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RINGKASAN 
 
 
 
 Kasus semburan lumpur panas Lapindo sungguh sangat memperihatinkan 
dan perlu adanya solusi yang dapat diterima oleh korban luapan lumpur panas. 
Fakta dilapangan nasib korban lumpur panas Lapindo yang berkaitan dengan 
kepastian ganti rugi sampai saat ini belum ada kejelasan atau titik terang, meski 
telah terjadi banyak kesepakatan dengan warga. Penantian akan pelaksanaan 
kesepakatan tersebut selalu saja mengalami penundaan dan perubahan jadwal 
yang berakibat semakin menyengsarakan masyarakat. Kasus tersebut telah 
menyebabkan ribuan masyarakat sekitar terkena dampak dan tergusur dari tanah 
kelahiran. Hal ini merupakan suatu bentuk kekerasan struktural dari negara serta 
korporasi terhadap korban. 
 Negara harus mampu menjalankan fungsinya dalam melindungi 
kepentingan rakyat sebagai cermin komitmen sosialnya, yang pada kenyataannya 
kini banyak tersisih. Minimal peran negara adalah membatasi pengaruh ekspansi 
korporasi besar yang merugikan kepentingan publik dengan memproduksi 
kebijakan dan regulasi-regulasi yang bisa mengurung keserakahan modal.  
 Kasus Lapindo sesungguhnya cukup memperlihatkan betapa kekuatan 
modal menjadi segala-galanya. Kekuatan sumber daya dalam kasus Lapindo telah 
bergerak sangat lincah untuk melangkahi serta menekuk “hajat hidup orang 
banyak” bahkan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses pembangunan 
sering kali alpa dari mutan unsur etika yang berperan dalam menghitung setiap 
nisbah pembangunan yang dilaksanakan. 
 Upaya kuratif merupakan misi etis negara untuk melayani rakyatnya yang 
sering takluk karena dipaksa bertarung dengan pemilik modal. Drama getir beserta 
implikasi mengerikan dari beberapa proyek pembangunan olek korporasi besar 
(konglomerasi), seperti dalam kasus Lapindo. Pada kasus ini tampaknya cukup 
menunjukkan tentang lenyapnya landasan etis dan poros kesejahteraan sosial dari 
ranah kebijakan publik pada proses pembangunan. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Lapindo’s case is a heartbreaking problem and it needs swift act solutions 
that can be accepted by all party (government and lapindo’s victims). Facts in the 
field have shown that Lapindo’s victims still far from certain resolution. This case 
has been made the victims and society around the havoc area violently removed 
from their birth place. Lapindo’s case is a part of government’ or corporations’   
structural violent.  

In this case government must do their function as a society’s protector. 
Their commitment is needed right now by the society especially the victims. At 
least, their act to protect the society from the hand of corporate capitalist can be 
shown through the regulation and their Witt to save the victims. 

Lapindo’s case is an example of how the capitalist hand could destroy 
everything. This case also showed that developing country still neglecting the 
ethic and communication between the government and society. 

Curative action is government mission to serve their fellow citizen from 
the hand of capital’s holders. This bitter drama and its implications is a proof that 
there is still gap between the government and society. 
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