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Bencana lumpur panas yang menyembur dari sepetak sawah di Desa siring, kecamatan Porong 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membawa kerugian yang sangat besar bagi penduduk yang 

bermukim di sekitar lokasi. Tak terkecuali anak yang masih dalam masa perkembangan juga 

mendapatkan imbas yang cukup besar pula. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar, 

fenomena luapan ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Informasi yang beredar 

di kalangan anak-anak mengenai penyebab menyemburnya lumpur, membuat anak memiliki 

persepsi yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Masa anak adalah masa dimana anak 

belajar mengembangkan konsep sehari-hari artinya anak melakukan pengamatan dari apa yang 

dilihat atau didengar menjadi sautu konsep atau tanggapan. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui persepsi terhadap bencana pada anak korban luapan lumpur panas PT. Lapindo 

Brantas di Porong, Sidoarjo. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan pada tanggal 3 

sampai 9 Juni 2007 dengan subjek sebanyak 6 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok yang 

dibedakan berdasarkan kelompok usia 10 dan 11 tahun. Data ini diambil melalui FGI yaitu suatu 

wawancara yang dilakukan pada kelompok kecil. Data yang didapat dianalisis menggunakan 

analisa kualitatif. 

Dari hasil penelitian didapat data bahwa secara garis besar 2 kelompok usia 10 dan 11 tahun 

menyatakan bahwa bencana lumpur di Porong, Sidoarjo terjadi karena para pekerja PT. Lapindo 

yang ceroboh dan tidak hati-hati dalam melakukan pekerjaannya yaitu mengebor gas bumi. 

Selain itu Tuhan marah melihat keserakahan pihak PT. Lapindo sehingga mendatangkan 

musibah yang tidak berhenti-henti dan semakin hari semakin besar dampak yang ditimbulkan 

dari bencana ini. Dari apa yang mereka ungkapkan tidak luput dari apa yang mereka lihat dan 

mereka dengar baik dari pembicaraan sehari-hari atau berasal dari media massa maupun 

elektronik. Ini menyebabkan anak yang menjadi korban mempersepsikan suatu kejadian di 

lingkungannya dengan 2 bentuk yaitu persepsi positif, yang menggambarkan segala pengetahuan 

(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan diteruskan kepada pemanfaatannya dan 

persepsi negatif , yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) 

dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi.  

 

The disaster of high temperature-mud spraying from small part of field in Siring village, Porong-

Sidoarjo, East Java, resulted in great losses for the people who lived around the area. It also 

happened on the children in their growing period. In line with the great effect, the overflow 

phenomena left in question for most society. Information coming to the children related to the 

cause of the flood- mud made them reveal different perception in responds it. Childhood is 

period in which the kids learn to develop daily concept, meaning that they do observation from 

what they see or hear to create a concept or respond. This research purposed to find out 

perception of disaster from children of flooded mud victims PT. Lapindo Brantas in Porong, 

Sidoarjo. 



This study used descriptive qualitative research and conducted on 3 to 9 of June, 2007. It covered 

6 subjects and parted into two groups based on their age of 10 and 11 years old. The data was 

taken using FGI, an interview conducted on small group. Then the data was analyzed using 

qualitative analysis. 

The research showed that in general the children of flooded mud victim had negative perception 

of disaster, that describe all knowledge (knowing or not) and same respond on the object being 

percept. The research subject said that the disaster of flooded mud in Porong, Sidoarjo happened 

because the workers of PT. Lapindo were careless and gave no attention to the rule in doing their 

work to drill natural gas. Other, it was because the God had mad see the greed of PT. Lapindo, as 

result He send the disaster that keep happening and getting great. What the kids revealed was 

related to what they saw and heard from everyday conversation or mass media and electronic.  


