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Multajam, yang berasal dari Desa Kedungbendo

Kecamatan Tanggulangin ini, menandatangani kontrak

jual-beli tanah dan bangunan dengan PT MLJ pada

Agustus 2006. Seharusnya hari ini ia sudah menerima 80

persen, tapi kenyataannya ia belum menerima sepeser

pun. Multajam memang hanya punya bukti Letter C.

Rupanya, inilah yang menjadi alasan PT MLJ menolak

melunasi 80 persen sisa pembayaran.

Bagi PT MLJ, surat bukti kepemilikan tanah selain

sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna

bangunan (SHGB) tidak bisa dibuat Akta Jual Beli

(AJB). Andi Darussalam Tabusalla, Wakil Direktur

Utama PT MLJ, beralasan, “Kami berpegangan pada

Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan dalam

Tanggung Jawab

Perpres No 14 Tahun 2007,” katanya dalam website

resmi MLJ.

PT MLJ keliru. Surat Badan Pertanahan Nasional

(BPN) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Sidoarjo tanggal 24 Maret 2008 menjadi bukti kesalahan

persepsi PT MLJ. Surat yang bertajuk Petunjuk

Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo itu

menyatakan, “Terdapat 4 (empat) mekanisme

penyelesaian jual-beli antara masyarakat korban lumpur

Sidoarjo dengan PT Lapindo Brantas yang masing-

masing sesuai dengan lampiran surat ini.” Dalam

lampiran itu, BPN menjelaskan secara rinci. Pertama,

mekanisme jual beli untuk tanah bersertifikat hak milik,

kedua untuk tanah dengan bukti Yasan, Letter C, Pethok

D, Gogol, ketiga untuk tanah bersertifikat hak guna

bangunan, dan keempat untuk tanah Pemerintah/Pemda.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi

PT MLJ untuk tidak melunasi 80 persen. Tapi, PT MLJ

malah berbelit dan mengajukan skema cash and re-

settlement untuk tanah dengan bukti Letter C, Pethok D,

atau SK Gogol. Anehnya, skema ini seolah-olah

merupakan permintaan warga korban dan bukan

sodoran PT MLJ. Pada 25 Juni 2008 lalu, PT MLJ

mampu membujuk sebagian warga korban untuk

menandatangani kesepakatan cash and resettlement itu.

Dalam kesepakatan itu disebutkan, bangunan akan

dibayar tunai, sedangkan tanah akan ditukar dengan

tanah, satu banding satu. Tarif bangunan 1,5 juta per

Agustus ini, masa kontrak rumah Multajam, 43 tahun,

habis. “Sudah dua tahun,” ujar Multajam, korban lumpur

Lapindo yang mengontrak di Perumahan Tanggulangin

Anggun Sejahtera II (Perumtas II) sejak Agustus 2006

ini. Multajam berharap, ia bisa menyewa tempat tinggal

lagi dengan uang 80 persen sisa pembayaran dari PT

Minarak Lapindo (MLJ). Tapi Multajam kecewa, PT

MLJ mangkir, tidak mau menyelesaian transaksi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 14

Tahun 2007 yang menyatakan 80 persen akan dilunasi

paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah

habis.

Pasal 15 Perpres itu, ayat 1, secara gamblang telah

menetapkan, “Dalam rangka penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah

dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur

Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai

dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007

dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang

mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh

Pemerintah.”

Masih pasal yang sama, ayat 2, tertulis, “Pembayaran

bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan

dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta

area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh

perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan

paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2

(dua) tahun habis.”

Menu
ntutMenu
ntut

lapindolapindo
Warga berhak menuntut agar PT MLJ

segera mematuhi perjanjian, sekaligus

menuntut ganti rugi atas keterlambatan

yang terjadi.

Lelakon:
Setelah Dua Tahun Ngontrak,
Tinggal Di Mana?

Yok Opo Rek:
Masih Terlantar

hal 3 - 4

hal 5

Kabar Anyar:
Belum Dibayar, Tanggul Dipathok
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meter persegi, dan dibayar 2 bulan setelah warga

membubuhkan tanda tangan persetujuan pola cash and

resettlement. Tanah pekarangan akan ditukar dengan

tanah kavling di kawasan Kahuripan Nirvana Village

(KNV). Sementara, sawah akan ditukar dengan sawah

di Desa Sambibulu, Kecamatan Sukodono. Uang 20

persen yang sudah diterima warga tidak dihitung,

dianggap hibah.

Secara sekilas, pola ini sangat menguntungkan

warga. Sudah dapat ganti tanah, bangunan dibeli secara

tunai, dapat hibah pula. “Ini merupakan solusi jalan

tengah yang melegakan kedua pihak, maka seyogyanya

diterima dengan lapang dada dan terbuka,” kata Andi

Darussalam kepada wartawan di Surabaya. Seorang

budayawan malah sempat mengatakan di media, “MLJ

itu bisa disebut malaikat. Masak ada setan yang mau

hibah? Tentu, yang melakukan hibah adalah malaikat.”

Toh, tampak aneh ketika dalam kesepakatan tersebut,

poin 5, terdapat semacam ancaman bagi pemilik tanah

nonsertifikat, “PT Minarak Lapindo Jaya tidak akan

melaksanakan pembayaran cash and carry kepada

warga korban lumpur yang bukti kepemilikannya Pethok

D/Letter C/SK Gogol dalam kondisi dan situasi apa

pun.”

Terhadap ancaman semacam itu, warga pun panik.

Multajam tak urung juga sempat panik. Tapi dia tetap

tidak mau menggunakan pola cash and resettlement.

Pertama, soal pembayaran bangunan, ia harus rela

menunda 2 bulan setelah penandatanganan. Padahal

kalau menurut aturan Perpres, dia sudah harus dibayar

kontan 80 persen, hari ini. “Orang yang sudah tanda

tangan cash and resettlemnent kemarin saja belum

cair,” ujar Multajam, merujuk salah seorang temannya

yang memilih skema tersebut.

Kedua, untuk tanah, tanah kavling yang tersedia 90

meter persegi dan 120 meter persegi. Sementara, tanah

Multajam 213 meter persegi. “Kalau (luas) tanahnya

kurang, hangus dan kalau tanahnya lebih (warga harus)

nomboki, ini dipotong dari pembayaran bangunan,” jelas

Multajam.

Amari, 34 tahun, warga Desa Renokenongo, bisa

lebih parah nasibnya jika memilih cash and resettle-

ment. “Saya sudah beli tanah dan rumah di desa lain.

Buat apa saya beli tanah lagi?” ujarnya. Warga korban

yang mengambil pilihan semacam Amari sangat banyak,

bahkan ada yang lebih parah. “Ada yang beli tanah

dengan uang muka sekian persen, lalu bikin perjanjian

akan membayar setelah mendapat uang 80 persen,”

tutur Ahmad Soetomo, salah seorang Ketua RT Desa

Renokenongo.

Ada lagi yang sudah beli tanah dan sudah mendirikan

bangunan. Cuma, dengan uang 20 persen jelas tidak

mencukupi. Akhirnya mereka berhutang ke sana-sini,

dengan janji akan membayarnya setelah memperoleh 80

persen. Maka itu sulit dibayangkan jika warga tidak

menerima 80 persen secara cash and carry. “Gepengo

koyok ilir, sampai kapan pun, warga tetap menuntut

cash and carry,” ucap Soetomo.

Karena itu bisa dibilang, skema cash and resettle-

ment hanyalah akal-akalan PT MLJ untuk menghindar

dari kewajiban. Bupati Sidoarjo Win Hendarso saja tidak

mengakui adanya pola penyelesaian tersebut. “Saya

tidak tahu apa itu cash and resettlement,” tegas Win

ketika menerima audiensi warga korban Lapindo pada 6

Agustus lalu, yang juga dihadiri pihak BPLS dan BPN.

Dalam pertemua itu, terkait perumusan pola cash and

resettlement, baik Bupati, BPLS, maupun BPN

mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu menahu.

PT MLJ sendiri sebenarnya juga sudah

menandatangani Risalah Pertemuan 2 Mei 2007

bersama Menteri Sosial, BPN, BPLS, dan perwakilan 4

desa dalam peta terdampak. Dalam risalah itu, PT MLJ

bertekad berpegang teguh pada Perpres 14/2007.

“Warga sudah memegang kumpulan dokumen yang

tepat. Ada tanda tangan saya, Pak Mensos, semua

pihak. Semua lengkap. Semua berkomitmen pada

penyelesaian menurut Perpres,” Win menambahkan.

Dalam risalah itu ditegaskan, Pethok D/Letter C/SK

Gogol merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan

diperlakukan sama dengan Sertifikat.

Meski begitu, hingga hari ini, pelunasan tanah dan

bangunan warga belum dilakukan oleh PT MLJ.

Bukankah dengan begitu, PT MLJ telah melakukan

melakukan pelanggaran?

“MLJ telah melakukan tindakan yang dikategori

wanprestasi,” jelas Taufik Basari, ahli hukum dari

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta. Akibat

dari wanprestasi, atau melanggar perjanjian, warga

berhak menuntut agar PT MLJ segera mematuhi

perjanjian, sekaligus menuntut ganti rugi atas

keterlambatan yang terjadi. “Warga sudah dirugikan

dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan

seandainya tidak terlambat,” tambah Taufik. Andai 80

persen dibayar tepat waktu, warga tidak akan, misalnya,

menggadaikan motornya untuk membiayai kontrak

rumah, atau warga bisa memulai pekerjaan baru.

Warga pun berhak menuntut penyitaan aset-aset PT

MLJ. “Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) ini sama

halnya dengan utang-piutang. Warga korban berhak

memperoleh jaminan berupa penyitaan aset,” tandas

master hukum dari Northwestern University, Chicago,

ini.

Diterbitkan oleh Kanal Korban Lapindo Penanggung Jawab Mujtaba Hamdi
(Lapis Budaya Indonesia) Redaktur Eksekutif Winarko Sidang Redaksi Mujtaba
Hamdi, Paring Waluyo Utomo, Winarko, Rahman Sayidi, Jambore C, Imam Shofwan
Reporter A. Novik, Nijar Desain & Fotografi Rahman Sayidi Sekretariat Redaksi
Dwi Berliantiana Alamat Jl Kusuma Bangsa 36 Gedang Porong Sidoarjo
Website www.korbanlapindo.net Email kontak[at]korbanlapindo.net
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S

untuk kontrakan namun ditolak orang suruhan Ahmad

Zuhron karena takut terpakai dan habis.

Beberapa hari setelah kedatangan pertama orang

suruhan Zuhron datang dan uang tersebut sudah dipakai

Cak Hari untuk makan.

Setelah Dua Tahun Ngontrak,
Tinggal Di Mana?

Selasa awal Agustus lalu Hari Suwandi didatangi

oleh Aat, orang suruhan Ahmad Zahron, pemilik rumah

yang kini dikontraknya. Bulan ini, kontrakan Hari habis

dan pesuruh ini menanyakaan apakah Hari mau

melanjutkan lagi.

Hari mengontrak dua tahun rumah dua kamar di

Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera II setelah

rumahnya di Kedung Bendo, ditenggelamkan lumpur

Lapindo. Cak Hari, sapaan akrab Hari Suwandi, tak

ada duit untuk memperpanjang kontrakan. Duit 20

persen dari rumahnya yang terpaksa dijual pada

Lapindo sudah habis dan 80 persennya nunggak.

Lapindo milik keluarga Bakrie itu enggan mengeluarkan

duit untuk melunasinya.

Harusnya, seturut pasal 15 Perpres No. 14/2007,

sisa 80 persen uang Hari dibayar sebulan sebelum masa

kontrakanya habis. Tepatnya pada bulan Juli tahun ini.

Cak Hari, yang gara-gara lumpur Lapindo tak hanya

kehilangan rumah tapi juga pekerjaannya, pusing tujuh

keliling. Nilai 20 persen yang diterima Cak Hari, yakni

sebesar 31.268.000 rupiah, sudah habis untuk makan

sehari-hari dan dibagikan pada tiga anaknya

perempuannya yang sudah berkeluarga.

“Masing-masing saya bagi tiga jutaan,” tutur Hari.

Di Kedung Bendo rumahnya yang lama, Cak Hari

dan sebelas anggota keluarganya, terdiri dari istri, 3

putrinya, 3 menantu, dan tiga cucu, menempati rumah

seluas 54 meter di  tanah seluas 75,34 meter. Setelah

bencana lumpur Lapindo Cak Hari hanya bisa

mengontrak rumah kecil dan tak cukup 11 orang.

Keluarganya pecah.

“Anak-anak ada yang ngungsi ke mertuanya dan

ada yang ngontrak sendiri,” kata Cak Hari, di rumah

kontrakannya, di Blok S, yang habis masa sewanya itu.

Cak Hari, sebenarnya, sudah mempersiapkan uang

untuk kontrakan ini, beberapa hari sebelum

kontrakannya habis. Uang didapat dari hasil

menggadaikan sepeda motor milik menantunya Ahmad

Novik pada Bank Citra Abadi, bank simpan pinjam di

dekat pom bensin Tanggulangin. “Saya tarik (gadaikan)

dua juta,” tutur Cak Hari.

Setelah dapat uang Cak Hari akan menitipkan uang

 ”Sisanya tinggal tujuh

ratus ribu,” kata Cak Hari.

Semua uang itu dikasihkan dan

kurangnya Cak Hari minta

waktu untuk cari pinjaman.

Empat hari kemudian orang

suruhan Ahmad Zuhron datang

ke rumah Hari dan menagih

pembayaran perlunasan. Cak

Hari bilang cuma punya duit itu

dan tidak bisa cari tambahan.

Dengan duit 700 ribu Cak Hari

meminta diizinkan ngontrak

setengah tahun.

“Kalau tidak diperbolehkan,

ya, balik ngungsi ke pasar

atau tidur di tanggul,” tutur

Cak Hari pasrah.

Nasib serupa juga dialami

oleh Multajam, 43 tahun, dan keluarganya.

Sama seperti Hari, sudah dua tahun Multajam

menganggur. Pabrik sabun Debrima tempat dia bekerja

tak lagi beroperasi karena digulung lumpur Lapindo.

Sehari-hari biaya hidupnya dan kedua anaknya

bergantung pada Taslimah, 37 tahun, istrinya, yang kerja

di pabrik rokok Andalas. Per 1000 batang rokok yang

diproduksi, Taslimah mendapat bayaran 2.400 rupiah.

Paling banter sehari dia menghasilkan 3000 batang.

Kerjanya tak tentu, kadang dalam sebulan libur 3

minggu. Tergantung pada pesanan.

Multajam, yang dulu tinggal di Desa Kedung Bendo

RT 05/RW 02 dengan aset rumah seukuran 110 meter di

tanah seluas 213 meter ini, pusing. Uang 80 persen

belum juga dibayarkan Lapindo. Di pihak lain,

kebutuhannya tak bisa diajak kompromi. Ongkos sekolah

dua anaknya, Ahmad Ulum Fahrudin dan Ferry

Afriyanto, di SMK dan SMP tak bisa ditunda.

Lebih pusing lagi, Multajam dihadapkan pada pola

baru, cash and resettlement. Dengan skema ini,

bangunan dibeli dan akan dibayar 2 bulan setelah

penandatanganan, sementara tanah diganti tanah baru,

HARI SUWANDI

Kontrak itu hampir habis kini,

setelah dua tahun, dan pencairan

kekurangan 80 persen juga tak

kunjung dilunasi Lapindo. Warga

bingung mau tinggal di mana

selanjutnya

Foto: Rere
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satu banding satu. Multajam menolak.

“Kalau (luas) tanahnya kurang, hangus dan kalau

tanahnya lebih (warga harus) nomboki, ini dipotong dari

pembayaran bangunan,” jelas Multajam.

Pembayaran pertama 20 persen diterima Multajam

pada Agustus 2006. Multajam tak punya sawah, hanya

punya pekarangan dan bangunan. Totalnya dia

menerima, 75,6 juta. Uang 20 persen pembayaran tanah

dan bangunan ini lalu dipakai Multajam untuk

mengontrak rumah di Perumahan Tanggul Angin Anggun

Sejahtera. Karena khawatir pencairan keduanya sulit dia

memilih tipe yang murah di komplek Blok M 5/64. Dia

mengontrak dua tahun.

Kontrak itu habis kini, dan uang 80 persen belum

dibayar oleh Lapindo. Multajam bingung mau tinggal di

mana selanjutnya. Karena sudah memasuki kepala

empat dia juga kesulitan mendapat kerja.

“Wis tuwek ngene arep kerjo opo? Kalah

saingan karo sing nom-nom, sudah tua begini mau

kerja apa? Kalah sama yang muda-muda,” tutur

Multajam dengan logat Jawa Timuran.

Cak Hari dan Multajam disiksa Lapindo dengan pola

cash and carry namun Lapindo juga menggantung

orang-orang yang memilih cash and resettlement.

Ini yang terjadi pada Juminah, 66 tahun, bukan nama

sebenarnya, dan keluarganya yang memilih cash and

resettlement.

Sebelum Lumpur Lapindo menenggelamkan

rumahnya sekaligus tempat kerjanya di Kedung Bendo,

RT 02 RW 01, Porong, Juminah adalah janda beranak

enam. Hidupnya begantung pada usaha dompet yang

dikelola Baskoro (bukan nama sebenarnya), anaknya 40

tahun. Tiap bulan, pendapatan Baskoro lima sampai

enam juta rupiah. Juminah dan kedua anaknya, termasuk

Baskoro dan istrinya, menempati rumah sederhana

berukuran 75 meter. Rumah ini juga dijadikan tempat

usaha. Walau tidak kaya kehidupan mereka tenang.

Ketenangan ini terenggut setelah Lapindo gagal

dalam pengeboran dan mengakibatkan ribuan warga

belasan desa di tiga kecamatan di Sidoarjo kehilangan

rumah tinggal, pekerjaan, semua harta milik dan

kehidupan sosial mereka.

Baskoro sibuk mengungsikan keluarganya. Awalnya

mereka mengungsi di balai desa, lalu pindah ke Tulangan

dan terakhir di Perumahan Tanggulangin Anggun

Sejahtera II (Perum TAS II) blok S7/39. Selama setahun

Baskoro mengurusi pindah-pindah ini dan mengabaikan

pekerjaannya.

Setahun pasca bencana dan setelah keluarganya

aman di Perum TAS II Baskoro baru bisa memulai

usaha dompetnya kembali. Selain memproduksi Baskoro

juga memasarkan dompet-dompetnya dan ini bukan

pekerjaan mudah untuk pengusaha yang vakum setahun.

Dia harus cari pelanggan-pelanggan baru. Tak hanya itu,

omzetnya juga berkurang drastis hingga 50 persen.

Kerugian macam ini tak dihitung oleh Lapindo saat

membahas ganti rugi. Hanya usaha-usaha menengah ke

atas yang dapat ganti rugi. Usaha-usaha kecil rumahan

diabaikan. Akibatnya, banyak korban Lapindo kehilangan

pekerjaan. Rata-rata mereka akhirnya jadi tukang ojek di

lokasi bencana.

Bagi warga kecil macam Baskoro yang dihitung ganti

ruginya hanyalah tanah, rumah dan sawah. Itu pun

sebenarnya bukan ganti rugi, melainkan jual beli. Untuk

sawah 120 ribu permeter, satu juta permeter untuk

tanah, dan satu juta setengah per meter untuk rumah.

Sedangkan kerugiannya atas penghasilan setahun serta

penurunan omzetnya tak masuk hitungan.

Total harusnya Baskoro mendapat ganti rugi 187,5

juta. Namun ini tidak bayar kontan oleh Lapindo.

Sebagai tahap awal Baskoro hanya mendapat 20 persen

yakni 37,50 juta ini sesuai dengan hitungan cash and

carry di pasal 15 Perpres No. 14/2007.

Belakangan, Lapindo tak menaati peraturan

pemerintah ini dan membikin peraturan baru yakni cash

and resettlement. Ini membingungkan warga, termasuk

Baskoro, dan karena bingung dia memilih cash and

resettlement.

Hitungannya tetap pada rumah yakni 1,5 juta rupiah

per meter namun tanahnya diganti dengan tanah baru di

tempat lain di wilayah Sidoarjo. Pilihan tanahnya ukuran

90 meter dan 120 meter. Untuk warga yang tanah

kurang dari ukuran tesebut harus nomboki dan ini yang

dialami Baskoro dan keluarga yang hanya memiliki tanah

75 meter persegi. Uang kekurangan ini dipotong

langsung dari uang rumahnya. Ini tidak adil.

“Kami harus nomboki 15 juta,” tutur Baskoro.

Sementara, pembayaran atas bangunan oleh Lapindo

baru dilakukan setelah dua bulan dari Agustus 2008. Itu

pun jika Lapindo tidak mangkir. Baskoro gamang karena

sebentar lagi hendak puasa di mana kebutuhan hidup

melonjak dan kontrakannya pun akan segera habis. Dia

tidak tahu, dengan cara apa harus memenuhi semua

biaya itu. [mam]

MULTAJAM Foto: Taba
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Abadi Trisanto, Koordinator Presidium Posko Bersama

Masih Terlantar
Pesta mewah pernikahan Adinda

Bakrie, putri pemilik PT Lapindo

Brantas Indra Usmansyah Bakrie, di

ballroom Hotel Mulia, Jakarta, 26 Juli

lalu, ditanggapi pahit warga korban

lumpur Lapindo. Pesta ini diberitakan

menghabiskan dana 10 miliar rupiah.

Abadi Trisanto, Koordinator Presidium Posko Bersama

Lilik Kaminah, Pengungsi di Pasar Baru

Mereka Senyum di
Atas Derita

Lilik Kaminah, korban Lapindo dari Desa Renokenongo

yang masih tinggal di pengungsian Pasar Baru Porong,

terharu mengetahui anaknya menulis puisi yang menusuk

hati. Lumpur panas tiada henti/Rumahku pun tinggal

kenangan/Sekolahku tiada tentu/Hidupku serasa

mengambang. Bait-bait puisi itu terbaca oleh Kaminah

dalam selembar kertas. Bencana telah mengubah anaknya

jadi murung. “Sosoknya yang manis berubah seratus

persen,” tutur Kaminah.

Apa salah kedua orang tuaku/Hingga harus hidup di

Korban Lapindo, mengatakan, pernikahan besar-besaran

itu menyakitkan hati korban semburan lumpur. “Ingat,”

tandas Abadi, “ada 912 KK yang terlantar, belum

terselesaikan pembayaran 20 persen tanah dan rumah

mereka yang sudah tenggelam 2 tahun. Ada 13.000 KK

belum tunai pembayaran 80 persen.”  Pejabat yang hadir

juga dinilai tidak peka terhadap penderitaan korban

lumpur. “Belasan desa korban luar peta masih terlantar.

Pejabat-pejabat ini harus bertanggung jawab,”

tandasnya.

alam semu/Semua semu tiada nyata/

Menunggu, menunggu dan menunggu.

“Ini bukti isi hati seorang anak yang

merasakan,” ujar Kaminah yang sudah

dua tahun tinggal di pengungsian. Dengan

suara protes, Kaminah mengatakan, PT

Lapindo Brantas milik Bakrie telah

memporak-porandakan hidupnya dan

keluarnya. “Banyak masalah yang masih

belum diselesaikan oleh Keluarga Bakrie. Tapi ironisnya

mereka bersenang-senang dengan pesta miliaran rupiah,

tanpa rasa malu mereka menyunggingkan senyum di atas

derita kami,” ujar Kaminah, merujuk pada pernikahan

Adinda Bakrie beberapa waktu lalu.

Anton Juwono, Pengontrak

Realisasinya Tidak Ada
Dua tahun sudah semburan

Lumpur Lapindo merusak sendi-sendi

kehidupan rakyat di Porong,

Tanggulangin dan Jabon, tak

terkecuali warga pengontrak di

Perumahan Tanggulangin Anggun

Sejahtera I (TAS I). Anton Juwono,

yang dulu tinggal di Perum TAS I,

mengatakan, tuntutan warga pengontrak hanyalah meminta

uang kontrak dan jatah hidup yang diberikan kepada mereka

sama dengan korban lain. Sebab, sekitar 315 KK hanya

mendapatkan uang kontrak senilai 2,5 juta dan jatah hidup

tidak dapat sama sekali.

Selain itu, karena dulunya warga pengontrak ini

menggantungkan hidupnya dari usaha kecil ditengah-tengah

lingkungan perumahan, dan itu semua ikut hilang ketika

lumpur menenggelamkan rumah mereka, para pengontrak

juga menuntut ganti rugi UKM. Pemerintah mulai dari

DPRD, Bupati hingga Departemen Sosial hanya selalu

berjanji untuk membawa aspirasi warga ini, nyatanya hingga

lebih dari 1,5 tahun harapan mereka belum juga terwujud

“Semua mengatakan selalu dan selalu akan diperjuangkan

tapi sampai sekarang realisasinya tidak ada,” kata Anton.

Suwojo, Warga Desa Pejarakan

Resah Diperlakukan
Beda

Warga desa Pejarakan Kecamatan

Jabon mengaku resah dengan wacana

bahwa tipe bangunan mereka akan

diperlakukan berbeda-beda. “Bukan

hanya antara tembok atau gedek

(bambu), t api bahkan sampai beda

antara lantai keramik atau tidak, tembok

memakai plesteran semen atau tidak,

bahkan tipe genteng karangpilang atau biasa. Sampai

segitu pembedaannya,” kata Suwojo, warga desa

Pejarakan. Dari hasil pertemuan sosialisasi antara

BPLS dan warga, dinyatakan bahwa penilaian harga

tiap bangunan di tiga desa berdasar Perpres No 48

Tahun 2008 akan dibedakan.

“Untuk pengukuran tanah, dilakukan BPN. Tapi

pengukuran bangunan juga penilaian nilai bangunan

dilakukan PT Cipta Karya,” imbuh pemuda desa

Pejarakan ini. Berbeda dengan korban lumpur Lapindo

yang ada dalam peta 22 Maret 2007 berdasar Perpres

No 14 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa harga

bangunan disamakan seharga 1,5 juta rupiah, warga di

tiga desa ini (Pejarakan, Kedung Cangkring, dan

Besuki) tidak mendapat kebijakan yang sama.Foto-Foto: Tim Redaksi
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20 Juli | Gedang

Posko Bersama Korban Lapindo
Berdiri

Bertempat di Jl Kusuma Bangsa 36, berlangsung

rapat pembentukan Presidium Posko Bersama Korban

Lapindo. Pada rapat yang dihadiri sekitar 50 orang dari

perwakilan warga dan pendamping ini terpilih sebagai

ketua Presidium adalah Abadi Trisanto, dari Perwakilan

Warga Perumtas.

Pendirian Posko ini merupakan tindak lanjut dari

pertemuan nasional pendukung korban Lapindo pada

tanggal 12 – 14 Juli di Ciputat, Jakarta. Posko ini

berfungsi sebagai tempat komunikasi antar berbagai

kelompok korban dan elemen lain yang peduli dengan

nasib korban dan penyelesaian masalah lumpur Lapindo.

Sejak hari pertama dibentuk, setiap hari posko

didatangi oleh puluhan korban Lapindo yang ingin

berkonsultasi tentang berbagai hal terkait dengan

penyelesaian nasib mereka. Selain menyediakan layanan

konsultasi hukum, posko ini juga menerbitkan buletin

Kanal Lapindo dan menjadi basis pengelola website

www.korbanlapindo.net.

28—30 Juli | Trawas

Korban Merumuskan Agenda
Bersama

Bertempat di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup

(PPLH) Trawas, perwakilan

kelompok-kelompok korban

mengikuti pelatihan untuk

menggagas agenda

bersama. Selain

merumuskan agenda

bersama, pertemuan yang

difasilitatori oleh Hendro

Sangkoyo, mencoba

memperkuat kebersamaan

antar korban lapindo yang selama ini terpecah-pecah

oleh kepentingan dan tuntutan yang berbeda-beda.

Oleh Mas Yoyok, demikian doktor Sosiologi jebolan

Yale University ini, korban diajak untuk melihat apa yang

berhak mereka dapatkan sebagai korban sekaligus

bagaimana memperjuangkan hak tersebut. Hasil dari

pelatihan ini diharapkan bisa menjadi acuan perjuangan

bersama korban lapindo, terutama untuk kelompok

korban dari wilayah diluar peta terdampak.

01 Agustus | Porong

Lumpur Lapindo Mengandung PAH
Ternyata, gas yang selama ini menyebabkan bau

tidak sedap dan menyengat yang sangat mengganggu

korban Lapindo dan masyarakat Sidoarjo pada umumnya

mengandung PAH. PAH atau Policyclic Aromatic

Hydrocarbons adalah zat yang lazim ditemui di sekitar

area pertambangan migas, dan sangat berbahaya bagi

kesehatan.

Riset yang dikerjakan oleh Walhi dan menggunakan

fasilitas laboratorium dari Universitas Airlangga,

Surabaya, ini menemukan bahwa kandungan PAH di

lokasi semburan lumpur Lapindo jauh di atas ambang

batas normal yang boleh dikonsumsi manusia. Karena

itu, Walhi mendesak pihak-pihak terkait untuk

menindaklanjuti temuan tersebut.

Temuan dari Walhi ini juga sejalan dengan temuan

dari studi terbaru dari USGS yang mengkonfirmasikan

adanya PAH. Bahkan, beberapa hari kemudian Tim

Kesehatan dari Posko Bersama menemukan beberapa

indikasi yang kuat bahwa kesehatan warga sudah sangat

terganggu (beberapa bahkan berdampak fatal) akibat

PAH. Menanggapi hal ini, pihak BPLS dan pemerintah

justru bersikap cuek.

06 Agustus | Sidoarjo

 Aksi Bersama Korban Lapindo
Untuk pertama kalinya dalam perjalanan bencana

lumpur Lapindo, beberapa kelompok korban melakukan

aksi bersama. Bertujuan untuk menanyakan kejelasan

mekanisme sisa pembayaran 80 persen, sejumlah

perwakilan korban dari berbagai kelompok menemui

Bupati Sidoarjo, BPLS dan BPN di pendopo kabupaten

Sidoarjo. Lapindo yang juga diundang oleh bupati,

mangkir dalam pertemuan tersebut.

Sementara perwakilan korban bersama beberapa

orang pendamping melakukan pertemuan di dalam

pendopo, ribuan korban lainnya yang ikut mengantar

menunggu dengan tertib di alun-alun Sidoarjo. Aksi

bersama korban Lapindo ini berjalan cukup sukses, dan

warga berhasil memperoleh kejelasan status hukum

tentang status pembayaran hak mereka.

08 Agustus | Bali

Protes Pernikahan Keluarga Bakrie
Berlanjut di Bali

Protes pernikahan Adinda Bakrie, putra salah

seorang pemegang saham utama Bakrie Groups, Indra

Bakrie berlanjut. Setelah resepsi di Jakarta banyak

menuai kecaman baik aksi massa maupun di berbagai

media massa dan internet, giliran resepsi di pulau dewata

Bali yang menyaksikan aksi mengecam pernikahan

keluarga Bakrie sekaligus menunjukkan solidaritas

terhadap Korban Lapindo.

Kelompok yang menamakan diri mereka Aliansi

Peduli Korban Lapindo ini mengecam acara mewah

yang menelan dana puluhan miliar rupiah ini. Pada saat

keluarga Bakrie menyelenggarakan pesta nan mewah,

ribuan rakyat korban lapindo masih terbelit dalam

penderitaan dan ketidakjelasan akan masa depan.
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12 Agustus | Jatirejo

Lagi-lagi, Semburan Baru
Kondisi diluar peta terdampak, khususnya di desa-

desa sebelah barat Jalan Raya Porong, benar-benar

babak belur. Akibat semburan lumpur Lapindo yang

tidak kunjung berhenti, dampak yang sangat

membahayakan seperti amblesan tanah (land subsid-

ence) dan keluarnya gas di tengah pemukiman terus

terjadi.

Dan yang paling baru adalah keluarnya semburan

lumpur di Desa Jatirejo, yang cukup dekat jalan raya.

Lumpur yang keluar di rumah Mirdasy, anggota Dewan

DPRD Jawa Timur ini sekaligus menandai semburan

baru yang ke 99. Kondisi ini membuat kondisi fisik dan

kenyamanan hidup di sekitar lokasi semburan semakin

memburuk.

Menanggapi hal ini, BPLS sebagai lembaga yang

bertanggungjawab menangani berbagai dampak dari

semburan Lumpur Lapindo ternyata bersikap seperti

sebelum-sebelumnya, cuek. Entah sampai kapan

pemerintah membiarkan kehancuran masyarakat dan

lingkungan di sekitar area semburan lumpur Lapindo.

13 Agustus | Porong

Belum Dibayar, Tanggul Dipatok
Masih berlarutnya proses pembayaran sisa 80 persen

dari kelompok korban yang menuntut cash and carry,

membuat warga jengkel. Kelompok yang tergabung

dalam Gerakan Pendukung Perpres (GEPPRES) itu

melakukan aksi mematok tanggul di mana bekas tanah

dan desa mereka yang sekarang tertimbun lumpur.

Mereka bermaksud untuk mendesak pemerintah agar

memaksa MLJ agar segera melunasi pembayaran yang

sudah melewati jatuh tempo, sementara kontrakan

mereka sudah habis. Dengan tidak jelasnya penyelesaian

pembayaran 80 persen, ribuan korban lapindo terancam

menjadi gelandangan.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi seminggu

sebelumnya dimana warga memasang spanduk di

sekeliling tanggul untuk mengingatkan hal yang sama.

Dan kalau aksi pematokan ini tidak juga ditanggapi,

GEPPRES menegaskan bahwa mereka akan

melanjutkan aksinya dengan jalan menutup semua akses

menuju tanggul sehingga semua aktivitas di tanggul akan

terhenti total sampai mereka di bayar.

14 Agustus | Porong

TV Australia Liput Lumpur
Liputan tentang masalah lumpur Lapindo tidak ada

habisnya. Setelah beberapa hari sebelumnya Metro TV

menurunkan tim Metro Realitas untuk membuat liputan

panjang tentang ketidakjelasan penyelesaian

pembayaran, giliran Channel 7 Australia yang membuat

liputan tentang masalah ini.

Adrian Brown, Senior Reporter bersama dengan tiga

orang crew dari Seven

Network menyoroti

seputar tanggungjawab

korporasi terhadap para

korban setelah 2 tahun

bencana ini terjadi.

Publik Australia,

menurut mereka juga

berkepentingan untuk

terus mengikuti perkembangan kasus ini, terutama

karena keterlibatan Santos, perusahaan migas dari

Australia sebagai pemegang saham di Lapindo.

Pemberitaan dari media asing ini tentunya akan

membantu korban memperjuangkan tuntutan mereka

dan agar suara serta tuntutan mereka juga diikuti oleh

dunia internasional.

pendukung, misalnya Pethok, Letter C, SK Gogol, surat

pernyataan dengan saksi-saksi.

Dasar lainnya adalah adanya Surat Badan Pertanahan

Nasional (BPN) kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Maret 2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo telah

memberikan pedoman termasuk cara-cara jual-beli atas

tanah-tanah Pethok D, Letter C, Yasan dan Gogol.

Sedangkan pasal 15 Perpres No. 14/2007 menjelaskan

bahwa penyelesaian masalah sosial kasus lumpur Lapindo

adalah melalui cara ‘jual-beli’ tanah dan rumah antara

korban Lapindo dengan Lapindo (qq. PT. Minarak Lapindo

Jaya / MLJ). Pasal 15 Perpres No. 14/2007 juga diperkuat

dengan Putusan MA No. 24 P/HUM/2007 yang isinya

menguatkan pasal 15 Perpres No. 14/2007.

Tanya

Apakah benar pendapat Minarak Lapindo yang

mengatakan bahwa tanah-tanah nonsertifikat (Pethok D,

Letter C, Yasan, Gogol) tidak dapat di-akta-jual-beli-kan (di-

AJB-kan)?

Jawab

Pendapat Minarak Lapindo itu salah. Pasal 39  ayat (1) huruf

b PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan

bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak

membuat akta mengenai tanah yang belum terdaftar jika

kepadanya tidak disampaikan surat bukti menurut pasal 24

ayat 1 (misalnya Pethok, Letter C, dll), surat keterangan yang

menyatakan tanah itu belum bersertifikat, dst. Artinya,  PPAT

tidak menolak membuat akta PPAT—termasuk AJB—untuk

tanah-tanah yang belum bersertifkat asalkan ada surat bukti

HUKUMHUKUMHUKUMHUKUMHUKUMDiasuh oleh Tim Advokasi Hukum

Posko Bersama Korban Lapindo

Foto-Foto: Tim Redaksi
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Suatu hari, dalam proses transaksi jual-beli tanah dan

rumah korban lumpur Lapindo berdasarkan Perpres No. 14/

2007 terjadi kegaduhan.

“Bu. Ibu tahu nggak. Tanah ibu ini dihargai lima belas kali

lipat dari harga menurut nilai jual obyek pajak (NJOP)-nya,”

kata petugas Lapindo.

“Loh, saya maunya 50 kali lipat dari NJOP-nya!” kata Ibu

Minah yang dikenal sebagai pedagang jamu itu.

“Dari mana hitungannya?”

“Wah, goblok sampeyan! Begini. Pertama, tanah saya itu

kan semakin tebal dan tinggi karena tergenang lumpur.

Tambah tebal sekitar 17 meter dan bisa bertambah lagi.

Kalau Lapindo mau menguruk tanah setinggi 17 meter,

berapa biayanya? Lagipula, dengan adanya tambahan

ketebalan tanah saya itu, cara menghitung harga tanah saya

bukan pakai ukuran panjang kali lebar, tapi pakai hitungan:

panjang kali lebar kali tinggi. Bukan lagi meter persegi, tapi

meter kubik. Iya kan?

“Kedua, di bawah tanahnya itu ada kandungan gas dan

minyak. Berapa harganya itu? Ketiga, kalau nanti bisa

menjadi taman wisata lumpur atau suaka-geologi, berapa

hasil karcisnya tiap hari?

Lapindo Lawan Pedagang Jamu

“Keempat, saya kehilangan pelanggan peminum jamu.

Berapa kerugian saya per hari sampai dua tahun ini?

Kelima, ada ajimat saya agar awet muda yang tenggelam ke

dalam lumpur. Padahal itu

lebih mujarab

dibandingkan spa di

salon-salon. Berapa

kerugian imateriil

saya?

“Gara-gara

ajimat saya itu

kan ada ahli dari

kampus Unair

dan lainnya yang

bilang lumpur

Lapindo bisa untuk

spa? Iya kan? Lha

kalau lumpur itu dijual ke

salon-salon kecantikan di

seluruh dunia, berapa hasilnya?”

Petugas Lapindo itu diam, tak berkutik.

Ilusrasi: Rahman

Aksi berlangsung di Tanggul Siring, Tanggul Ketapang,

Tanggul Renokenongo, Tanggul Kedung Bendo.

Menolak penanggulan sebelum ada kejelasan pelunasan

sisa 80% ganti rugi. ( Foto: Rahman )
Tolak Penanggulan!
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Tentang Lapindo 101.

Lembaran ini merupakan suplemen dari Buletin

Kanal, yang berupaya menyediakan informasi mengenai

segala macam hal yang terkait dengan bencana Lumpur

Lapindo. Informasi disajikan secara sistematis dan

ditujukan bagi pembaca yang masih baru mengikuti

masalah Lumpur Lapindo (istilah 101 biasa dipakai untuk

menjelaskan sesuatu bagi pemula). Meski disajikan bagi

pemula, setiap informasi yang disajikan disini akan diberi

rujukan kepada sumber lain, baik berupa buku, studi

ilmiah, laporan media, dan sumber lain yang relevan bagi

pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang

masalah Lapindo. Sepanjang memungkinkan, rujukan

akan ditampilkan di website http://korbanlapindo.net atau

diarahkan melalui link internet lainnya.

Sistematika dari Lapindo 101 sepanjang 12 edisi adalah

sebagai berikut :

Edisi 01 : Tentang Kronologi Semburan Lumpur Lapindo

Edisi 02 : Tentang Geografis Bencana Lapindo

Edisi 03 : Tentang Korban Lapindo

Edisi 04 : Tentang Penyelesaian Hak Korban

Edisi 05 : Tentang Penyebab Semburan, Kelalaian atau

  Gempa Bumi

Edisi 06 : Tentang Penanganan, Peran Pemerintah dan

  Korporasi

Edisi 07 : Tentang Dampak Kesehatan

Edisi 08 : Tentang Dampak Ekonomi

Edisi 09 : Tentang Dampak Sosial

Edisi 10 : Tentang Dampak Lingkungan

Edisi 11 : Tentang Dampak Lainnya

Edisi 12 : Tentang Masa Depan Lumpur Lapindo

Lapindo 101

1. Kronologi

Pada tanggal 26 Mei 2006, terjadi sebuah semburan

Lumpur panas yang bercampur dengan gas di dekat

area eksplorasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas

Inc, (Lapindo). Pada saat kejadian, Lapindo mencoba

untuk membor pada kedalamam hampir 3 km untuk

mencari gas alam. Semburan tersebut hanya berjarak

150 meter dari lokasi sumur Banjar Panji 1, yang terletak

di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur.

Penyebab semburan yang pertama kali muncul di

tengah kawasan persawahan itu, menurut sejumlah

pakar independent adalah akibat kesalahan operasi

pengeboran. Casing (pipa penahan dinding sumur) yang

mestinya dipasang (terakhir dipasang pada kedalaman

3500 kaki)., ternyata tidak dilakukan untuk menghemat

biaya. Oleh salah satu pemegang saham, kelalaian ini

sudah diperingatkan sebelumnya, tetapi tidak digubris.

Akibat tidak terpasangnya casing ini, di kedalaman

9297 kaki, terjadi loss dan kick akibat perbedaan

tekanan. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya

semburan lumpur panas yang kemudian naik ke atas

melalui sumur yang di bor tadi. Akibat lubang sumur

tersumbat oleh mata bor yang gagal ditarik ke atas,

lumpur kemudian menimbulkan rekahan di dinding sumur

pada kedalaman 3580 – 4241 kaki. Melalui rekahan

itulah lumpur kemudian muncul ke permukaan tanah 150

meter dari sumur yang dibor.

Meskipun telah terjadi semburan, hal itu masih

sebenarnya bisa diatasi seandainya Lapindo melakukan

penanganan yang tepat. Kesalahan utama dalam

penanganan yang dilakukan oleh Lapindo adalah

ditariknya rig pengeboran dari lokasi pada tanggal 3 Juni

Foto: Rahman
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2006, sehingga menyulitkan dan memperlambat proses

mematikan semburan. Selain itu, beberapa upaya lainnya

juga tidak tuntas karena Lapindo lambat mengucurkan

dana.

Sementara itu, pemerintah juga cukup lambat dalam

menyikapi bencana ini. Tim Investigasi Lumpur Lapindo

dibentuk cukup awal, yaitu pada tanggal 14 Juni 2006,

yang menyimpulkan bahwa semburan disebabkan oleh

keteledoran Lapindo. Sementara Tim Nasional

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas) baru

dibentuk pada tanggal 8 September 2006, atau empat

bulan sejak semburan terjadi, untuk menanggulangi

semburan lumpur.

Sementara untuk aspek non teknis, dibentuk Satuan

Pelaksana (SATLAK) di tingkat Kabupaten dan Satuan

Koordinasi Pelaksana (SATKORLAK) di tingkat

Provinsi. Sedangkan Departemen Energi dan Mineral

serta Kementerian Pekerjaan Umum juga membentuk

tim sendiri. Pembentukan berbagai tim tanpa strategi

yang jelas ini membuat penanganan lumpur menjadi

terpisah-pisah, tidak terkoordinasi dan sehingga tidak

efektif.

Penyebab lain adalah pola hubungan dengan Lapindo

dalam membiayai operasional yang diperlukan oleh

Timnas. Timnas sama sekali tidak punya wewenang

memaksa Lapindo untuk menyediakan dana untuk

mendanai kegiatan yang diperlukan dalam

menanggulangi lumpur. Dalam pelaksanaan rencananya,

Timnas ternyata harus menunggu persetujuan dari

Lapindo, bahkan untuk menyediakan satu buldozer

sekalipun harus menunggu ijin dari Lapindo.

Pada tanggal 24 November 2006, semburan lumpur

juga mengakibatkan terjadinya insiden besar akibat

meledaknya pipa gas Pertamina yang tenggelam oleh

lumpur. Sebanyak 12 orang tewas seketika akibat

ledakan hebat yang menyebabkan timbulnya bola api

dengan ketinggian 400 meter dan bisa dilihat dari jarak

50 kilometer itu.

Setelah tujuh bulan beroperasi, dan menghasilkan

laporan sebanyak 15 volume Timnas dibubarkan dan

digantikan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

(BPLS), pada bulan April 2007. Pembentukan Badan

yang disahkan oleh Perpres 14/2007 ini, ternyata tidak

semakin memperbaiki kinerja penanggulangan lumpur.

BPLS tidak bisa menjalankan peranannya sebagai

lembaga payung dari koordinasi berbagai lembaga

pemerintah.

Penunjukan kepala BPLS sendiri, diduga tidak

didasarkan pada faktor kapabilitas. Sunarso pensiunan

Brigjen, dianggap tidak memiliki pengetahuan yang

memadai tentang manajemen penanggulangan bencana

sekaligus tentang Provinsi Jawa Timur. Dia ditunjuk lebih

karena kedekatan pribadinya selaku penasehat Aburizal

Bakrie di kantor Menko Kesra.

Akibat model penanganan yang seperti ini, semburan

lumpur menjadi tidak terkendali dan melebar kemana-

mana. Volume lumpur yang awalnya 5.000 m3 perhari

dengan cepat meningkat menjadi sebesar 150.000 m3

perhari. Setelah dua tahun dua bulan semburan

berlangsung, volume semburan berada pada kisaran

100.000 – 150.000 m3 perhari, atau setara dengan isi

dari 40 sampai 60 kolam renang ukuran olimpiade. Saat

ini, total volume lumpur yang sudah keluar mencapai 340

juta m3, atau cukup untuk menutupi wilayah DKI

Jakarta dengan ketinggian lumpur 30 cm.

Volume sebesar ini dengan cepat menenggelamkan

apapun yang ada disekitar lokasi semburan. Kawasan

persawahan, pemukiman, kawasan pabrik, bahkan jalan

tol tenggelam bersama dengan semua isinya. Setelah

dua tahun, lumpur menenggelamkan 14 ribu lebih rumah

dan menjadikan sekitar 75 ribu orang sebagai pengungsi.

Kawasan yang terendam oleh lumpur mencapai seluas

1800 ha, yang meliputi sembilan desa di tiga kecamatan

(Porong, Tanggulangin dan Jabon) di Kabupaten

Sidoarjo.

Dengan masih berlanjutnya semburan ini, masalah

Lumpur Lapindo jauh dari selesai. Berbagai dampak

ikutan seperti amblesan tanah (land subsidence),

semburan baru di pemukiman penduduk, dampak

terpapar gas, dampak kehilangan akses kepada sumber-

sumber penghidupan, serta berbagai dampak lainnya

tentu saja semakin membesar. Dengan semakin

meluasnya area terdampak, tentu saja jumlah korban

juga semakin bertambah.

(berbagai dampak dan kerugian yang disebabkan oleh

semburan lumpur Lapindo akan dijelaskan lebih lanjut

edisi Lapindo 101 berikutnya)

Semua bahan rujukan tersedia di

http://korbanlapindo.net
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