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Sukamto 
 

Fenomena Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo sudah berlangsung sejak 29 Mei 
2006 merupakan masalah bukan saja bersifat lokal,  atau nasional, namun  telah 
menjadi masalah Internasional. Kasus ini merupakan pergulatan antara tiga kekuatan 
yaitu Negara (State), Korporasi (Lapindo/Pasar/Modal) dan Masyarakat (Civil 
Society)  atau korban Lumpur Lapindo. Di dalam Negara pada dasarnya terdiri dari 
berbagai komponen yaitu aparat ekskutif, legislatif dan yudikatif, aparat represif 
Negara dan aparat ideologis Negara. Sedangkan pihak korporasi baik itu kekuatan 
modal nasional dan modal internasional, sedangkan masyarakat dapat disebut 
masyarakat korban. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi evolusi bentuk-bentuk 
tindakan kolektif; bentuk-bentuk perlawanan korban Lumpur Lapindo, 
mendeskripsikan bentuk perlawanan dan negosiasi (negosiasi macam apa) antara 
korban dan Lapindo sebagai korporasi (corporate) maupun Negara (State), 
mendeskripsikan mengapa Negara tidak berdaya menghadapi korporasi serta 
bagaimana produksi identitas serta bermacam-macam identitas sebagai sarana 
aktualisasi diri, soliditas dan solidaritas kelompok. Secara teoretis melalui penelitian 
ini didapatkan pengetahuan baru tentang tindakan kolektif dan produksi identitas. 
Kontribusi teoretis yang didapat adalah sejumlah pengetahuan lokal, dengan 
keunikan karakteristiknya, tentu dalam relasi antara aktor-aktor kekuatan besar baik 
yang berupa kekuasaan Negara maupun kekuatan modal. Pengetahuan-pengetahuan 
lokal tersebut dicoba untuk ditarik garis benang merah atau persamaan-persamaan 
nilai, aktualisasi atau bahkan perilaku pada tataran nasional sampai dengan di tingkat 
internasional. Bentuk-bentuk negosiasi yang dilakukan oleh para korban adalah 
melalui perundingan, dialog, debat, demonstrasi; melawan dengan diam, merekayasa 
surat, menjebol tanggul, mengambil kesempatan dalam kesempitan, membohongi 
(ngibulin) kecil-kecilan, menghadang, memboikot, mengirimkan surat, mendatangi 
dengan perwakilan, mendatangi DPRD, DPR Prov, DPR Pusat, Camat, Bupati, 
Gubernur sampai dengan Presiden. Dalam pandangan rakyat, ternyata berbagai 
tindakan pemerintah lebih berpihak dan memenangkan korporasi. Hal ini tampak 
logis, tetapi sebenarnya telah menciderai perannya sebagai pelindung dan pembela 
rakyat. 
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