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Penelitian yang dilakukan mengenai konflik di porong tentang dinamika konflik 
warga 4 desa yang terdampak Lumpur lapindo, bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai konflik yang terjadi. Siapa saja yang terlibat konflik, dinamika konflik yang 
terbentuk, faktor apa yang menyebabkan konflik itu lahir serta bagaimana langkah 
penyelesaiannya. penelitian ini dilakukan dengan metode snow ball untuk menemukan 
narasumber dan data yang didapatkan akan diinterpretasikan menggunakan kerangka 
teori yang relevan dengan temuan data.  
 Realitas Konflik yang terbangun antara warga dengan lapindo, ataupun antar 
kelompok korban Lumpur tidak dapat dilepaskan dari faktor kepentingan. Berawal dari 
kepentingan warga untuk mendapatkan ganti rugi dari Lapindo, kemudian konflik 
tereskalasi berubah menjadi benturan antar warga dengan terciptanya berbagai kelompok-
kelompok warga. Meredamnya konflik ketika mekanisme pembayaran 20 persen dapat 
terealisasikan. Pasca dibayarnya sebagian warga dengan 20 persen, warga dari berbagai 
desa kembali berkumpul dan membentuk kelompok warga korban lumpur dengan nama 
GKLL. Akibat berbedanya pandangan mengenai mekanisme pembayaran sisa 80 persen, 
dalam perjalanannya GKLL ini kemudian pecah dan melahirkan Geppres. Dinamika 
konflik ini kemudian menjadikan kondisi warga semakin terfragment menurut 
kelompoknya. Dibalik itu, perseteruan antar tokoh didalam desa juga tidak mampu 
diredam sehingga memunculkan kutub-kutub baru didalam desa tersebut.  

Perpecahan di atas secara otomatis menunculkan tokoh-tokoh baru yang 
kemudian menjadi delegasi dari warga dalam proses konsolidasi kelompok maupun 
penyelesaian konflik. Hingga penelitian ini diselesaikan, konflik warga ini belum 
terselesaikan. Seperti siklus, dinamika konflik dari yang awalnya vertikal menjadi 
horizontal dan tidak akan pernah bisa terselesaikan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari 
masing-masing yang terlibat untuk menemukan solusi bersama dan ada harapan dari 
korban bahwa pemerintah seyogyanya turun tangan dan berkomitment untuk 
menyelesaikan masalah ini. 
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