). Komponen 
terbesar ke dua adalah biaya ekonomi tidak langsung Rp7.407.440 juta 
(22,52%). Biaya terkecil adalah biaya ekonomi dari kegiatan relokasi 
Rp5.599.160 juta (17,02%). Rincian total biaya ekonomi, 2006-2015 
adalah sebagai berikut: 

              

 

 

 



 

266  

(dalam jutaan rupiah)  
No. Komponen Biaya Kerugian1) % 
1 Biaya ekonomi  langsung 19.890.364 60,46
2 Biaya ekonomi tidak langsung 7.407.440 22,52
3 Biaya ekonomi kegiatan relokasi 5.599.160 17,02
 Total 32.895.970  100,00

1) Perkiraan tinggi dan tanpa memasukan nilai kerugian tidak langsung yang sulit dihitung secara 

eksplisit. 
  

Hasil 
Pemeriksaan 
BPK-RI 

 BPK-RI mereviu dampak ekonomi baik lokal maupun regional dari 
semburan lumpur di Sidoarjo. Reviu tersebut dilakukan bekerja sama 
dengan Universitas Brawijaya. Berdasarkan hasil kajian Universitas 
Brawijaya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

 

Biaya 
Ekonomi 
langsung 

 Biaya ekonomi langsung adalah biaya yang terjadi di wilayah yang 
tergenang lumpur (direct damage). Biaya ini meliputi hilangnya aset dan 
pendapatan masyarakat sejak terjadinya bencana sampai periode tertentu 
di waktu yang akan datang. Dalam studi ini, rentang periode yang 
dimaksud adalah 2006-2015. 

Biaya ekonomi langsung di wilayah yang tergenang lumpur pada tahun 
2006 sebesar Rp1.407.936 juta, dengan rincian sebesar Rp1.248.939 juta 
berupa hilangnya aset dan Rp158.997 juta berupa hilangnya pendapatan 
masyarakat secara agregat. Perincian biaya ekonomi langsung 2006-2015 
adalah sebagai berikut: 

 
       (dalam jutaan rupiah)                     

No. Jenis Kerugian 2006 2007-20151) Total 
1. Aset yang hilang 1.248.939 16.434.731 17.683.671
2. Pendapatan yang hilang 158.997 2.047.696 2.206.693

 Total 1.407.936 18.482.427 19.890.364
1) Perkiraan tinggi. Untuk perkiraan menengah dan rendah dapat dilihat pada lampiran. 

 

  Biaya ekonomi langsung untuk tahun 2007-2015 mencapai Rp18.482.427 
juta, dengan rincian Rp16.434.731 juta merupakan kehilangan aset dan 
Rp2.047.696 juta kehilangan pendapatan. 

Jika biaya ekonomi langsung selama 2006-2015 yang nilainya 
Rp19.482.427 juta diklasifikasikan menurut komponen biayanya, maka 
dapat dikatakan bahwa aset yang hilang Rp17.683.671 juta (88,91%) dan 
pendapatan yang hilang Rp2.206.693 juta (11,09%) 

Khusus untuk aset yang hilang pada tahun 2006, komposisinya adalah: 
tanah, bangunan dan ternak milik masyarakat Rp1.066.494 juta (85,40%), 
tanah dan bangunan yang menjadi fasilitas umum dan sosial Rp16.899 
juta (1,35%), usaha swasta Rp110.836 juta (8,87%), dan BUMN  
Rp54.710 juta (4,38%). 
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Pendapatan yang hilang selama 2006-2015 bisa dikelompokan menurut 
sektor-sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang banyak kehilangan 
pendapatan adalah sektor industri Rp1.271.055 juta (57,60%), sektor 
perdagangan Rp494.741 juta (22,42%), dan sektor angkutan dan 
komunikasi Rp186.245 juta (8,44%). Sedangkan kehilangan pendapatan 
untuk enam sektor lainnya adalah Rp254.652 juta (11,54%). 

Nilai kehilangan pendapatan tersebut juga bisa diklasifikasikan menurut 
kelompok pengeluaran (sesuai klasifikasi Biro Pusat Statistik). Tiga 
kelompok pengeluaran terbesar adalah: konsumsi rumah tangga 
Rp1.536.079 juta (69,61%), pembentukan modal bersih Rp403.163 juta 
(18,27%), konsumsi pemerintah Rp136.594 juta (6,19%). Sedangkan 
konsumsi lembaga swasta nirlaba dan ekspor bersih adalah Rp130.857 
juta (5,93%) 

Tabel diatas juga menunjukan bahwa angka biaya ekonomi langsung 
tersebut menjadi berkembang sampai hampir empat belas kali lipat ketika 
angkanya memperhitungkan nilai sekarang dari potensi biaya ekonomi 
yang diperkirakan muncul sampai tahun 2015. Ini berarti bahwa semakin 
cepat dilakukan penyelesaian terhadap korban luapan lumpur, biaya 
ekonominya akan menjadi semakin kecil. 

Perhitungan biaya ekonomi langsung seperti telah disebutkan di atas 
didasarkan pada wilayah-wilayah yang tergenang di sepuluh desa yang 
terkena luapan lumpur. Dari sepuluh desa itu, tercatat empat desa, yaitu 
Desa Siring, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendo, Desa Jatirejo, 
dengan nilai kesepakatan untuk penggantian tanah sebesar Rp1,00 
juta/m2, bangunan sebesar Rp1,50 juta/m2 dan tanah sawah sebesar 
Rp0,12 juta. Sedangkan sisanya, belum ada kesepakatan nilai ganti rugi 
dan atau nilai kompensasi. 

 

Biaya Ekonomi 
Tidak 
Langsung 

 Biaya ekonomi tidak langsung adalah hilangnya pendapatan, kenaikan 
biaya dan kehilangan aset di wilayah yang tidak terkena genangan lumpur. 
Wilayah yang dimaksud mulai sekitar wilayah genangan sampai wilayah 
terjauh dimana dampak ekonominya masih dirasakan 

  Biaya ekonomi tidak langsung selama 2006-2015 mencapai Rp7.407.440 
juta. Dua komponen terbesar dari biaya ekonomi tersebut adalah 
penurunan nilai jual aset Rp4.367.120 juta (58,96%) dan penurunan 
pendapatan petambak Rp2.744.460 (37,05%). Sedangkan komponen 
terkecil adalah penurunan pendapatan mini bus Rp2.220 juta (0,03%). 
Perincian biaya ekonomi tidak langsung 2006-2015 dengan asumsi 
menggunakan discount rate 15% adalah sebagai berikut:  

 
      (dalam jutaan rupiah)                     

No. Komponen Biaya Kerugian % 
1 Penurunan nilai jual aset 4.367.120 58,96
2 Penurunan pendapatan angkutan bus 14.250 0,19
3 Penurunan pendapatan mini bus 2.220 0,03
4 Penurunan pendapatan truk 11.410 0,15
5 Peningkatan biaya angkutan pribadi 54.150 0,73
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6 Penurunan pendapatan hotel 52.880 0,71
7 Penurunan pendapatan restoran 14.560 0,20
8 Penurunan pendapatan perdagangan 21.010 0,28
9 Penurunan pendapatan petambak 2.744.460 37,05
10 Peningkatan biaya pemeliharaan Kali Porong 125.380 1,69

 Total  7.407.440 100
 

  Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh keterkaitan kegiatan ekonomi 
wilayah di sekitar Sidoarjo terhadap perekonomian Sidoarjo dan juga 
sebaliknya, dilakukan kajian keterkaitan antar wilayah ekonomi. Kajian 
ini menggunakan konsep kutub pertumbuhan ekonomi wilayah, dimana 
diasumsikan Sidoarjo yang secara spasial posisinya berhimpit dengan 
Surabaya sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh perekonomian 
wilayah sekitar. Kajian dilakukan dengan uji regresi linear berganda 
dengan panel data PDRB pada masing-masing wilayah dari tahun 1993-
2005. Hasil uji ini terlihat pada gambar berikut : 

Gambar 43 

Pengaruh Kegiatan Ekonomi Wilayah Sekitar Sidoarjo Terhadap 
Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Universitas Brawijaya 

Berdasarkan nilai koefisien regresi yang ada, Kabupaten Mojokerto dan 
Kota Probolinggo memiliki pengaruh terbesar terhadap perekonomian 
Sidoarjo. Nilai koefisien regresi untuk Kabupaten Mojokerto sebesar 
4,626 berarti jika terjadi perubahan perekonomian di Kabupaten 
Mojokerto sebesar 1% maka perubahan tersebut menyebabkan perubahan 
perekonomian Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,626%. Sedangkan untuk 
Kota Probolinggo dengan nilai koefisien regresi sebesar 4,498 dapat 
diartikan jika perekonomian Kota Probolinggo mengalami perubahan 
sebesar 1% maka perekonomian Sidoarjo akan mengalami perubahan 
perekonomian sebesar 4,498%. 

Untuk mengetahui pengaruh Sidoarjo sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi, dan wilayah kota dan kabupaten sekitar Sidoarjo sebagai 
hinterland digunakan analisis regresi sederhana dengan panel data PDRB 
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tahun 1993-2005. Hasil uji ini memperlihatkan nilai koefisien regresi 
sebesar 1,76 (Surabaya) yang berarti jika perekonomian Sidoarjo berubah 
1% maka perekonomian Surabaya akan naik 1,76%. Sedangkan pengaruh 
terkecil perekonomian Sidoarjo terhadap perekonomian Kota Pasuruan 
(koefisien regresi = 0,01) yang berarti jika perekonomian Sidoarjo 
berubah sebesar 1% maka perekonomian Kota Pasuruan akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,01% (lihat gambar dibawah). 

Gambar 44 

Pengaruh Kegiatan Ekonomi Sidoarjo Terhadap Wilayah Sekitar 

 

 

 

 

 

 

                Sumber: Universitas Brawijaya 

Jika dibandingkan, koefisien regresi dimana kegiatan ekonomi Sidoarjo 
dipengaruhi oleh perekonomian wilayah sekitar  menghasilkan nilai 
koefisien regresi yang lebih tinggi dibandingkan pengaruh kegiatan 
ekonomi Sidoarjo terhadap wilayah sekitarnya (gambar 3). Hal ini 
menggambarkan bahwa efek pencucian (backwash effect) sumber-sumber 
ekonomi wilayah sekitar Sidoarjo oleh perekonomian Sidoarjo lebih besar 
dibanding efek penyebaran (spread effect) perkembangan ekonomi dari 
Sidoarjo sebagai pusat ke perekonomian wilayah kota dan kabupaten di 
sekitarnya. 

Biaya Ekonomi 
Kegiatan 
Relokasi 

 Biaya ekonomi kegiatan relokasi adalah kenaikan biaya di atas biaya 
kompensasi dan rencana kompensasi baik untuk pemukiman, usaha mikro, 
usaha kecil, usaha menengah, dan relokasi fasilitas publik. 

  Bagian terbesar biaya ekonomi dari kegiatan relokasi menjadi beban dari 
upaya pemulihan pemukiman Rp2.669.660 juta (47,68%), dan berikutnya 
adalah untuk pemulihan prasarana publik Rp2.079.710 juta (37,14%). 
Sementara itu beban biaya pemulihan usaha hanya Rp849.790 juta 
(0,02%).  Perincian biaya ekonomi upaya pemulihan korban di wilayah 
yang tergenang pada 2006 s.d 2015, yaitu: 

      (dalam jutaan rupiah)                    
No. Komponen Biaya Kerugian % 
1 Peningkatan biaya saat pemulihan pemukiman 2.669.660 47,68
2 Peningkatan biaya pemulihan usaha 849.790 0,02
3 Peningkatan biaya pemulihan prasarana publik 2.079.710 37,14
 Total 5.599.160 100,00

 

 

  Biaya ekonomi dari kegiatan relokasi ini menggambarkan kenaikan biaya 
di atas biaya kompensasi dan kontruksi prasarana publik baru yang telah 
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dianggarkan. Kenaikan biaya ini terjadi karena perekonomian lokal 
diperkirakan akan menghadapi tekanan inflasioner yang berasal dari 
pengeluaran yang relatif besar yang terjadi dalam waktu yang bersamaan 
sesaat setelah biaya kompensasi direalisasikan. 

 

Perkiraan 
Proporsi Beban 
Biaya Ekonomi 

 Perkiraan ini diperlukan untuk memberi gambaran tentang pembagian 
beban yang dipikul oleh Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian perlu disadari bahwa 
pendistribusian beban biaya ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati 
karena  sulitnya memisahkan secara tegas beban biaya yang ditanggung 
oleh masing-masing pihak. Perincian proporsi beban kerugian ekonomi 
tahun 2006-2015, yaitu: 

     (dalam jutaan rupiah)                             
Konklusif2) Non-konklusif2) No. Sektor Nilai % Nilai % 

1 Publik/Negara 2.350.000 7,14 2.550.000 7,31
2 BUMN 210.000 0,64 1.010.000 2,89
3 Swasta 970.000 2,95 1.961.000 5,62
4 Masyarakat 29.366.000 89,27 29.372.000 84,18
 Total 32.896.000 100,0 34.893.000 100,0

1) Angka perkiraan tinggi;  
2) Dibedakan menurut kerugian ekonomi tidak langsung yang sudah jelas (konklusif) dan 
yang belum jelas (non-konklusif) 

 

  Terlihat pada tabel di atas bahwa porsi terbesar dari biaya ekonomi akibat 
semburan dan luapan lumpur Sidoarjo menjadi beban masyarakat. Biaya 
ekonomi yang nyata menjadi beban masyarakat sebesar Rp29.366.000 juta 
(89,27%). Biaya ekonomi yang potensialnya menjadi beban masyarakat 
sebesar Rp29.372.000 juta (84,18%).  

 

Biaya 
Finansial 

 Biaya finansial adalah nilai kas yang telah dibayarkan dan yang telah 
menjadi komitmen untuk dibayar. Dalam kasus ini, nilai kas yang 
dimaksud adalah pengeluaran yang ditujukan untuk penanggulangan 
semburan lumpur, biaya sosial dan aset yang rusak akibat tergenang 
lumpur. 
Biaya finansial dibagi menjadi dua: 
a. Biaya Finansial Langsung; 
b. Biaya Finansial Tidak Langsung. 

 

  Prakiraan biaya finansial untuk tahun 2006-2007, mencakup biaya pada 
tahap eksplorasi, kejadian semburan dan penanganan semburan/luapan 
baik teknis maupun sosial kemasyarakatan. 

  Hasil prakiraan biaya finansial secara total sebesar Rp4.904.762 juta 
dengan komposisi sebagai berikut: 

                          (dalam jutaan rupiah)  
Prakiraan 

No. Komponen Biaya 
Nilai  % 

1 Biaya Pengeluaran untuk Tanah dan Bangunan:   

 1.1.Tanah 1.207.360,40 24.6% 
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 1.2.Bangunan 1.026.109,69 20.9% 

 1.3.Total 2.233.470,09 45.5% 

2 Biaya Ganti Upah Karyawan Perusahaan Terendam 8.561,00 0.2% 

3 Biaya Kontrak Rumah dan Pindah Rumah:    

 3.1. Kontrak Rumah 15.815,00 0.3% 

 3.2. Pindah Rumah 1.655,30 0.0% 

 3.3. Total 17.470,30 0.4% 

4 Biaya Jaminan Hidup (Jadup) 53.301,60 1.1% 

5 Biaya Ganti Rugi Lahan Produktif yang Terendam Lumpur 453.258,00 9.2% 

6 Biaya Estimasi Kerugian Perusahaan Terendam Lumpur 293.214,32 6.0% 

7 Biaya Ganti Rugi Kerusakan Infrastruktur 86.828,51 1.8% 

 Total 4, 5, 6, 7 886.602,42 18.1% 

8 Penanggulangan Lumpur:    

 8.1. Penutupan Semburan Lumpur 799.661,96 16.3% 

 8.2. Manajemen Permukaan 946.916,04 19.3% 

 8.3. Sosial 12.080,37 0.2% 

 8.4. Total 1.758.658,37 35.8% 

 Total 4.904.762,19 100.0% 

 Keterangan: Kondisi hingga akhir Januari 2007 

 

  Tiga urutan biaya terbesar adalah biaya penggantian tanah dan bangunan 
sebesar Rp2.233.470,095 juta (45,5%), biaya penanggulangan lumpur 
Rp1.758.658,36 juta (35,8%) dan cukup agak jauh di bawahnya adalah 
biaya ganti rugi lahan Rp453.258 juta (9,2%). Biaya finansial terendah 
adalah ganti upah karyawan terendam Rp8.561 juta (0,2%), berikutnya 
biaya ganti kontrak rumah Rp17.470,03 juta (0,4%) dan agak besar di 
atasnya adalah biaya Jatah Hidup sebesar Rp53.301,06 juta (1,1%). 

Komponen biaya finansial terbesar dari komposisi tersebut menunjukkan 
bahwa beban terbesar dialami oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan 
oleh LBI untuk mengganti beban yang ditanggung oleh masyarakat 
sebesar Rp624.794,69 juta dengan rincian sebagai berikut: 

                          (dalam jutaan rupiah)  
Realisasi 

No. Jenis Kerugian/Biaya 
Nilai  % 

1 Biaya Pengeluaran untuk Tanah dan Bangunan:   

 1.1.Tanah   

 1.2.Bangunan   

 1.3.Total 7.226,93 1.2% 
2 Biaya Ganti Upah Karyawan Perusahaan Terendam 5.302.60 0.8% 
3 Biaya Kontrak Rumah dan Pindah Rumah:   0.0% 
 3.1. Kontrak Rumah 14.727,77 2.4% 
 3.2. Pindah Rumah 1.554.50 0.2% 
 3.3. Total 16.282,27 2.6% 

4 Biaya Jaminan Hidup (Jadup) 14.487,10 2.3% 
5 Biaya Ganti Rugi Lahan Produktif yang Terendam Lumpur 792.554,78 0.1% 
6 Biaya Estimasi Kerugian Perusahaan Terendam Lumpur   0.0% 
7 Biaya Ganti Rugi Kerusakan Infrastruktur 5.296,00 0.8% 
 Total 4,5,6,7 20.575,65 3.3% 
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8 Penanggulangan Lumpur:   0.0% 
 8.1. Penutupan Semburan Lumpur 272.496,14 43.6% 
 8.2. Manajemen Permukaan 209.971,94 33.6% 
 8.3. Sosial 92.939,16 14.9% 
 8.4. Total 575.407,23 92.1% 
 Total 624.794,69 100.0% 

Keterangan: Kondisi hingga akhir Januari 2007 

Tiga urutan terbesar angka realisasi agak berbeda dari komposisi yang ada 
pada Tabel Prakiraan Kerugian, yaitu terbesar adalah penanggulangan 
lumpur Rp575.407,23 juta (92,1%) berikutnya dalam jumlah yang agak 
jauh adalah Biaya Kontrak dan Pindah Rumah, sebesar Rp16.282,27 juta 
(2,6%) disusul oleh Biaya Jaminan Hidup Rp14.487,10 juta (2,3%). 
Dilihat dari urutan realisasi terkecil, nilai terkecil adalah pada realisasi 
ganti rugi lahan Rp792,55 juta (0,10%) di atasnya dalam jumlah yang 
sama, yaitu Biaya Ganti Rugi Upah Karyawan dan Biaya Ganti Rugi 
Kerusakan Infrastruktur, masing-masing sebesar Rp5.302,60 juta (0,8%) 
dan Rp5.296 juta (0,8%). 

Dari kedua tabel tersebut di atas (komposisi realisasi dan prakiraan 
komitmen) dapat disimpulkan realisasi biaya finansial dilihat dari 
komposisinya jauh berbeda dengan Angka Komposisi Prakiraan Biaya 
Finansial (kerugian). Pelaksanaan penanganan semburan sampai informasi 
terakhir terbukti telah menjadi perhatian utama dari LBI. Baru kemudian 
disusul oleh penanganan infrastruktur. Dihadapkan dengan informasi ahli 
lingkungan yang ada tindakan yang dilakukan tesebut seharusnya lebih 
mengarah kepada upaya mengalirkan lumpur ke arah yang tepat (sesuai 
dengan saran ahli) melalui cara-cara yang paling efektif. Ternyata dalam 
kenyataannya lebih bersifat reaktif tanpa rencana dan desain yang 
menyeluruh. Diduga akibat pilihan prioritas seperti di atas, maka 
penanganan masalah yang lebih penting, yaitu mengatasi korban sosial 
sangat tidak memadai dan diliputi ketidak pastian. Kesimpulan tersebut 
diperjelas dengan Tabel yang menggambarkan prosentase realisasi 
dibandingkan angka prakiraan di bawah ini: 

 
                                                                                  (dalam jutaan rupiah)                    

No. Jenis Kerugian/Biaya Prakiraan Realisasi % 

1 Biaya Pengeluaran untuk Tanah dan Bangunan:    

 1.1.Tanah 1.207.360,40   

 1.2.Bangunan 1.026.109,69   

 1.3.Total 2.233.470,095 7.226,93 0.3% 

2 Biaya Ganti Upah Karyawan Perusahaan Terendam 8.561,00 5.302,60 61.9% 

3 Biaya Kontrak Rumah dan Pindah Rumah:      

 3.1. Kontrak Rumah 15.815,00 14.727,77 93.1% 

 3.2. Pindah Rumah 1.655,30 1.554,50 93.9% 

 3.3. Total 17.470,30 16.282,27 93.2% 

4 Biaya Jaminan Hidup (Jadup) 53.301,60 14.487,10 27.2% 

5 Biaya Ganti Rugi Lahan Produktif yang Terendam 

mpur 

453.258,00 792.554,77 0.2% 

6 Biaya Estimasi Kerugian Perusahaan Terendam Lumpur 293.214,32   0.0% 

7 Biaya Ganti Rugi Kerusakan Infrastruktur 86.828,51 5.296,00 6.1% 
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 Total 4,5,6,7 886.602,42 20.575,65 2.3% 

8 Penanggulangan Lumpur:      

 8.1. Penutupan Semburan Lumpur 799.661,96 272.496,14 34.1% 

 8.2. Manajemen Permukaan 946.916,038 209.971,94 22.2% 

 8.3. Sosial 14.176.74 92.939,16 769.3% 

 8.4. Total 1.758.658,36 575.407,23 32.7% 

 Total 4.904.762,18 624.794,68 12.7% 
 

 

  Persentase realisasi terbesar adalah pada biaya kontrak rumah dan pindah 
rumah, yaitu sebesar 93,2% dari seluruh nilai perkiraan komitmen 
penggantian sudah direalisasikan, selanjutnya disusul biaya ganti upah 
bagi karyawan perusahaan yang menjadi korban luapan lumpur, yaitu 
sebesar 61,9% dari seluruh komitmen. Hal yang penting dari tabel ini 
adalah realisasi yang jauh di atas jumlah yang direncanakan, yaitu pos 
Biaya Sosial Penanggulangan Lumpur. Fakta ini memberi indikasi adanya 
kesulitan yang dihadapi pihak LBI dalam mengantisipasi masalah 
penanganan kerugian sosial yang berlangsung sangat dinamis, cepat dan 
tidak bisa ditunda. Menghadapi tekanan sosial seperti itu, pihak LBI 
terpaksa memenuhi tuntutan yang ada walaupun di luar perkiraan dan 
perencanaan sebelumnya. 

 

Kesenjangan 
Biaya Ekonomi 
dan Biaya 
Finansial 

 

 Kegiatan ekonomi suatu unit usaha bertujuan untuk mencapai laba yang 
diharapkan, dan dipastikan harus memikul biaya tertentu yang diharapkan 
lebih rendah dari pendapatan yang juga diharapkan. Biaya dan pendapatan 
pada kalimat sebelum ini semuanya merupakan biaya dan pendapatan 
finansial. Secara teoritik, biaya finansial tidak termasuk biaya-biaya lain 
yang jumlahnya seringkali lebih besar. Pada kasus aktivitas usaha yang 
banyak menimbulkan eksternalitas negatif, biaya finansial tidak termasuk 
biaya-biaya yang ditanggung oleh masyarakat. 

  Berbagai dampak atau pengaruh negatif pada masyarakat sekitar dari 
kegiatan suatu unit usaha tertentu dapat berlangsung karena pengelola 
suatu usaha dengan bebas mampu untuk tidak memperhitungkan berbagai 
biaya eksternal tersebut pada biaya internal (internalisasi biaya). Dalam 
banyak kejadian internalisasi biaya eksternal dapat mengakibatkan 
perusahaan tidak mampu hidup karena jadi merugi sehingga tidak mampu 
menjamin kelangsungan usahanya. 

Mulai saat kejadian semburan dan genangan lumpur meluap ke wilayah 
sekitar, terjadilah eksternalitas dalam jumlah yang relatif besar jauh 
melampaui biaya finansial. Bagi operator pengeboran, kejadian semburan 
lumpur berikut luberan genangan yang terjadi, telah jauh menaikkan biaya 
finansial dari mulai biaya finansial dalam kondisi normal. Masyarakat 
sekitar dan sejumlah unit usaha serta kegiatan ekonomi dan jaringan 
prasarana publik yang ada di sekitar wilayah semburan dan genangan 
harus memikul beban ekonomi, yang seharusnya tidak akan terjadi 
apabila terjadi internalisasi biaya ekonomi oleh LBI. Dengan internalisasi 
biaya ekonomi yang seharusnya dilakukan seara optimal memaksa LBI 
berpikir ulang untuk melakukan usaha pengeboran. 

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, total biaya ekonomi dari 
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semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo Rp32.895.970 juta dan biaya 
finansial (biaya yang sudah menjadi komitmen baik yang sudah 
dibayarkan maupun yang belum dibayarkan) Rp4.906.859 juta, sehingga 
kesenjangan diantara keduanya adalah Rp27.989.111 juta. Biaya finansial 
sebesar itu hanya meliputi 14,92% dari biaya ekonomi, sehingga angka 
kesenjangannya sangat besar. Kesenjangan ini menggambarkan besarnya 
potensi penurunan kesejahteraan masyarakat. 

  Terjadinya kesenjangan yang sangat besar antara kerugian (biaya) 
ekonomi dengan finansial terjadi pada kasus Lapindo Brantas Inc., karena 
peristiwa berada di lokasi pemukiman, wilayah pertanian, dan wilayah 
dimana terdapat sejumlah prasarana publik yang sangat penting bagi 
kegiatan ekonomi bukan hanya tingkat lokal tetapi antar 
kabupaten/kotamadya bahkan tingkat regional dan nasional. 

Angka absolut biaya ekonomi maupun kesenjangannya dengan biaya 
finansial besar kemungkinan terus bertambah terkait dengan dinamika 
semburan beserta genangan yang belum dapat diperkirakan kapan 
berakhirnya. 

Atas dasar sejumlah penjelasan sebelumnya dapat diperkirakan sebagian 
kecil saja dari biaya ekonomi semburan dan genangan lumpur Sidoarjo 
kemungkinan besar hanya bagian kecil saja yang dapat dikompensasi oleh 
komponen-komponen negara, BUMN, dan usaha swasta apalagi 
komponen masyarakat. Dengan demikian dapat diperkirakan akan terjadi 
penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, bukan hanya yang 
terkena luapan dan genangan lumpur saja tetapi juga sebagian warga 
sekitar dan bahkan masyarakat Jawa Timur. Kecenderungan penurunan 
kesejahteraan ekonomi ini harus dapat dicegah melalui serangkaian 
program pemulihan bagi masyarakat setempat (lokal). Pada saat yang 
bersamaan harus dapat diupayakan kelancaran arus barang dan jasa, 
pelayanan pemerintah/perijinan, dan mobilitas faktor-faktor ekonomi 
setempat untuk menghindarkan kecenderungan munculnya kenaikan harga 
(inflasi lokal). 

   

Kerusakan 
Infrastruktur 

 Yang termasuk sebagai kerugian yang berdampak langsung kepada  
masyarakat adalah tidak dapat berfungsinya tanah dan bangunan milik 
masyarakat dan dunia usaha. 

Berdasarkan data kesepakatan harga ganti rugi tanah dan bangunan 
tanggal 4 Desember 2006, nilai kerugian masyarakat sebesar 
Rp3.200.978,95 juta dengan rincian sebagai berikut: 

  1. Kerugian Masyarakat 

Perhitungan untuk kerugian kepada masyarakat, berupa hilangnya 
tanah dan bangunan yang terendam, Tim BPK-RI kesulitan dalam 
memperoleh secara pasti berapa jumlah tanah dan bangunan yang 
terendam, karena posisi tanah dan bangunan sudah terendam. 
Sedangkan data dari Tim ITS (LBI) dan hasil tim verifikasi sampai 
dengan posisi berakhirnya pemeriksaan belum selesai.   

Sehingga BPK-RI dalam menghitung jumlah ganti untung: 

1. Berdasarkan Kesepakatan antara LBI, Timnas PSLS, Bupati 
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Sidoarjo dan peta daerah terdampak; 

2. Berdasarkan data dari KP PBB Kabupaten Sidoarjo; 

3. Prosentase peta desa yang terendam. 

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, nilai kesepakatan harga 
ganti rugi tanah dan bangunan tanggal 4 Desember 2006,  sebesar 
Rp3.200.978,95 juta dengan rincian sebagai berikut: 

   
                                                                                  (dalam jutaan rupiah)                     

Catatan: tidak termasuk lahan dan bangunan pengungsi setelah ledakan pipa gas. 

  

  Sedangkan untuk Perumtas (Desa Kedungbendo) sampai posisi 
sekarang, ganti rugi tanah dan bangunan masih dalam proses 
perundingan antara Bupati Sidoarjo, LBI, dan Timnas PSLS. 

2. Usaha Swasta 

Hasil konfirmasi dari LBI, untuk usaha formal (pabrik, dan lain-lain) 
dan usaha non formal (warung dan lain-lain) sebanyak 80 satuan 
usaha sebesar Rp376.901,30 juta. 

3. Pemerintah Pusat 

Pemerintah Pusat sampai dengan 5 Januari 2007, belum 
menganggarkan dan merealisasikan dana penanganan semburan 
lumpur Sidoarjo dari APBN. Pemerintah Pusat tidak mempunyai aset 
yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo.  

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Jumlah kerugian keseluruhan BUMN secara riil sebesar Rp57.075,79 
juta, dengan rincian sebagai berikut:  

a. PT PLN (Persero), terdiri dari: 

1) PT PLN Distribusi 

Kerusakan jaringan distribusi (a) Rp 11.509,97 juta

Tunggakan yang tidak terbayar Rp 425,96 juta

Sub Total Rp 11.935,92 juta

Dari tunggakan yang tidak terbayar tidak termasuk kerugian PT 
PLN (Persero), karena nantinya akan diperhitungkan dengan 
jaminan pelanggan. Akibat dampak langsung atas semburan 
lumpur Sidoarjo, kerugian PT PLN Distribusi sebesar 
Rp11.509,97 juta (a). 

No. Desa Tanah Harga/m2 Jumlah Bangunan Harga/m2 Jumlah Total 

1 2 3 4 5=(3x4) 6 7 8=(6x7) 9=(5+8) 

1 Jatirejo 843.692,15 1,00 843.692,15 54.381,80 2,50 81.572,70 925.264,85 

2 Renokenongo 1.140.361,20 1,00 1.140.361,20 55.134,00 2,50 82.701,00 1.223.062,20 

3 Siring 412.197,80 1,00 412.197,80 49.841,40 2,50 74.762,10 486.959,90 

4 Kedungbendo 532.425,50 1,00 532.425,00 22.178,00 2,50 33.267,00 565.692,00 

 Jumlah keseluruhan 3.200.978,95 
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2) PLN P3PJB (Persero)  
Pemindahan travo 70/20 KV GI  
Porong ke GI Buduran 

 
Rp 

 
429,26 juta

Pengamanan tower SUTT 70 KV Rp 198,58 juta

Pemindahan travo 70/0 KV GI  
Porong ke GI Bangil 

 
Rp 

 
518,15 juta

Pengamanan tower Rp 66,47 juta
Sub Total (b) Rp 1.212,47 juta

Total PLN (a + b) Rp 12.722,43 juta
  

b. PT KAI (Persero) 
Mengganti kerusakan jalan dan  

balas kricak (a) 

 

Rp 

 

418,56 juta
Rel yang melengkung (b) Rp 16,50 juta
Pendapatan yang hilang Rp 58,09 juta
Total Rp 509,65 juta

Kerugian yang riil yang berdampak langsung pada PT KAI 
(Persero) akibat semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp435,060 
juta (a+b). 

c. PT Telkom (Persero) Tbk 

Aset yang rusak (a) Rp 10.501,33 juta
Pendapatan yang hilang Rp 7.657,84 juta
Potential loss Rp 406,33 juta
Biaya perbaikan (b) Rp 1.337,22 juta

Jumlah Rp 19.902,72 juta
Kerugian riil yang berdampak langsung terhadap PT Telkom 
(Persero) Tbk akibat semburan lumpur Sidoarjo sebesar 
Rp11.838,55 juta (a+b). 

d. PT Jasa Marga (Persero) 

By Perkerasan jalan (a) Rp 29.560,16 juta
Pendapatan yang hilang Rp 8.394,04 juta
By Pembongkaran jembatan tol  
Porong (b) 

Rp 1.150,09 juta

Jumlah Rp 39.104,29 juta

Kerugian riil yang berdampak langsung terhadap PT Jasa Marga 
(Persero), akibat semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp30.710,25 
juta (a+b).  

 

e. PT Pertamina (PT PGN) 

Biaya konstruksi block valve Rp 1.230,00 juta

Biaya pass regulator dengan  Rp 139,50 juta
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membuat spool baru 

Jumlah Rp 1.369,50 juta

Kerugian riil yang berdampak langsung terhadap PT PGN, akibat 
semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp1.369,5 juta. 

5. Pemerintah Provinsi Jatim 

Pemerintah Provinsi Jatim sampai dengan 5 Januari 2007, belum 
menganggarkan dan merealisasikan dana penanganan semburan 
lumpur Sidoarjo dari APBD dan tidak ada aset Pemerintah Provinsi 
Jatim yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. 

6. BUMD Provinsi Jawa Timur 

BUMD Provinsi Jawa Timur sampai dengan 5 Januari 2007, belum 
menganggarkan dan merealisasikan dana penanganan semburan 
lumpur Sidoarjo dari APBD dan tidak ada aset BUMD Provinsi Jawa 
Timur yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. 

7. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai dengan 5 Januari 2007, belum 
menganggarkan dan merealisasikan dana penanganan semburan 
lumpur Sidoarjo dari APBD dan belum melakukan penghitungan 
berapa kerugian yang riil aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang 
terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo masih 
mendahulukan kepentingan penduduk yang menjadi korban semburan 
lumpur Sidoarjo,  

8. BUMD Kabupaten Sidoarjo 

PDAM Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp170,91 
juta. 

9. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor Pelaksana adalah Perusahaan baik BUMN maupun Swasta 
yang ditunjuk Timnas PSLS atau LBI untuk melaksanakan pekerjaan 
penutupan sumber semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur 
di Sidoarjo yang pembiayaan dibebankan kepada LBI sesuai dengan 
Keppres No. 13 Tahun 2006. Nilai kontrak keseluruhan sebesar 
Rp1.486.507,70 juta. 

 

  Dengan demikian total nilai kerusakan aset dan infrastruktur akibat 
dampak langsung semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp5.121.634,66 juta, 
yakni: 

                                                                                  (dalam jutaan rupiah)  
No. Uraian Jumlah Prosentase 
1 Kerugian Masyarakat 3.200.978,95 62,50 
2 Kerugian Usaha Swasta 376.901,30 7,36 
3 Pemerintah Pusat 0,00 - 
4 BUMN 57.075,80 1,11 
5 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0,00 - 
6 BUMD Provinsi Jawa Timur 0,00 - 
7 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 0,00 - 
8 PDAM Kabupaten Sidoarjo 170,91 0,01 
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9 Kontraktor Pelaksana 1.486.507,70 29,02 
 Jumlah 5.121.634,65 100,00 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung 
kerugian terbesar secara riil adalah masyarakat sebagai pemilik tanah dan 
bangunan, yakni sebesar 62,5% dari keseluruhan, selanjutnya adalah 
kontraktor pelaksana sebesar 29,02, usaha swasta sebesar 7,36%, BUMN 
sebesar 1,11% dan PDAM Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,01%. 

   

Kehilangan 
Pendapatan 

 Semburan lumpur Sidoarjo juga berdampak tidak langsung kepada 
perekonomian Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan wilayah 
sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa hilangnya sumber-sumber 
pendapatan masyarakat, pemerintah daerah/pusat dan dunia usaha antara 
lain rusaknya lahan pertanian, pertambakan, pabrik dan peralatan yang 
dimiliki oleh dunia usaha.  

Jumlah potensi kehilangan pendapatan  (s.d. 5 Januari 2007) mencapai 
sebesar Rp71.382,37 juta dengan rincian sebagai berikut: 

 
                                                                                 (dalam jutaan rupiah)                       

No. Uraian Jumlah Keterangan 
1. Produksi pertanian 16.721.75  
2. Produksi perikanan/tambak 19.980,00  
3. Pendapatan Pemda:   
 a. Retribusi pemakaian kekayaan 0,80  
 b. Pajak Penerangan Jalan – PLN 14,98  
 c. Pajak Penerangan Jalan – Non PLN 1,00  
 d. PBB Tahun 2006 Buku I & II 221,45  
 e. PBB Tahun 2006 Buku III s.d V 127,82  
 f. Pendapatan Puskesmas 485,26  
 Sub Total 851,32  

4. Pendapatan usaha kecil 2.577,60 Data Disperindag 
5. Pendapatan industri/perusahaan 0,00 Belum diperoleh 
6. BUMN:   
 a. PLN (tunggakan pelanggan) 425,96  
 b. PT KAI (pendapatan akibat rel melengkung) 58,09  
 c. PT Telkom (pendapatan, potensial loss) 8.064,17  
 d. PT Jasa Marga (pendapatan yg hilang) 8.394,04  
 e. PGN (gas yang hilang, kesempatan kehilangan menjual) 14.692,44  

 Sub Total 31.251,70  
 Total 71.382,37  

 

 
  Dari data di atas diketahui bahwa jumlah total potensi kehilangan 

pendapatan adalah sebesar Rp71.382 juta yang menjadi beban 
Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD, Swasta, serta 
Kontraktor Pelaksana. 
 

  LBI menjelaskan bahwa untuk kerugian langsung dan tidak langsung, 
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yaitu: 
a. Kerugian langsung: 

1. Nilai kerugian masyarakat sesuai komitmen dengan LBI pada 
tanggal 4 Desember 2006; 

2. Klaim dari usaha swasta dan BUMN yang saat ini dilakukan 
perundingan business to business. 

b. Kerugian tidak langsung, pihak LBI dapat memahami terhadap 
perhitungan BPK-RI, walaupun kerugian tersebut belum menjadi 
kerugian riil. 

 

Dampak 
Terputusnya 
Jalur 
Transportasi 
Darat Jalur 
Tol Porong-
Gempol 
Terhadap 
Perekonomi-
an 

 Terputusnya jalur transportasi darat berupa jalur tol Surabaya-Gempol 
yang merupakan jalur utama keluar masuknya barang (ekspor-impor) 
mengharuskan institusi/lembaga yang terkait seperti Organda, Gabungan 
Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Jawa Timur, dan 
Administratur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan serangkaian 
tindakan guna memperlancar arus barang ekspor-impor dari dan Surabaya 
(Pelabuhan Tanjung Perak).  

Sehubungan dengan terganggunya jalur transportasi, mengakibatkan 
pertumbuhan ekonomi yakni ekspor/impor non migas tidak mengalami 
penurunan, tetapi menambah biaya yang cukup besar  

Data Disperindag dan GPEI, yaitu: 
 

                    
 

Tahun 
Volume 

(Kg) 
Pertumb. 

( % ) 
Nilai (US$) Pertumb. 

( % ) 
2003 6.318,8 -28,79 5.484,3 -12,19 
2004 6.739,9 6,66 6.194,5 12,95 
2005 6.165,1 -8,53 7.114,1 14,85 

2006* 4.631,5 5,41 6.020,0 14,81 
*) Data s.d September 2006, pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun 2005. 
Sumber: Disperindag, diolah 

 

 

Alternatif 
GPEI 

 Dengan terputusnya jalur perdagangan akibat semburan lumpur tersebut, 
maka perlu diadakan tindakan untuk menyelamatkan jalur perdagangan. 
Ada beberapa tindakan yang dilakukan antara lain dengan memberikan 
tiga alternatif solusi sebagai berikut: 
a. Membagi jalur  peti kemas yang semula hanya dari Pelabuhan 

Tanjung Perak melalui jalan Tol Surabaya-Gempol diangkut juga 
melalui  pelabuhan Banyuwangi. 

  Putusnya jaringan tranportasi darat melalui jalan tol Porong-Gempol 
maka transportasi peti kemas dan penumpang dari Surabaya ke 
sentra-sentra industri di Pasuruan (PIER), Ngoro (NGIER) dan 
Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu), dan 
sebaliknya yang semula membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam, waktu 
tempuh sekitar 6 jam. 

Alternatif ini membawa konsekuensi, yakni: 

1) Penyediaan lahan yang cukup luas dan sarana bongkar-muat peti 
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kemas, yang diperkirakan memakan biaya yang cukup besar; 

2) Penambahan bahan bakar dan biaya lainnya serta muatan yang 
tidak terjamin kelangsungannya mengingat daerah Banyuwangi 
bukan merupakan kawasan industri;  

3) Jalur darat menuju dan dari Banyuwangi sangat sempit dan 
kondisinya rusak, sehingga tidak memungkinkan  antar truk 
trailer berpapasan.  

b. Melalui jalur kereta barang: 

Kendala alternatif ini antara lain: 

1) Jalur rel kereta api dari Porong dan sekitarnya yang belum 
terhubung dengan pelabuhan, memerlukan tambahan parasarana 
lahan dan peralatan bongkar-muat, pemindahan barang yang 
berulang-ulang dari truk ke kereta, diturunkan dan diangkut dari 
Stasiun Pasar Turi (jarak terdekat dari pelabuhan) menuju 
pelabuhan Tanjung Perak memerlukan investasi dan biaya yang 
cukup besar; 

2) Kemampuan rel yang hanya mampu menahan beban gerbong 
dengan kapasitas 30 ton, tidak applicable untuk kapasitas peti 
kemas yang berukuran 20 feet dan 40 feet. 

3) Jarak terdekat dengan kawasan industri adalah stasiun Bangil, 
akan tetapi belum ada fasilitas bongkar muat. 

c. Memindahkan jalur darat dari Porong ke Tanjung Perak, melalui 
Japanan-Mojosari- Mojokerto-Surabaya. 

Kendala alternatif ini: 

1) Jarak lebih lama; 

2) Kondisi jalan yang sempit, rusak 

Dari ketiga alternatif tersebut, yang paling cepat diterapkan adalah 
memilih alternatif ke 3, meskipun masih mengalami kendala dengan 
waktu dan lama sandar kapal yang akan mengangkut peti kemas dari 
Tanjung Perak, maupun biaya-biaya yang timbul. 

  Ilustrasi jalur perjalanan peti kemas dari eksportir/importir menuju 
pelabuhan atau depo kontainer yakni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 45 
Proses Stuffing 
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2.  Di Area Pelabuhan Surabaya 

Gudang 
EKSPORTIR 

CONTAINER YARD 
(Terminal Operator)

DEPO 
CONTAINER 

PARKIR AREA PELABUHAN 
(Stuffing) 

Kondisi : 
Apabila ada keterlambatan truk dari luar kota, maka akan ada konsekwensi tambahan biaya ( lembur ). 

 Proses stuffing (Pemuatan Cargo ke dalam Kontainer):

1. Di Gudang Eksportir

Gudang 
EKSPORTIR 

CONTAINER YARD 
(Terminal Operator)

Kondisi : 
Apabila ada keterlambatan truk dari dan ke luar kota, maka akan ada konsekwensi tambahan biaya ( lembur) 
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  Sedangkan biaya yang timbul akibat pilihan alternatif ke 3 yang dirasakan 
oleh eksportir/importir, antara lain: 

1)  Clossing time: 

Apabila masih memungkinkan untuk dimuat oleh pihak pelayaran 
meskipun sudah masuk clossing time (6 jam sebelum kapal 
berangkat), maka eksportir dikenakan biaya tambahan “denda” 
sebesar Rp0,75 juta untuk kontainer 20 feet dan Rp1,5 juta untuk 
kontainer 40 feet oleh perusahaan terminal container operator PT 
Terminal Petikemas Surabaya; 

2)  Kemungkinan pindah kapal: 

Sebagai akibat waktu pengiriman yang tertunda sehingga kontainer 
tidak dapat dimuat sesuai jadwal, maka untuk menunggu jadwal kapal 
berikutnya kontainer untuk sementara dititipkan di depo kontainer 
dengan tambahan biaya sewa dan lain-lain, meliputi: 

• Tambahan biaya Lift On/Lift Off kontainer di depo sebesar 
Rp0,23 juta per kontainer; 

• Tambahan biaya trucking dari depo ke terminal kontainer sebesar 
Rp0,3 juta per kontainer; 

• Warkat dana masuk/keluar pelabuhan sebesar Rp0,2 juta; 

• Tambahan biaya sewa gudang di depo sebesar Rp30.000,00 s.d 
Rp60.000,00 per hari. 

3)  Waktu pemuatan: 

Untuk pengapalan Cargo Curah / Break Bulk (Kapal Carter) apabila 
terjadi keterlambatan waktu pemuatan, maka akan menambah biaya 
sandar kapal (Demurrage).  

Berdasarkan data pada Administratur Pelabuhan Tanjung Perak dan 
Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Timur, 
diketahui bahwa sejak terjadinya luapan lumpur tanggal 29 Mei 2006 
s.d September 2006, dan Laporan Arus Ekspor – Impor Peti Kemas 
(bulan Juni s.d September 2006) dari PT TPS, jumlah peti kemas 
discharged sebanyak 126.194 box, dan 181.529 teus, 
dimuat/dikapalkan sebanyak 129.073 box dan 186.309 teus.  

Dengan demikian putusnya jalan tol belum/tidak mengakibatkan 
penurunan jumlah peti kemas yang diekspor, karena kuota ataupun 
jumlah barang yang diekspor/diimpor sudah merupakan komitmen 
yang harus dipenuhi. 

Walaupun jumlah barang diekspor/diimpor tidak mengalami 
penurunan, namun biaya-biaya yang berkaitan dengan pengangkutan 
barang menjadi bertambah (atau meningkat) disebabkan jarak dan 
waktu tempuh sampai di pelabuhan menjadi lebih jauh dan lama. 
Penambahan biaya khususnya terjadi pada penambahan biaya bahan 
bakar, lembur dan biaya lain yang terkait. 
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Dampak 
Lumpur 
Sidoarjo pada 
Armada Bus  
 

 Sedangkan berdasarkan menurut data Organda Provinsi Jawa Timur, 
jumlah pengusaha otobis (PO) yang melayani trayek, yaitu: 

Surabaya – Malang  : 21 PO, 400 bus 

Surabaya – Banyuwangi              : 15 PO, 500 bus 

Surabaya – Bali               : 5 PO, 60 bus, 

Jumlah kerugian PO, akibat dari putusnya Tol Gempol – Porong, maka 
adanya penambahan solar, kehilangan rit dan penurunan penumpang 
adalah sebesar Rp629.000,00 per hari. 

Berdasarkan klaim kerugian dari PO yang diajukan ke LBI melalui 
organda selama 25 hari adalah kurang lebih sebesar Rp12.590,70 juta. 
Dari klaim tersebut oleh LBI disetujui sebesar Rp4.460,00 juta dan telah 
dibayar sebesar Rp1.036,00 juta dan telah diserahkan ke masing-masing 
PO sesuai prosentase yang diajukan. 

Menurut hasil survei Dinas Perhubungan menyebutkan empat perusahaan 
otobus di Malang, yaitu PO Tentrem, PO Restu, PO Pelita Mas dan PO 
Pertiwi, mengurangi jumlah armada. Dengan rincian sebagai berikut 
(sumber: www.detik.com): 

- PO Tentrem sebelum lumpur sebanyak 92 unit, setelah lumpur 
sebanyak 48 unit setiap harinya, atau turun sebesar 47,83%; 

- PO Restu sebelum luapan lumpur sebanyak 200 unit, setelah lumpur 
sebanyak 95 unit setiap harinya atau turun sebesar 52,50%; 

- PO Pelita Mas sebelum luapan lumpur sebanyak 21 unit, setelah 
lumpur sebanyak 11 unit setiap harinya atau turun sebesar 47,62%; 

- PO Pertiwi sebelum luapan lumpur sebanyak 18 unit, setelah lumpur 
sebanyak 13 unit setiap harinya atau turun sebesar 27,78%. 

   
Dampak 
Penutupan 
Tol Porong  

 Sejak terjadinya ledakan pipa gas di KM 38.200, jalan tol tidak bisa 
dilewati lagi. Ledakan telah mengakibatkan melubernya lumpur dari 
kolam penampungan ke jalan tol. Tidak itu saja, jalan tol sendiri harus 
dibongkar karena kondisinya telah ambles 17 cm. 

Pengguna jalan yang memanfaatkan tol tercatat sekitar 39 ribu 
kendaraan/hari tetapi sejak tol ditutup mereka mengalihkan ke jalan 
nasional yang ada di sekitar Porong. Akibat inilah arus distribusi barang 
dan jasa dari Surabaya ke Wilayah Jatim Bagian Selatan dan Timur 
menjadi terhambat, begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi potential 
lossing nilai jasa dan barang yang nilainya lebih Rp5,1 milliar/hari. 
Dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Lalu Lintas yang lewat Siring – Porong setelah jalan Tol Ruas Porong – Gempol terputus 
Jenis Kendaraan Total VOC/km Rp per km  1 jam (60 km) 

1 2 3 4=(2 x 3) 5=(60 x 4) 
Golongan 1 44.045 1.035,3 45.599.789,00 2.735.987.310,00 
Golongan IIA 11.166 2.051,54 22.906.675,00 1.374.400.501,00 
Golongan IIB 5.900 2.857,51 16.859.595,00 1.011.575.685,00 
Total    5.121.963.497,00 

Sumber: Perhitungan Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
 

  Guna mengantisipasi semakin panjangnya tingkat kerugian, sejumlah 
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program pelebaran jalan dan pembuatan jalan tol baru sudah dimulai. 

1. Tahun 2006 dikucurkan dana APBN sebesar Rp6,3 miliar untuk 
pelebaran jalan di kawasan Porong, terdiri dari Rp5 miliar untuk 
pelebaran ruas Siring-Porong, sepanjang 1,3 KM, pelebaran pertigaan 
Kejapanan-Mojosari sebesar Rp600 juta dan pembenahan bundaran 
Apollo sebesar Rp700 juta 

2. Tahun 2007 empat proyek penunjang jalan, yaitu peningkatan Jalan 
Gempol-Mojosari sepanjang 4 km sebesar Rp24,6 miliar, Jalan 
Mojosari-Krian sepanjang 13 km sebesar Rp95,6 miliar, overlay 
Krian-Taman-Waru Rp24,6 miliar dan overlay Mojosari-Mojokerto 
dan overlay Mlirip-Krian sebesar Rp60 miliar; 

3. Tahun 2008 pelebaran Mojosari-Mojokerto dan Mlirip-Krian sebesar 
Rp60 miliar. 

   

Dampak 
Semburan 
Lumpur 
terhadap 
APBN (Subsidi 
PLN) 

 

 Pada hari Rabu 22 November 2006, pukul 20.11 WIB terjadi ledakan Pipa 
Gas Transmisi East Java Gas Pipeline (EJGP) milik Pertamina di lokasi 
jalan tol Surabaya – Gempol KM 38 di Porong, Jawa Timur. 

Pipa tersebut pada saat kejadian sedang mengangkut gas ± 140 MMscfd 
yang terdiri dari 63 MMscfd milik EMP Kangean yang akan 
didistribusikan ke Petrokimia Gresik (PKG) sebesar 50 MMscfd serta ke 
PLN PLTU Gresik sebesar 13 MMscfd dan 77 MMscfd milik Santos 
Maleo yang akan didistribusikan ke Perusahaan Gas Negara (PGN). 

Terkait dengan kejadian tersebut, Industri di kawasan Surabaya, Gresik, 
dan sekitarnya yang menggunakan gas sebagai bahan bakar produksi 
berhenti beroperasi untuk sementara. Langkah awal penanganan masalah 
tersebut adalah dengan mengalihkan aliran gas khususnya dari Santos ke 
jaringan pipa distribusi PGN melalui Offtake Station Porong dan berhasil 
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 November 2006 pukul 21.30 
WIB, sehingga secara bertahap penyaluran gas dapat normal kembali dan 
industri di Surabaya, Gresik, dan sekitarnya khususnya pelanggan PGN 
dapat beroperasi kembali. 

Sementara itu, PKG yang mendapat pasokan gas dari EMP Kangean 
sebesar 50 MMscfd belum dapat beroperasi dan dapat mengancam 
ketersediaan pupuk nasional terutama jenis ZA, sehingga perlu dicari 
langkah-langkah pemecahan. Terkait dengan itu, Wapres memberikan 
arahan agar per Januari 2007 PKG dapat beroperasi kembali dan 
menugaskan Menneg BUMN untuk mengkoordinasikannya. 

Menindaklanjuti arahan Wapres, pada hari Sabtu 2 Desember 2006 
bertempat di PT Petrokimia Gresik dilakukan rapat koordinasi yang 
dipimpin oleh Menneg BUMN yang diikuti oleh Dirut PKG, Dirut 
Pertamina, Dirut PGN, dan Ka. BP Migas. 

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan poin-poin yang pada intinya 
sebagai berikut: 

1. Swap gas PGN (sumber Lapindo Brantas di Wunut) ke PKG sebesar 
15 MMscfd; 

2. Gas PKG dari Kodeco (efktif kontrak Januari 2007) sebesar 7 MMscfd; 
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3. Penggunaan Pasokan Gas PLN dari Kodeco sebesar 27 MMscfd. 

Total gas ke PKG sebesar 49 MMscfd. 

Hasil Rapat Koordinasi tersebut efektif dijalankan mulai Januari 2007 dan 
berakhir sampai dengan selesainya jumper pipa Pertamina yang 
rencananya akan memakan waktu 48 hari atau sekitar akhir Februari. 

Kebijakan untuk penyelamatan pasokan gas terkait dengan resiko 
gangguan pasokan pupuk nasional karena terhentinya produksi PKG, 
membawa dampak bagi kelancaran produksi listrik PLTU PLN di Gresik. 

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pembangkit Jawa Bali (PJB) 
diketahui bahwa PLTU di Gresik harus menambah jumlah solar (HSD) 
untuk memproduksi listrik karena pasokan gas dari Kodeco sebesar 27 
MMscfd/hari disalurkan ke PKG, sehingga untuk menggantinya PLN 
memerlukan solar sebanyak 907.500 liter per hari. 

Dari hasil Laporan Bahan Bakar Gas UPGRK PJB diketahui bahwa efektif 
tanggal 14 Januari 2007, pasokan gas dari Kodeco sebesar 27 MMscfd 
telah dialirkan ke PKG, sehingga beban biaya produksi listrik PLN 
bertambah sebesar Rp3.792,03 juta per hari yang didapat dari perhitungan 
sebagai berikut: Kebutuhan Solar Rp4.537,5 juta per hari (907.500 l HSD 
x  Rp5.000,00 (harga rata-rata HSD)) dikurangi Kebutuhan Gas sebesar 
Rp745,47 juta (US$2,51 x 27 MMscfd ≈ 33.000 MMbtu x Rp9.000,00). 

Sampai dengan selesainya pemasangan pipa jumper Pertamina sepanjang 3 
KM yang diperkirakan selesainya akhir Februari 2007, maka PLN harus 
menanggung kenaikan biaya produksi listrik sebesar Rp174.433,38 juta 
yang didapat dari perhitungan sebagai berikut: Rp3.792,03 juta x 46 hari 
(jumlah hari dari tanggal 14 Januari 2007 s.d 28 Februari 2007). 

Berhubung PLN belum Perseroan terbuka, maka kenaikan biaya produksi 
sebesar Rp174.433,38 juta akan disubsidi Pemerintah, sehingga menjadi 
beban APBN 2007. 

Menurut penjelasan Direktur Keuangan PT Petrokimia Gresik bahwa: 

1. Pasokan gas semula diperkirakan diperoleh setelah 10 bulan dapat 
diatasi, hingga bulan Februari 2007 telah diperoleh pasokan sebagai 
berikut: 

a. Tanggal 1 Januari 2007, gas swap dari PGN sejumlah 15 MMscfd 
untuk utilitas; 

b. Tanggal 14 Januari 2007, Gas dari Kodeco, kontrak PKG sebesar 
7 MMscfd dan gas dari Kodeco, swap PLN ke PKG sebesar 27 
MMscfd 

Dengan tambahan pasokan dari Kodeco tersebut pabrik Amoniak dan 
Urea dapat beroperasi kembali (Pabrik Amoniak produksi mulai 
tanggal 17 Januari 2007 dan Urea tanggal 18 Januari 2007) 

2. Tambahan subsidi terkait dengan swap gas dari PLN ke PT Petrokimia 
Gresik selama 1 bulan diestimasikan sebesar Rp120 miliar (sesuai 
surat Menteri ESDM kepada Wapres No.4731/25/MEM/2006 tanggal 
26 Desember 2006). 
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Dampak 
Ledakan Pipa 
Gas 

 Universitas Brawijaya bekerjasama dengan BPK-RI melakukan kajian 
dampak ledakan pipa gas pada perekonomian, dengan hasil adalah sebagai 
berikut : 

Jumlah permintaan antara untuk lima sektor (industri pengilangan minyak, 
listrik, air bersih, telekomunikasi, dan angkutan kereta api) mencapai nilai 
Rp10.150.000,00 juta. Berdasarkan urutannya, nilai permintaan antara 
terbesar terdapat pada sektor industri pengilangan minyak dengan nilai 
input antara Rp5.020.000,00 juta (49,44%). Jika diuraikan, permintaan 
antara tersebut antara lain berasal dari sektor angkutan darat seperti bus, 
truk dan sektor perdangangan. 

Permintaan antara ke dua terbesar yaitu listrik dengan nilai 
Rp3.450.000,00 juta (33,95%). Pembeli terbesar sektor ini adalah 
perdagangan, industri tekstil dan pakaian jadi, bangunan atau konstruksi. 

Rusaknya berbagai prasarana untuk sektor-sektor diatas berpotensi 
menurunkan perekonomian melalui keterkaitan ke depan maupun ke 
belakang. Sebagai contoh: pecahnya pipa gas sekitar semburan lumpur 
menyebabkan terganggunya pasokan gas ke industri pupuk Petrokimia 
Gresik, PLN dan industri-industri lainnya. Dengan menggunakan data 
besarnya pasokan gas untuk PT Petrokimia Gresik dan data produksi 
pupuk dan amoniak sebelum terjadiya ledakan pipa gas (1 Oktober 2006 – 
21 November 2006) dibandingkan dengan keadaan pasokan gas dan 
produksi pupuk serta amoniak setelah pecahnya pipa gas di sekitar 
semburan lumpur (22 November 2006 – 31 Januari 2007) Sidoarjo 
kerugian ekonomi PT Petrokimia Gresik sebesar Rp63.840,00 juta dengan 
rincian: 

 
                                                                                  (dalam jutaan rupiah)                     

Uraian Nilai Input Gas Nilai Output Gas Output/Input 

Sebelum Ledakan 681.720,00 602.253,36 0.88

Setelah ledakan 260.626,80 538.412,13 2.07

Selisih 421.093,20 63.841,23  

 

Asumsi yang digunakan berdasarkan kenyataan di lapangan, yaitu sebelum 
terjadi ledakan pipa gas, PT Petrokimia Gresik mendapat pasokan gas dari 
Energi Mega Persada sebanyak 50 MMscfd. Ledakan gas terjadi 22 
November 2006 dan PT Petrokimia Gresik 22 November – 1 Januari 2007 
tidak menerima pasokan gas. Periode 1 Januari – 14 Januari 2007, PT 
Petrokimia Gresik (PT PKG) menerima pasokan gas sebanyak 15 MMscfd. 
PT PKG baru mendapat pasokan gas cukup besar, yaitu sebanyak 49 
MMscfd dari berbagai sumber pada 14 Januari 2007.  Jenis produksi pupuk 
terdiri dari pupuk SP36, PHONSKA, ZA,UREA, dan Amoniak. Harga 
masing-masing produk untuk SP36 adalah Rp1.739.744,00/ton, ini adalah 
harga bersubsidi. Pupuk ZA harganya Rp1.487.500,00/ton, pupuk 
PHONSKA harganya Rp1.159.703,00/ton. Harga gas dihitung rata-rata 
antara $2 - $2,75/MMBTU. Dari tabel di atas menunjukan bahwa 
menurunnya penggunaan gas ditunjukkannya dengan selisih nilai 
Rp421.100,00 juta sebagai akibat ledakan pipa gas menyebabkan kerugian 
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berupa turunnya nilai output pupuk sebesar Rp63.840,00 juta. Rasio 
output/input mengalami kenaikan dari 0,88 sebelum terjadinya ledakan 
pipa menjadi 2,07 setelah terjadinya ledakan pipa. Kenaikan tersebut 
antara lain karena tanpa pasokan gas atau dengan pasokan gas yang 
minimal setelah terjadinya ledakan terdapat beberapa jenis produk pupuk 
seperti PHONSKA dan ZA yang dapat diproduksi tanpa input gas.  

Jika produk urea dan amoniak saja yang diperhitungkan di dalam 
perhitungan kerugian ekonomi akibat ledakan pipa gas maka output 
sebelum ledakan untuk urea dan amoniak masing-masing sebesar 
Rp73.150,00 juta untuk urea dan Rp218.970,00 juta untuk amoniak. 
Setelah terjadinya ledakan nilai output untuk urea Rp18.650,00 juta dan 
amoniak Rp66.390,00 juta.  

Penggunaan gas sebagai input sebelum ledakan Rp681.720 juta, sesudah 
ledakan penggunaan gas Rp260.630 juta sehingga terdapat selisih berupa 
penurunan nilai penggunaan gas sebesar Rp421.090 juta. 

Perbandingan antara rasio input/output menunjukkan turunnya efisiensi 
penggunaan input gas di dalam produksi UREA dan AMONIAK, sebelum 
terjadinya ledakan pipa 1 unit input gas menghasilkan 0,43 unit pupuk dan 
setelah terjadinya ledakan pipa gas 1 unit input hanya menghasilkan 0,33 
unit output pupuk. 

 

Kajian 
Keterkaitan 
Antar 
Industri dan 
Antar 
Wilayah di 
Sekitar 
Sidoarjo 

 Universitas Brawijaya bekerjasama dengan BPK-RI melakukan kajian 
keterkaitan antar industri dan antar wilayah di sekitar Sidoarjo dengan 
hasil sebagai berikut: 

Untuk menganalisa kerugian tidak langsung di sekitar wilayah semburan 
digunakan data koefisien Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan yang 
diperoleh dari tabel input – output Jawa Timur tahun 2000 (BPS Jatim), 
merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan belakang (backward 
linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) sektor-sektor 
ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu. 

Dengan asumsi kerugian atas sektor transportasi bus, angkutan truk, 
angkutan umum mikrobus, kendaraan pribadi, hotel, restoran dan 
perdagangan akan mengurangi jumlah permintaan akhir sebesar kerugian 
tersebut, maka sektor-sektor ini akan menyebabkan penurunan output 
seluruh sektor di Jawa Timur sebesar daya penyebarannya masing-masing 
sektor dikalikan menurunnya permintaan akhir masing-masing sektor 
akibat kerugiannya. Sedangkan derajat kepekaan menggambarkan 
kepekaan atau ketergantungan 7 sektor yang mengalami kerugian tersebut 
diatas terhadap sektor lainnya. Dengan adanya kerugian pada output sektor 
dan kerugian tersebut diasumsikan sama dengan perubahan permintaan 
akhir pada 7 sektor tersebut, maka kerugian tersebut dikalikan dengan 
derajat kepekaan akan menyebabkan kerugian pada perekonomian regional 
yang lebih luas. 

Perhitungan kerugian ekonomi regional akibat kerugian 7 sektor di atas 
yang dianggap sama dengan perubahan permintaan akhir berdasarkan pada 
daya penyebarannya dan daya kepekaan setiap sektor dengan 
menggunakan discount factor (DF) 12% maka daya penyebarannya akan 
menghasilkan kerugian pada perekonomian Rp275.490,00 juta, sedangkan 
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kerugian ekonomi regional berdasarkan derajat kepekaan 7 sektor dengan 
DF moderat sebesar 12% NPV kerugian sebesar Rp398.940 juta. 

 

Keterkaitan 
Antar 
Wilayah 
Ekonomi 

 Untuk kepentingan kajian ini digunakan konsep kutub pertumbuhan 
ekonomi wilayah, diasumsikan Sidoarjo yang secara spasial posisinya 
berhimpit dengan Surabaya sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh 
perekonomian wilayah sekitar, seperti perekonomian Surabaya, 
Mojokerto, Malang, Pasuruan, Gresik, Probolinggo, Jember dan 
Banyuwangi. Untuk mengetahui seberapa kuat keterkaitan pengaruh 
perekonomian wilayah di sekitar Sidoarjo terhadap perekonomian Sidoarjo 
digunakan uji regresi linier berganda dengan data panel PDRB pada 
wilayah-wilayah tersebut diatas untuk periode tahun 1993 – 2005. Hasil 
pengujian regresi linier berganda dengan data panel PDRB sektoral 
dengan harga konstan tahun 1993 – 2005, di mana Sidoarjo sebagai 
variabel bebas menunjukkan terdapat hubungan yang tidak signifikan 
dengan kabupaten dan Kota Pasuruan, Kota Mojekerto sedangkan Kota 
Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo,  
Kabupaten Mojekerto, Jember, Banyuwangi, Gresik dan Surabaya lainnya 
adalah signifikan.  

Berdasarkan koefisien regresi yang ada, Kabupaten Mojekerto dan Kota 
Probolinggo memiliki pengaruh yang terbesar terhadap perekonomian 
Sidoarjo. Koefisien regresi untuk Kota Probolinggo adalah 4,497891 atau 
dapat diartikan jika perekonomian Kota Probolinggo mengalami 
perubahan sebesar 1% maka perekonomian Sidoarjo akan mengalami 
perubahan sebesar 4,49%. Sedangkan untuk Kabupaten Mojokerto sebesar 
4,625512% dampaknya bagi Sidoarjo untuk setiap perubahan 1%. 

 

Pengaruh 
Sidoarjo 
Sebagai Pusat 
Pertumbuhan 
Ekonomi. 

 

 Untuk mengetahui pengaruh Sidoarjo sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi, sedangkan wilayah kota dan kabupaten sekitar Sidoarjo sebagai 
hinterland digunakan analisis regresi sederhana panel data PDRB 
menurut harga konstan untuk tahun 1993 – 2005 dimana Sidoarjo sebagai 
variabel bebas sementara variabel tergantung terdiri dari PDRB Kota 
Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten  Probolinggo, 
Kota Probolinggo, Kabupaten Mojekerto, Kota Mojekerto, Kabupaten 
Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. 

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 1,764952, 
hal ini menunjukkan jika perekonomian Sidoarjo berubah 1% maka 
perekonomian wilayah Surabaya akan naik sebesar 1,76%. Sedangkan 
pengaruh paling kecil perekonomian Sidoarjo terhadap perekonomian Kota 
Pasuruan sebesar 0,017757 yang artinya Perekonomian Kota Pasuruan  
akan naik untuk setiap perubahan 1% di Sidoarjo. 

Jika dibandingkan koefisien regresi linier berganda dimana perekonomian 
Sidoarjo sebagai variabel tergantung dan wilayah lain sebagai variabel 
bebas secara umum menghasilkan keofisien regresi yang tinggi 
dibandingkan koefisien regresi pada analisis regresi linier sederhana 
dimana perekonomian Sidoarjo sebagai variabel bebas dan perekonomian 
wilayah lain sebagai variabel tergantung. Berdasarkan perbandingan 
keoefisien regresi diatas sesuai konsep tracking down effect yang telah 
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dikritisi Myrdall maka backwash effect atau efek pencucian sumber-
sumber ekonomi wilayah sekitar Sidoarjo oleh perekonomian Sidoarjo 
lebih besar dibanding spread effect atau efek penyebaran perkembangan 
ekonomi dari Sidoarjo sebagai pusat ke perekonomian wilayah kota dan 
kabupaten sekitarnya. Pengaruh negatif perekonomian di sekitar wilayah 
Sidoarjo terhadap perekonomian Sidoarjo yang ditunjukkan dengan nilai 
koefisien regresi linier berganda negatif dan signifikan seperti untuk Kota 
Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi dapat 
disimpulkan bahwa perkembangan yang positif pada perekonomian 
wilayah-wilayah tersebut berpengaruh negatif pada perkembangan 
ekonomi wilayah Sidoarjo. 

 

Alternatif 
Lokasi 
Pengembangan 
di Luar 
Sidoarjo 

 Wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh ekonomi negatif di atas dapat 
diposisikan sebagai alternatif. Dan dapat pula diartikan sebagai alternatif 
lokasi pengembangan ekonomi di luar Sidoarjo jika pada masa mendatang 
semburan lumpur semakin menyebabkan menurunnya potensi 
perkembangan ekonomi wilayah Sidoarjo. 

   

Saran BPK-
RI 

 Berkaitan dengan dampak ekonomi dan kerusakan serta kerugian akibat 
semburan lumpur di Sidoarjo, BPK-RI menyarankan agar Pemerintah: 

1. Merealisasikan kompensasi-kompensasi akibat semburan lumpur 
kepada masyarakat dan dunia usaha termasuk ganti rugi dan membuat 
program-program pemulihan bagi masyarakat setempat (lokal) 

2. Memperlanar arus barang dan jasa, pelayanan pemerintah/perijinan, 
dan mobilitas faktor-faktor ekonomi setempat untuk menghindari 
kecenderungan munulnya kenaikan harga-harga umum (inflasi lokal). 

3. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk 
memperbaiki prasarana umum yang rusak atau tidak berfungsi akibat 
semburan lumpur, seperti jalan raya, jalan tol, rel kereta api, jaringan 
listrik dan telepon, pipa gas dan lain-lain, agar tidak terlalu lama 
mengganggu perekonomian.  

 
 
 



Lampiran I 
 

 
 

Ketua Tim Pelaksana Timnas PSLS menindaklanjuti Keppres No. 13 Tahun 2006 dengan membuat struktur organisasi Timnas PSLS berikut deskripsi  
fungsi dan tugas masing-masing unit kerja. 
 

Bidang Pengendalian 
Lingkungan 

Luluk Sumiarso 
RS Trijana

Kelompok Pakar 

• Indroyono Susilo (koordinator pakar) 
• Indrayana Chaidir 
• Haswi P. Soewoto 
• Anggrahini 
• Indrasurya 
• Asis Djajadiningrat 
• Latif Burhan 
• Wiratman 
• Soffian Hadi 
• Hotman Siahaan 
• Agnestuti 

Sekretariat

Sutjahjono S. 
Imam P Agustino 
Endro Siswantoro

Humas 

Suwanto 
Yuniwati

KAPOLWIL 
DANREM

Keamanan 

Rawindra 
Bagus Kartika

Arie Setiadi 

Design & Supervisi Keuangan 

Faisal 

Beny Wahyudi 
Cipto Budiono

Basuki Hadimuljono

Ketua

Wakil Ketua

Bidang Penutupan 
Semburan 

RS. Trijana 
Made Sutarya 

Unit Relief Well 

LBI 

Unit Metode Permukaan 

Kol. Inf. Budi Purwanto 
Mustofa K.B

Unit Perkuatan & 
Pembangunan Tanggul

Harmiyul Andiko 

Unit Pengendalian Lumpur 

Letkol CZI Sajad M.

Bidang Perlindungan 
Infrastruktur 

Hendrianto/Nurdin Manurung 
Subagyo S. 

Unit Penanganan Jalan Raya 

Danis H. Sumadilaga 

Unit Penanganan Jalan Kereta 
Api

Makbul Suyudi 

Unit Penanganan Pipa Gas, 
Jaringan Listrik & Telpon

Hariadi Sadono 
Triono

Unit Drainase & Pengendalian 
Banjir 

Gempur Adnan 
Hartoyo

Unit Pengelolaan Air 

Hari Sasono 

Unit Pengelolaan 
Lumpur

Rasio Ridhosani

Unit Pemantauan 
Kualitas Lingkungan 

Bidang Penanganan Sosial 

Win Hendrarso/Syaifulilah 
Chairul Djaelani 

Unit Sosialisasi dan 
Kompensasi

Vino Rudi Muntiawan 
Budi Susanto

Unit Penanganan 
Penampungan Sementara

Hisyam Rosyidi 
Sebastian Ja’afar

Unit Pengembangan Lokasi 
Baru

Sulaksono 
Alex H.S. Tobing

Industri Kecil dan 
Menengah

Sukarno

Industri Besar 

Dinas/Badan/Instansi terkait Provinsi/Kabupaten/Kota

Struktur Organisasi Pelaksana 
Tim Nasional Penanggulangan Semburan 

Lumpur di Sidoarjo 

Dinas Provinsi  

Umar F.T 
Wildan

Pengadaan dan Umum 

Bidang Perlindungan Kawasan 
Permukiman & Masyarakat 

Bidang Pemanfaatan 
Lumpur 

Planning & Evaluasi 

PU 

Amir Hamzah

Karliansyah 
J.Sudarsono 
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Tabel  Prakiraan Komitmen Biaya Penggantian Menurut Komponennya (Juta)  

Nilai Perkiraan No Komponen Biaya 
Rupiah % 

1 Biaya Pengeluaran untuk Tanah dan Bangunan:   
 1.1.Tanah 1.207.360,40 24,6
 1.2.Bangunan 1.026.109,69 20,9
 1.3.Total 2.233.470,09 45,5
2 Biaya Ganti Upah Karyawan Perusahaan Terendam 8.561,00 0,2
3 Biaya Kontrak Rumah dan Pindah Rumah:   
 3.1. Kontrak Rumah 15.815,00 0,3
 3.2. Pindah Rumah 1.655,30 0,0
 3.3. Total 17.470,30 0,4
4 Biaya Jaminan Hidup (Jadup) 53.301,60 1,1
5 Biaya Ganti Rugi Lahan Produktif yang Terendam 

Lumpur 453.258,00 9,2
6 Estimasi Biaya Perusahaan Terendam Lumpur 293.214,32 6,0
7 Biaya Ganti Rugi Kerusakan Infrastruktur 86.828,51 1,8
 Total 4,5,6,7 886.602,42 18,1
8 Penanggulangan Lumpur:   
 8.1. Penutupan Semburan Lumpur 799.661,96 16,3
 8.2. Manajemen Permukaan 946.916,04 19,3
 8.3. Sosial 12.080,37 0,2
 8.4. Total 1.758.658,37 35,8

TOTAL 4.904.762,19 100,0
Keterangan: Kondisi hingga akhir Januari 2007 
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