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SARI 
 

Yuwono, Agust Eko. 2010. Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana 
Pambangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo 
Kabupaten Pati. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. MS. Mustofa, M.A, 
Pembimbing II: Drs. Totok Rochana, M.A, 92 Hal. 
 
Kata Kunci : Resistensi, Masyarakat, Pembangunan 
 

Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang investasi kepada PT. Semen 
Gresik Tbk dalam upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat, salah satunya 
adalah dengan membuka usaha industri pertambangan yang didukung 
ketersediaan bahan baku di Kecamatan Sukolilo. Oleh karena itu, rencana 
pembangunan pabrik semen di daerah Sukolilo dirasakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pati akan membawa perubahan bagi masyarakat Pati pada umumnya 
dan masyarakat Sukolilo pada khususnya. Dilihat dari satu sisi, rencana 
pembangunan pabrik semen gresik di Sukolilo dimungkinkan akan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat Sukolilo, tetapi disisi lain mungkin akan menimbulkan 
kerusakan lingkungan sehingga masyarakat menunjukkan gejala-gejala penolakan 
terhadap rencana pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa 
masyarakat bersikap resisten pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di 
Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? (2) Bagaimana bentuk-
bentuk resistensi masyarakat pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di 
Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? sedangkan tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) Mengetahui latar belakang masyarakat bersikap resisten 
pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan 
Sukolilo Kabupaten Pati. (2) Mengetahui bentuk-bentuk resistensi masyarakat 
pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan 
Sukolilo Kabupaten Pati. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Subjek penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang 
kontra terhadap rencana pembangunan pabrik semen. Observasi dilakukan 
terhadap: keadaan desa, lingkungan fisik, sarana dan prasarana sosial, serta 
kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Informan pendukung dalam penelitian ini 
terdiri dari 5 orang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang merupakan 
subjek penelitian dan bukan subjek penelitian. Dokumen yang digunakan yaitu 
data monografi Desa Kedumulyo tahun 2009, serta dokumen berupa foto-foto. 
Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis model 
interaktif dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi yang dilakukan oleh 
masyarakat dilatarbelakangi oleh: (1) kekhawatiran masyarakat akan terjadi 
kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penambangan pabrik semen, (2) 
sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen dirasakan tidak transparan, (3) 
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kecurigaan masyarakat terhadap hasil AMDAL, (4) masyarakat sudah tidak 
percaya janji-janji yang diberikan berkaitan dengan manfaat yang akan diterima 
masyarakat. Masyarakat yang resisten terhadap pembangunan pabrik semen 
Gresik di Kecamatan Sukolilo sebagian besar mereka yang bermata pencaharian 
di sektor pertanian yang didukung oleh ormas yang memiliki jaringan luas. 
Bentuk-bentuk kegiatan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat antara lain: (1) 
melakukan demonstrasi ke dinas-dinas terkait, (2) menggelar seni budaya, (3) 
melakukan dialog-dialog dengan pemerintah serta PT. Semen Gresik Tbk, (4) 
melakukan studi banding ke Tuban untuk melihat seberapa parah kerusakan 
lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan PT. Semen 
Gresik Tbk. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan 
yang dilakukan masyarakat didasarkan pada: (1) kecurigaan yang tetap kuat dalam 
masyarakat terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan dan hilangnya mata 
pencaharian masyarakat, (2) terdapat penggerak penolakan yang mendapat 
dukungan dari ormas yang memiliki jaringan luas di lingkungan Kabupaten Pati 
dan luar Kabupaten Pati, (3) bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh 
masyarakat dengan menggunakan aksi-aksi massa. Saran yang direkomendasikan 
untuk penelitian ini adalah perlu adanya transparansi dalam hal sosialisasi untuk 
menunjukkan bahwa pembangunan pabrik semen tersebut tidak akan merusak 
lingkungan. Selain itu juga perlu menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap 
hasil AMDAL. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

Motto: 

 Bersikaplah selalu ceria maka orang akan menganggap anda orang kaya 

yang bahagia, walaupun sebenarnya tidak sepeser pun uang di kantong 

anda. – Anonim 

 Hidup tanpa tujuan atau mati karena suatu tujuan. 

 

 

Persembahan: 
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 Calon pendamping hidupku Erie Ernawati yang senantiasa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Di Kabupaten Pati, khususnya di Kecamatan Sukolilo PT. Semen 

Gresik Tbk berencana untuk membangun sebuah pabrik yang merupakan 

perluasan dari Pabrik Semen Gresik di Tuban Jawa Timur. Rencana PT. 

Semen Gresik Tbk mendirikan pabrik di daerah Sukolilo pada dasarnya 

dilandasi oleh melimpahnya bahan baku pembuatan semen di daerah tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Pati sangat mendukung gagasan yang diberikan oleh 

PT. Semen Gresik Tbk Tersebut, karena akan membawa suatu perubahan 

bagi masyarakat Pati. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati juga berasumsi 

bahwa pembangunan pabrik semen akan berpengaruh pada peningkatan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) yang notabene merupakan indikator umum 

kesejahteraan suatu kabupaten. 

Pemerintah dan pihak PT. Semen Gresik Tbk sependapat bahwa 

untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, salah satunya adalah dengan 

menggalakkan industrialisasi. Oleh karena itu, rencana pembangunan pabrik 

semen di daerah Sukolilo dirasakan akan membawa dampak yang 

menguntungkan bagi masyarakat Pati pada umumnya dan masyarakat 

Sukolilo pada khususnya. Hal tersebut didasarkan pada kondisi geografis 

daerah Sukolilo yang sangat cocok untuk daerah industri semen dengan 

ketersediaan bahan baku yang sangat melimpah. Selain itu Pemerintah 
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Kabupaten Pati ingin lebih mengoptimalkan kekayaan alam yang terkandung 

di wilayah Pati bagian selatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara 

maksimal. 

Dilihat dari satu sisi, rencana pembangunan pabrik semen gresik di 

Sukolilo akan membawa pada suatu bentuk perubahan yang sangat besar. 

Misalnya, masyarakat akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru 

dengan dibangunnya pabrik tersebut. Pekerjaan baru yang akan diterima oleh 

masyarakat tersebut antara lain pada saat pembangunan pabrik berlangsung, 

masyarakat dapat bekerja sebagai buruh bangunan dan setelah pabrik tersebut 

selesai dibangun masyarakat dapat bekerja sebagai buruh pabrik. Selain 

bekerja di sektor industri pabrik, masyarakat sekitar daerah pabrik juga dapat 

memanfaatkan pembangunan pabrik dengan bekerja di sektor perdagangan 

seperti membuka toko, warung makan dan lain sebagainya. 

Perubahan-perubahan yang dibawa dengan dibangunnya pabrik 

semen di Sukolilo, sudah dapat dipastikan akan membawa keuntungan di 

bidang ekonomi. Adanya perubahan ekonomi yang baik dilingkungan 

masyarakat Sukolilo dan sekitarnya akan memperbaiki infrastruktur, 

pengangguran akan berkurang, para perantau akan kembali ke kampungnya 

dan bekerja di PT. Semen Gresik Tbk. Selain itu pembangunan pabrik semen 

juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah pembangunan di daerah Pati akan merata dan akan 

berjalan sesuai dengan rencana. 
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Apabila hanya dilihat dari satu sisi, keuntungan yang akan didapat 

memang sangat menarik, akan tetapi masyarakat yang tidak setuju daerah 

Sukolilo dijadikan sebagai daerah industri pabrik menolak gagasan yang 

diberikan oleh PT. Semen Gresik Tbk Penolakan terhadap rencana 

pembangunan pabrik semen gresik di daerah Sukolilo tersebut didasarkan 

pada kelestarian lingkungan hidup, karena sebagian besar masyarakat daerah 

Sukolilo menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Oleh karena itu 

mereka menolak rencana pembangunan pabrik di daerah Sukolilo karena 

lahan pertanian mereka akan tercemar oleh limbah yang dihasilkan oleh 

aktivitas pabrik. 

Berbagai aksi dilakukan oleh masyarakat yang kontra terhadap 

rencana pembangunan pabrik semen gresik di Sukolilo untuk menolak 

rencana pembangunan pabrik semen di daerah Sukolilo Kabupaten Pati. Aksi-

aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut antara lain dengan melakukan 

aksi demonstrasi ke dinas-dinas terkait dengan rencana pembangunan pabrik 

semen gresik. Selain itu masyarakat yang kontra juga melakukan 

perundingan-perundingan damai dengan pemerintah dan pihak PT. Semen 

Gresik Tbk, membuat pernyataan di media massa seperti di harian Kompas 

dan Suara Merdeka serta membuat spanduk, poster dan stiker tolak pabrik 

semen. Masyarakat juga membentuk sebuah organisasi yang mereka beri 

nama JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) yang 

merupakan wadah dari semua golongan masyarakat yang menolak akan 

rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo. 
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Penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen di 

Sukolilo Kabupaten Pati, bukan tanpa alasan yang jelas. Pembangunan pabrik 

semen tersebut akan menggali kekayaan alam yang terkandung di 

Pegunungan Kendeng Utara, sedangkan Pegunungan Kendeng Utara 

merupakan pegunungan kapur yang berfungsi menyimpan air. Bukan hanya 

untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi juga untuk kebutuhan irigasi 

pertanian. Jika nanti gunungnya dikepras atau ditambang secara besar-besaran 

maka debit dan ketersediaan air akan berkurang dan tidak bisa mencukupi 

kebutuhan mereka lagi. Selain berfungsi sebagai penyimpan cadangan air, 

daerah Sukolilo juga dikenal sebagai daerah pertanian yang sangat subur. 

Apabila rencana pembangunan pabrik semen gresik di Sukolilo terealisasi, 

lahan pertanian yang subur tersebut akan hilang tercemar oleh limbah pabrik. 

Hal ini sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang 

Antropologi, khususnya dilihat dengan teori inovasi. Rencana pembangunan 

pabrik semen di Sukolilo merupakan sebuah inovasi yang ditawarkan oleh 

PT. Semen Gresik Tbk dan pemerintah. Seharusnya masyarakat menerima 

inovasi baru yang ditawarkan tersebut dan memanfaatkannya untuk 

memperbaiki taraf hidup mereka, akan tetapi dalam kasus ini masyarakat 

justru menolak inovasi yang ditawarkan oleh pemerintah dan PT. Semen 

Gresik Tbk 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan di atas 

tetntang rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, maka 

penulis tertarik  untuk mengkaji lebih dalam sehingga permasalahan yang ada 
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dapat terjawab. Oleh karena itu penulis mengambil judul ”Resistensi 

Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di  Desa 

Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. 

 
B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

Kawasan Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu kawasan yang 

menjadi lumbung padi kota Pati. Dengan adanya rencana pembangunan 

Pabrik Semen Gresik di wilayah tersebut masyarakat menjadi cemas dan 

takut karena dengan dibangunnya Pabrik Semen di daerah mereka akan 

mempersempit lahan pertanian dan limbah dari pabrik akan mengakibatkan 

polusi. 

Selain merupakan kawasan lumbung padi, di daerah Sukolilo juga 

banyak terdapat sumber mata air yang berasal dari Pegunungan Kendeng 

Utara dan digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Mata air tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar daerah Sukolilo, 

seperti Kecamatan Kayen dan Tambakromo untuk pengairan lahan pertanian. 

Dikhawatirkan dengan berdirinya pabrik semen di daerah tersebut akan 

mencemari sumber mata air yang terdapat dikawasan tersebut dan sekitarnya. 

Mengingat luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka masalah-

masalah tersebut diatas hanya dibatasi pada: 

1. Latar belakang yang mendasari masyarakat untuk bersikap resisten dan 

menolak rencana pembangunan pabrik tersebut. 

2. Kelompok masyarakat yang resisten terhadap rencana pembangunan 

pabrik semen di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
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3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan daerahnya. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini pokok permasalahan yang dikaji 

adalah: 

1. Mengapa masyarakat bersikap resisten pada rencana pembangunan Pabrik 

Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi masyarakat pada rencana 

pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat bersikap resisten pada 

rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk resistensi masyarakat pada rencana 

pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 
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Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah : 

a. Menambah khasanah pengetahuan tentang masyarakat dan 

kebudayaannya. 

b. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai resistensi 

pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Pati 

khususnya dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Resistensi 

Resistensi  berasal dari bahasa inggris (resistance). Kata tersebut 

terdiri atas 2 suku kata yaitu resist dan ance yang menunjukan pada posisi 

sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang 

atau upaya oposisi pada umumnya. Sikap tersebut didasarkan pada 

ideologi pertentangan kelas. 

Dalam pengertian yang lain resistensi adalah suatu protes atau 

perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas atau tidak 

setuju terhadap suatu kebijakan atau program (Sukeni, 2009: 12). 

Resistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah resistensi 
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masyarakat yang tinggal di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati terhadap rencana pembangunan pabrik semen Gresik di 

wilayah mereka. 

2. Masyarakat 

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

bahasa latin socius berarti kawan. Sedangkan istilah masyarakat berasal 

dari bahasa Arab, Syaraka yang berarti ikut serta berpartisipasi. 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama 

(Koentjaraningrat, 2000:143-146).  

Menurut Linton (dalam Harwantiyoko, dkk., 1993:4) masyarakat 

adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama 

cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri sebagai 

suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.  

Menurut Sudharto (2005:47), masyarakat adalah sekelompok orang 

yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena 

mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, 

perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama.  

Menurut Harwantiyoko, dkk. (1993:5) Masyarakat mempunyai  3 

ciri-ciri pokok yaitu: 

1) Manusia yang hidup bersama. 

2) Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. 
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3) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu 

kesatuan. 

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang tinggal di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

3. Pembangunan 

Menurut Arensberg dan Niehoff dari sudut ilmu-ilmu sosial 

pembangunan seringkali diartikan sangat umum, yaitu perubahan 

sosiokultural yang direncanakan (Marzali, 2005:62) 

Sarlita dan kawan-kawan membahasakan pembangunan sebagai 

pengembangan masyarakat (Sarwono, 1979: 6-8), memiliki unsur-unsur 

dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tertentu. 

 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika Skripsi Yang Berjudul “Resistensi Masyarakat 

Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” mempunyai tiga bagian, yaitu bagian 

pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir skripsi.  

1. Bagian Awal berisi mengenai Sampul, Halaman Logo, Halaman Judul, 

Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Halaman 

Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Sari, Daftar Isi, Daftar Gambar, 

Daftar Lampiran. Bagian ini berguna untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami isi skripsi. 

2. Bagian isi skripsi terdiri atas BAB I, II, III, IV, dan V.  
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a. BAB I berupa Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan Istilah, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi.  

b. BAB II berupa kajian kepustakaan berisi mengenai pembangunan dan 

industrialisasi, penolakan masyarakat terhadap program-program 

pembangunan, masyarakat jawa dalam pembangunan, landasan teori 

dan kerangka berpikir. 

c. BAB III berupa Metode Penelitian berupa uraian mengenai lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

validitas, metode analisa data, dan prosedur penelitian.  

d. BAB IV berupa uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan 

sebagai pemecahan  masalah bagi permasalahan yaitu mengapa 

masyarakat bersikap resisten, bagaimana bentukbentuk resistensi 

masyarakat pada rencana pembangunan pabrik semen gresik?  

e. BAB V berupa Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar 

pustaka berisi daftar buku-buku dan kearsipan yang menunjang penelitian. 

Daftar lampiran berisi daftar pedoman wawancara, pedoman observasi 

serta gambar dan foto. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembangunan dan Industrialisasi 

a. Pembangunan Masyarakat 

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

perubahan sosiokultural yang direncanakan (Arensberg dan Niehoff, 

1964). Secara garis besar usaha pembangunan ini mengandung 

beberapa peringkat pengambilan keputusan, yaitu: penentuan tujuan 

pembangunan, pemilihan strategi pembangunan, dan pelaksanaan 

pembangunan. Dalam setiap peringkat pengambilan keputusan diatas 

dipercayai adanya keterlibatan faktor-faktor sosiokultural (Amri 

Marzali, 2005: 62). 

Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah: 

sandang, pangan, papan, kesehatan dan sebagainya, tidak pula mangejar 

kemajuan dan kepuasan batiniah: pendidikan, rasa aman, bertanggung 

jawab, dan keadilan, akan tetapi mengejar keseluruhan serta kesesuaian 

dan keseimbangan antar keduanya (Joyomartono, 1991: 61). 

Dapat pula dikemukakan bahwa pembangunan sebagai usaha 

berencana untuk menciptakan perubahan sosial budaya. Dikatakan 
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sebagai usaha berencana karena didalam pembangunan itu ada 

intervensi aktif yang dilakukan individu-individu dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dengan menggunakan ide-ide 

dan praktek bangsa lain. 

Pada hakikatnya Soekanto dalam Joyomartono setiap kali 

berlangsung proses pembangunan terjadi antara provider dengan 

masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan (target) sebagai 

penerima (recipients). Hubungan antara dua pihak itu merupakan 

hubungan timbal balik. Agen pembangunan dituntut untuk 

menyesuaikan programnya dengan kebutuhan masyarakat sasaran 

(target), sebaliknya masyarakat sasaran akan mau menerima program 

itu apabila hal tersebut sesuai dengan kebutuhannya. 

Usman (1998: 32), dalam usaha memberdayakan masyarakat desa 

serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena 

yang semakin kompleks. Pembangunan pedesaan dalam 

perkembanganya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi 

pertanian saja, dan pembangunan pedesaan juga tidak mencakup 

implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui 

distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan desa. Lebih dari 

itu adalah sebuah upaya dengan spektrum dengan kegiatan yang 

menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap 

anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan 

dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. 
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b. Industrialisasi 

Industrialisasi sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah proses 

di mana porsi sumbangan industri secara umum dan khususnya 

manufaktur pada ekonomi atau komposisi penerimaan suatu negara 

meningkat. Biasanya sejalan dengan menurunnya sektor pertanian. 

Kondisi seperti ini yang terjadi di sejumlah negara berkembang. 

Industrialisasi yang ditandai dengan peningkatan proses produksi bukan 

hanya merubah pola hidup dan pola konsumsi masyarakat tetapi juga 

mendorong untuk mencari daerah pemasaran hasil industri. Selain 

mencari daerah pemasaran, mereka juga mencari bahan baku bagi 

industri yang sedang mereka kembangkan dan bahan-bahan  kebutuhan  

lain yang tidak ada. 

Selain itu industrialisasi juga dapat diartikan sebagai pembangunan 

ekonomi melalui transformasi sumber daya dan kuantitas energi yang 

digunakan (Lauer, 2001: 411). Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia 

industrialisasi dapat diartikan sebagai usaha untuk menggalakkan 

industri dalam suatu Negara atau dalam kata lain sering disebut sebagai 

Pengindustrian. 

2. Masyarakat Jawa Dalam Pembangunan 

Dalam pengertian pembangunan terkandung arti adanya suatu 

usaha untuk mengembangkan dan memperbarui, mengganti yang baik 

menjadi lebih baik, yang sudah baik diusahakan agar semakin baik 

(Soedjono Hoemardani, 1981). Dalam pengertian pembangunan tersebut 
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tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih 

maju, lebih modern dan lebih baru. 

Secara sederhana, tetapi mempunyai makna yang dalam, 

pembangunan harus mengejar hal-hal yang baik yang sebenar-benarnya 

baik, becik kang sayektine becik. Pada dasarnya manusia itu berkehendak 

baik seperti dalam arti becik kang sayektine becik tersebut. Hal ini dapat 

merupakan salah satu faktor motivasi pokok bagi perkembangan 

peradaban, bagi pembangunan yakni kehendak untuk mengubah kenyataan 

yang dialaminya menjadi baik, untuk kemudian ditujukan kepada yang 

lebih baik dan selanjutnya kepada yang lebih baik lagi. Secara singkat kita 

menyebut faktor motivasi tersebut sebagai semangat untuk terus-menerus 

baik dan selalu makin baik, semangat menyempurnakan manusia. 

a. Sifat Karakteristik Budaya Jawa 

Ajaran Moral yang dituangkan oleh R. Ng. Ranggawarsita dalam 

Serat Kalatidha sampai saat ini menjadi butir mutiara nilai budaya 

Jawa, yaitu: Begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan 

waspada (Sebahagia-bahagianya orang yang lupa, masih lebih bahagia 

orang yang sadar dan waspada, orang yang bersikap eling dan waspada 

masih lebih beruntung daripada orang yang lupa). Kearifan budaya 

Ranggawarsita tersebut adalah merupakan refleksi dari karakteristik 

budaya jawa yang antara lain sebagai berikut: 

1) Religius dan Bertuhan 

2) Mempunyai toleransi keagamaan yang besar 
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3) Sangat menekankan aspek kerukunan, hormat dan keselarasan sosial 

4) Lebih suka memecahkan masalah kehidupan dengan sikap mawas 

diri atau tepa slira agar dapat menghindari konflik dengan pihak lain 

b. Esensi Nilai Budaya Jawa 

Pembangunan suatu bangsa harus dimulai dari membangun 

manusia sebagai social system, sehingga aspek kondisi dan kemampuan 

akan tersentuh oleh pembangunan. Paradigma yang dipakai dalam 

membangun manusia sebagai social system ini adalah paradigma 

kebudayaan. Untuk masyarakat Jawa yang hidup dengan budaya Jawa, 

maka paradigma yang dipakai adalah paradigma Kebudayaan Jawa. 

Namun sesuai dengan kodratnya, kebudayaan tidaklah statis tetapi akan 

berkembang dan mengalami perubahan serta menyesuaikan dengan tata 

kehidupan manusia menurut jamannya. Jadi kebudayaan itu tidak dapat 

menutup diri dari pengaruh luar dan akan mengalami pergeseran 

budaya yang disebut sebagai pergeseran sistem nilai-nilai budaya, 

begitu pula dengan kebudayaan Jawa. Oleh karena itu ada tiga skenario 

dalam mengaplikasikan budaya Jawa dalam membangun manusia 

sebagai sistem sosial: 

a) Nilai-nilai budaya Jawa yang positif dan masih relevan. 

Seperti: Asih ing sesami; Memayu hayuning bawono; Sepi ing 

pamrih rame ing gawe; Wani ngalah luhur wekasane 



16 

 

b) Nilai-nilai budaya Jawa yang positif tetapi sudah kurang relevan 

sehingga perlu dilakukan reevaluasi, reinterpretasi dan reaktualisasi 

serta diberi ruh baru. 

Seperti: Adat-istiadat Jawa yang terlalu over simbolisasi; Arsitektur 

Jawa yang telah salah dalam penerapannya. 

c) Nilai-nilai budaya Jawa yang dianggap negative dan sudah saatnya 

ditinggalkan. 

Seperti: Ilang-ilangan endhog siji; Dadiya banyu emoh nyawuk, 

dadiya godhong emoh nyuwek 

3. Penolakan Masyarakat Terhadap Program-Program Pembangunan 

Nasib petani di pedesaan semakin terpuruk ketika ideologi 

developmentalism menjadi pilihan paradigma pembangunan rezim Orde 

Baru yang kenyataanya sangat problematik bagi petani dengan ditopang 

investasi modal asing secara besar-besaran melalui industrialisasi yang 

untuk keperluan operasionalnya sangat memerlukan ketersediaan tanah 

(Fauzi, 2001: 286). Akibatnya, tanah menjadi komoditas dan 

memunculkan pasar tanah, sehingga investor lebih tertarik menanamkan 

modalnya dalam bentuk tanah karena akan sangat menguntungkan. 

Pada era Perang Dingin kekuasaan pemerintahan orde baru sudah 

begitu kuat, maka Negara dengan aparatnya yang tersebar sampai di 

pelosok pedesaan telah menjadi agen pembangunan secara efektif dan 

efisien. Berbagai kebijakan Negara dan pengaruh ekonomi global secara 

langsung atau tidak telah menyebabkan petani semakin banyak kehilangan 
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tanahnya. Kehidupan petani yang sebelumnya dihantui ketidakjelasan, 

dengan demikian semakin diperparah dengan rasa ketidakmenentuan. 

Semuanya itu mengakibatkan kemarahan dan rasa frustasi yang mendalam. 

Pada saat yang sama, rakyat petani selain tidak bias memperjuangkan 

kepentingan dan kebutuhannya melalui institusi-institusi yang ada, juga 

tidak cukup mempunyai kemampuan mengekpresikan emosi secara wajar 

sehingga persoalan-persoalan yang muncul kemudian diarahkan menjadi 

kekerasan massa yang seringkali brutal, destruktif dan radikal terhadap 

sasaran-sasaran yang dianggap menjadi simbol-simbol kekuasaan. 

Dalam sejarah radikalisasi gerakan petani di Indonesia, bias 

dibedakan menurut masanya, yaitu: 

a. Masa Kolonialisme 

Radikalisasi petani pada masa kolonial terjadi karena pengambilan 

tanah adat secara paksa oleh Negara untuk kepentingan penguasaan 

tanah oleh kolonial Belanda dan Inggris untuk aktivitas usaha 

perkebunan (Kartodirdjo, 1984; Kuntowijoyo, 1997). 

Bentuk radikalisasi petani, seperti digambarkan oleh Kartodirdjo 

dan Kuntowijoyo berupa pemberontakan-pemberontakan skala mikro 

yang dipimpin oleh seorang tokoh yang diistilahkan dengan Ratu Adil 

atau Imam Mahdi, yaitu seorang yang mengemban misi membebaskan 

rakyat dari kesengsaraan dan akan memimpin masyarakat secara arif 

dan bijaksana. 
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b. Masa Orde Lama 

Pada masa ini radikalisasi petani lebih diakibatkan oleh intervensi 

partai politik dalam memblow-out masalah tanah sebagai isu 

kepentingan partai. Tanah pada kurun waktu ini dipandang sebagai 

bahan komoditas sebagai akibat pilihan paradigma pembangunanisme, 

developmentalisme (Noer Fauzi, 1997: 67-122). 

c. Masa Orde Baru 

Pada masa Orde Baru lebih mengedepankan program 

pembangunan pertanian melalui revolusi hijau, pertumbuhan ekonomi 

dan komersialisasi tanah. 

d. Masa Reformasi 

Pada masa ini lebih dicirikan dengan reklaiming tanah sebagai 

akibat dari tidak jelasnya paradigma dalam penanganan sektor pertanian 

sehingga nasib petani tetap termarjinalisasi oleh pemilik modal. Namun 

bedanya lebih jelas, radikalisasi petani di pedesaan lebih rasional 

dengan tujuan yang lebih jelas, yaitu kenaikan harga gabah dan tuntutan 

hak tanah (Siahaan, 1996:17). 

Gerakan perlawanan simbolis terungkap dalam berbagai cara, 

misalnya dalam institusi lokal, makna keagamaan, praktik ritual, cerita 

rakyat dan mitos, dalam hiburan populer dan dalam bahasa. Perbedaan 

pola perlawanan simbolis bersifat laten, tetapi dalam kondisi tertentu bisa 

menjadi legitimasi dan basis kultural suatu gerakan pemberontakan dari 

petani terhadap elite agraris (Scott, 1993: 88-90 dalam Brata, 2006: 53).. 
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Dalam hal ini menurut Scott terdapat lima teknik yang sering 

dipergunakan petani dalam rangka meminimalisasi kerugian yang 

mungkin akan dideritanya, yaitu: 

a. Petani tidak menggunakan organisasi formal, karena itu wajar jika 

kebanyakan bentuk perlawanan petani tersebut tidak terencana dan 

tidak sistematis. 

b. Melakukan perlawanan secara diam-diam dan cenderung merahasiakan 

segala aktivitasnya rapat-rapat serta tidak melakukan konfrontasi 

langsung dengan kekuasaan ataupun menunjukkan penolakan 

pemerintah yang simbolis terhadap struktur kekuasaan yang ada. 

c. Petani mempertahankan bentuk perlawanan mereka pada skala kecil, 

untuk menghindari kerugian organisasi yang berlebihan terhadap 

mobilisasi semua simpatisan yang potensial secara simultan. 

d. Petani mengadopsi suatu “konspirasi diam” dari Brown yang terdiri dari 

tiga unsur: penolakan untuk melaporkan kejahatan, penolakan untuk 

mengidentifikasi kriminal, dan penolakan untuk mengungkap 

kebenaran atau suatu kejahatan. 

e. Petani menutupi perlawanan mereka dengan menjalankan aktivitas 

secara sembunyi-sembunyi, rahasia dan dilakukan pada malam hari. 

 
B. Landasan Teori 

Teori yang dipakai sebagai landasan untuk menganalisis data hasil 

penelitian ini adalah teori Inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, 

barang baru, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. 
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Inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti 

membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang 

pula diartikan sebagai penemuan, namun berbeda maknanya dengan 

penemuan dalam arti discovery atau invention (invensi). Discovery 

mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada 

sebelumnya, tetapi belum diketahui. Sedangkan invensi adalah penemuan 

yang benar-benar baru sebagai hasil kegiatan manusia (diunduh dari 

www.inovasi-pendidikan.tk). 

Inovasi dapat merupakan akibat atau penyebab terjadinya 

perubahan sosial budaya, atau inovasi itu dikembangkan untuk menanggapi 

kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul sebagai akibat adanya perubahan 

sosial budaya. Inovasi dapat mendorong timbulnya perubahan sosial, dan 

sebagai akibat adanya perubahan sosial dapat mendorong lahirnya inovasi 

yang baru lagi dan pada gilirannya dapat mendorong perubahan pada struktur 

dan fungsi sistem sosial (Zaltman, dkk, 1973:4). 

Secara umum tahapan atau proses inovasi dibagi menjadi tiga. 

Proses di dalam pengertian ini diartikan sebagai seperangkat tahapan atau 

fase-fase penerimaan sejak adanya inovasi sampai berakhir, diterima atau 

ditolaknya inovasi oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Tahapan inovasi 

meliputi: 

1. Proses pengambilan keputusan 

Proses pengambilan keputusan memainkan peranan penting dalam 

inovasi (Zaltman, 1973:53). Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 
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dalam mengambil keputusan inovasi adalah: kebutuhan masyarakat yang 

menjadi sasaran, nilai budaya yang melekat pada hal-hal yang akan 

dipasarkan, kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi sasaran. 

2. Tahap pengenalan inovasi 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam tahap pengenalan 

inovasi adalah: orang yang bertugas mengenalkan, pemuka masyarakat 

yang mungkin akan dimintai pertimbangan, contoh-contoh dari inovasi 

yang akan dikenalkan. 

3. Tahap penerimaan atau penolakan inovasi 

Dalam tahap ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

adalah: biaya yang akan diperlukan dalam melaksanakan inovasi, efisiensi, 

resiko atau dampak yang akan ditimbulkan, kesesuaian, keuntungan relatif, 

pendapat umum. 

Zaltman dan kawan-kawan (1973: 60-62) telah menunjukkan 

beberapa model yang menggambarkan tahap-tahap dalam proses inovasi. 

Dalam penelitian ini model yang akan digunakan adalah model dari Rogers 

dan Soemaker yang terdiri dari empat tahap, yaitu: 

1. Pengenalan 

Tahap ini dimulai ketika seseorang mengetahui adanya inovasi dan 

bagaimana inovasi itu berfungsi. Pengetahuan tentang adanya inovasi ini 

sebagian besar disebabkan oleh adanya kesadaran perlunya adanya 

pembaharuan. Kebutuhan adanya pembaharuan itu mungkin karena 

diketahuinya ada kesenjangan antara gejala yang tampak dengan 
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keinginan, mungkin pula karena adanya pengetahuan tentang cara-cara 

baru yang lebih sempurna daripada cara yang secara tradisional dilakukan 

dalam beradaptasi dengan lingkungannya. 

Dalam tahap pengenalan ini dikenal adanya tiga tipe pengetahuan 

yaitu pengetahuan tentang kesadaran perlunya ada inovasi, pengetahuan 

teknis yang merupakan informasi mengenai cara-cara pemakaian atau 

penggunaan inovasi, dan pengetahuan prinsip yang merupakan informasi 

mengenai prinsip atau teori yang mendasari suatu inovasi. 

Rogers dan Soemaker mengajukan kepada agen-agen pembaharuan 

supaya di dalam proses pengenalan inovasi, agen pembaharuan tidak 

hanya membatasi pemberian pengetahuan tentang perlunya ada inovasi, 

tetapi pengetahuan akan hal-hal tersebut di atas juga perlu di informasikan. 

2. Persuasi 

Tahap ini merupakan tahap pembentukan sikap seseorang terhadap 

inovasi. Pada tahapan ini orang mulai mencari informasi lebih lanjut 

mengenai inovasi, mempertimbangkan ciri-ciri inovasi yang ada: 

keuntungan relatif, kesesuaiannya dengan nilai yang ada dan dengan 

norma yang ada, kerumitannya, kemungkinan untuk diamati dan dicoba. 

3. Keputusan 

Pada tahap ini orang telah benar-benar merealisasikan sikap yang 

mulai terbentuk pada tahap persuasi. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa tahapan ini merupakan hasil yang banyak ditentukan oleh 
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pengetahuan dan pengenalan serta informasi lebih lanjut yang diperoleh 

pada tahap persuasi. 

4. Konfirmasi 

Tahapan ini ada dua kemungkinan, yaitu: kemungkinan pertama 

orang akan lebih mantap pada keputusan yang telah diambil, menerima 

atau menolak inovasi; dan kemungkinan yang kedua orang akan mengubah 

keputusan yang telah diambil, yang semula menerima inovasi kemudian 

meninggalkan atau yang semula tidak mau menerima inovasi sekarang 

mau menerimanya. 

 
C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta beberapa kajian 

literatur, maka desain penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan 

dalam suatu kerangka berfikir. 

Pegunungan kapur (karst) yang membentang dari desa Taban 

(Kudus) sampai Tuban bernama Pegunungan Kendeng Utara. Pegunungan 

Kendeng Utara menyimpan berjuta-juta kekayaan alam yang diantaranya 

bahan baku pembuatan semen. PT. Semen Gresik bermaksud memperluas 

pabrik semen di daerah Sukolilo karena ketersediaan bahan baku yang sangat 

melimpah tersebut. Dengan adanya rencana tersebut warga menjadi cemas 

karena dengan didirikannya pabrik semen di daerah Sukolilo ini 

dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. 

Oleh karena itu masyarakat tidak setuju dengan rencana didirikannya pabrik 

semen di daerah mereka karena akan merusak lingkungan. 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

Masyarakat  Desa 
KedumulyoKecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati

Pegunungan 
Kendeng Utara 

Kerusakan 
Lingkunga

Pabrik 
Semen 

Resistensi 
Masyarakat Pada 

Pembangunan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, 

menyelidiki dan memahami secara menyeluruh terhadap peristiwa, gejala-

gejala yang diteliti dengan situasi yang alami atau wajar. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan 

penjelasan yang berupa uraian dan analisis mendalam. Penelitian berupa 

deskriptif diharapkan hasilnya mampu memberikan gambaran riil mengenai 

kondisi di lapangan tidak hanya sekedar sajian data. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

etnografi. Menurut Spradley (1997:3) Pendekatan etnografi merupakan 

pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan. Sehingga dapat diperoleh 

suatu pemahaman mengenai pandangan hidup dari sudut pandang penduduk 

asli.  Sebagaimana dikemukakan oleh Malinowski (dalam Spradley 1997:3), 

tujuan dari etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, 

hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan mengenai dunianya. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi dengan alasan sebagai berikut:  
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1. Memusatkan perhatian pada masalah saat penelitian dilaksanakan, yaitu 

mengenai resistensi masyarakat pada rencana pembangunan Pabrik Semen 

Gresik di  Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

2. Penelitian ini berupa data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata   

tulisan yang mencakup catatan, laporan dan foto mengenai resistensi 

masyarakat  pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di  

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai 

resistensi masyarakat pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di 

Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

 
B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kedumulyo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati.  Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo merupakan 

tempat yang akan dijadikan lokasi pembangunan Pabrik Semen Gresik. 

Sebagian besar masyarakat mengandalkan lahan pertanian sebagai tempat 

untuk mencari nafkah, maka masyarakat melakukan perlawanan karena lahan 

pertanian yang mereka garap dan menjadi tempat untuk mencari nafkah 

menjadi hilang dengan adanya pembangunan pabrik semen. Sehingga peneliti 

memilih lokasi penelitian ini sesuai untuk mengetahui resistensi masyarakat 

pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik. 
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C. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini maka yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah resistensi masyarakat pada rencana pembangunan Pabrik 

Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai resistensi masyarakat pada 

rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati peneliti akan menanyakan beberapa hal yang terkait 

dengan resistensi masyarakat tersebut. Pertanyaan tersebut dalam penelitian 

ini mencakup beberapa hal yaitu: 

1. Alasan masyarakat untuk bersikap resisten dan menolak rencana 

pembangunan pabrik tersebut. 

a. Latar belakang resistensi masyarakat 

b. Identitas kelompok pro dan kontra pabrik semen 

2. Bentuk-bentuk resistensi masyarakat pada rencana pembangunan Pabrik 

Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 

 
D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang kontra 

terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Desa Kedumulyo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. Dari subjek ini akan dicari data-data yang terkait 

dengan penolakan warga. Adapun yang akan menjadi bahan pertanyaan 

adalah mengenai alasan masyarakat untuk bersikap resisten dan juga bentuk-

bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mencari tahu 
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mengenai hal tersebut, subjek diberi beberapa pertanyaan mengenai 

keberadaan pegunungan kendeng, latar belakang penolakan, siapa saja yang 

menolak, bagaimana bentuk-bentuk kegiatan resistensi yang dilakukan, 

penggalangan dana, sasaran aksi, dan seterusnya. 

Informan yang bukan subjek penelitian merupakan faktor penting 

dalam menunjang data-data yang dibutuhkan penulis karena sebagian hidup 

kelompok kontra pabrik semen berkumpul dengan informan yang bukan 

subjek penelitian. Informan yang bukan subjek penelitian ini mencakup 

perangkat desa, Camat Sukolilo dan tokoh masyarakat. Dari informan ini 

akan dicari data mengenai tanggapan mereka mengenai resistensi yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

 
E. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi 

data yang sifatnya primer dan sekunder. 

1.  Data Primer 

Data primer atau utama diperoleh langsung oleh peneliti melalui 

wawancara dengan informan. Yang dimaksud dengan informan dalam 

penelitian ini adalah meliputi informan subjek penelitian/ utama dan 

informan bukan subjek penelitian/ pendukung. Informan subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah kelompok yang kontra pada rencana 

pembangunan pabrik semen di desa Kedumulyo. Kelompok yang kontra 

ini menjadi sumber data yang bersifat utama karena mereka menjadi 

subyek dari penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 
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langsung dengan informan kunci untuk memperoleh data secara 

mendalam terkait dengan resistensi masyarakat. 

Sedangkan informan bukan subjek penelitian adalah dari warga 

masyarakat yang meliputi: 

a. Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Merupakan orang yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk 

Desa Kedumulyo dan juga mengetahui tentang rencana pembangunan 

pabrik semen di wilayah administratif desa mereka. 

b. Camat Sukolilo dan Pemerintah Kabupaten Pati 

Dari informan ini akan dicari data tentang rencana pembangunan 

pabrik semen di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati. 

c. Tokoh masyarakat 

Tokoh masyarakat bisa dikatakan juga sebagai orang yang 

memiliki kelebihan dalam hal tertentu dan memiliki pengaruh yang 

kuat bagi masyarakat, misalnya orang tersebut adalah yang memiliki 

status sosial tinggi, umur yang sudah matang, jabatan yang tinggi,  

pendiri desa atau sesepuh desa dan lain sebagainya. Pada subjek 

penelitian ini akan ditanyakan mengenai tanggapan terhadap resistensi 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

d. Tetangga desa 

Informan ini akan dicari data mengenai tanggapan terhadap rencana 

pembangunan pabrik semen. 
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Kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari orang-orang yang 

memberikan informasi dikenal dengan informan. Menurut 

Koentjaraningrat (1993 :130) informan adalah individu-individu tertentu 

yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu orang-orang yang 

dapat memberikan informasi atau keterangan, data yang diperlukan oleh 

peneliti. Informan ini dipilih dari orang-orang yang betul-betul dapat 

dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Informan merupakan orang 

yang dapat membantu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar belakang objek penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang dapat digolongkan dalam data 

sekunder adalah buku literatur, dokumen penelitian seperti foto-foto dan 

lain sebagainya.  

Data sekunder yang peneliti peroleh dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu: 

a. Dokumen atau arsip dari lembaga pemerintahan Desa Kedumulyo 

berupa data monografi desa tahun 2009 yang berisi data 

kependudukan data letak geografis. 

b. Data sekunder lain yaitu berupa foto-foto yang peneliti hasilkan 

sendiri dengan kamera digital. Foto-foto tersebut menggambarkan 

kondisi wilayah Desa Kedumulyo dan gambar para informan.  
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F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis 

data dan mengolah data, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena 

yang akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam 

lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan metode observasi maka 

diharapkan hasil yang diperoleh dapat maksimal dan menjawab dari 

permasalahan yang diangkat. Selain itu dengan menggunakan metode 

observasi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih 

mendalam tentang resistensi masyarakat pada rencana pembangunan 

pabrik semen Gresik di Desa Kedumulyo. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan mulai tanggal 14 januari-30 

Januari 2010. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada 

objek penelitian dengan melihat pedoman sebagai instrumen pengamatan 

yang ditujukan untuk meneliti resistensi masyarakat pada rencana 

pembangunan pabrik semen. Fokus pengamatan ini dilakukan di Desa 

Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Hasil dari observasi yang telah dilakukan yaitu : 

a. Keadaan Desa Kedumulyo. 

b. Lingkungan fisik Desa Kedumulyo 
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c. Sarana dan prasarana sosial di Desa Kedumulyo 

d. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedumulyo. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula. Wawancara ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan 

informasi mengenai resistensi masyarakat pada rencana pembangunan 

pabrik semen. 

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman 

wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan 

kepada informan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah 

informan yang merupakan subjek penelitian dan informan yang bukan 

merupakan subjek penelitian. Informan subjek penelitian adalah kelompok 

yang kontra pada rencana pembangunan pabrik semen yang terdiri dari 

ketua JMPPK mas Gunretno, bapak Saeri. Informan yang bukan subjek 

penelitian diantaranya adalah Kepala Desa Kedumulyo bapak Suwono dan 

perangkat desa Kedumulyo bapak Sadono, bapak Suroto. Informan 

pendukung pemerintah Kecamatan Sukolilo adalah Bapak Sukismanto 

selaku camat Sukolilo. Informan pendukung pemerintah Kabupaten Pati 

adalah Bapak Joko CH. Kasubid Pengembangan Wilayah bidang 

Prasbangwil BAPPEDA Kabupaten Pati. 
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3. Dokumentasi dan Foto 

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu data yang diperoleh dari 

kegiatan observasi, hasil wawancara, data monografi dan foto yang 

dihasilkan oleh peneliti tentang perilaku serta situasi dan kondisi 

lingkungan masyarakat Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. 

Pengambilan foto dilaksanakan pada saat observasi dan 

wawancara. Foto yang diambil adalah foto keadaan lingkungan dan 

kondisi masyarakat. Foto tersebut digunakan untuk memperkuat validitas 

data. 

 
G. Validitas Data 

Validitas data merupakan salah satu bagian yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajad kevalidan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen 

(Suharsimi, 2002:144). Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik triagulasi sebagai teknik pemeriksaan data. 

Triagulasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

pemeriksaan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber dan metode 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik ini membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi serta pengecekan 

penemuan hasil penelitian dari beberapa kumpulan data yang diperoleh. 
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Teknik triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:178). 

Dalam penelitian ini teknik triagulasi dilakukan dengan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan wawancara. 

Data yang diperoleh peneliti dari pengamatan yang telah dilakukan 

dibandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan 

mengenai situasi yang terjadi di Desa Kedumulyo, sehingga peneliti dapat 

menyimpulkan data yang valid dan relevan yang berkaitan dengan topik 

permasalahan dalam penelitian ini. Contohnya adalah peneliti melakukan 

pengamatan mengenai situasi dan bentuk penolakan masyarakat, disini 

peneliti menemukan bahwa masyarakat sampai saat ini masih menolak 

rencana pembangunan tersebut. Buktinya waktu peneliti datang ke desa 

untuk melakukan penelitian, dicurigai sebagai orang suruhan pemerintah 

dan pihak PT. Semen Gresik. Masyarakat terkesan reaktif terhadap orang 

asing yang datang ke daerah mereka. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari suatu dokumen terkait. 

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validnya 

data yang diperoleh. Data dari hasil wawancara dikaitkan dengan 

dokumentasi yang terkait. Misalnya peneliti menanyakan mengenai 

penangkapan peserta aksi karena dianggap anarkis, ternyata hal tersebut 

sesuai dengan apa yang diberitakan di media massa. 
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H. Metode Analisa Data 

Setelah data diperoleh di lapangan dari hasil pengamatan 

selanjutnya dianalisis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

interaktif. Model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
 

Bagan 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif 

    (Miles,1992:20). 

Pelaksanaan analisa data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi. Reduksi data dilakukan melalui seleksi 

membuat ringkasan atau uraian singkat, memfokusan dan mengabraksi 

data mentah menjadi ynag bemakna. Proses ini berlangsung selama 

pelaksanaan penelitian, yaitu pada awal penelitian sampai dengan laporan 

penelitian. Reduksi data dimaksudkan untuk mempertegas, 



36 

 

memperpendek, membuat fokus dan membuang bagian yang tidak penting 

untuk mempermudah penarikan kesimpulan. 

2. Display data 

Display data proses menampilkan data secara sederhana berbentuk 

naratif. Dalam penyajian data berwujud sekumpulan informasi yang 

tersusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan. Display data 

dilakukan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. 

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi 

Usaha untuk mencari atau memahami makna dari data yang 

disimpulkan kemudian diverifikasikan dengan melihat dan 

mempertanyakan kembali data atau catatan lapangan agar memperoleh 

pemahaman yang tepat. Hal ini dilakukan agar data yang didapat dan 

penafsiran data mempunyai validitas. 

 
I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra-Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

 

b. Memilih lapangan penelitian 

Lokasi yang dijadikan sebagai lapangan penelitian adalah Desa 

Kedumulyo yang terletak di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Di 

Desa Kedumulyo ini terjadi suatu resistensi atau penolakan oleh 

masyarakat pada rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik dimana 
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bentuk-bentuk penolakan tersebut masih terlihat sampai sekarang dan 

situasi di lapangan masih panas. 

c. Mengurus perijinan 

Perijinan penelitian dari Jurusan Sosiologi dan Antropologi, 

Perijinan penelitian dari BALITBANG Kabupaten Pati, Perijinan 

penelitian dari Kepala Desa Kedumulyo, Perijinan penelitian dari 

Kecamatan Sukolilo, Perijinan Penelitian Dari BAPPEDA Kabupaten 

Pati. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

Dari hasil pengamatan sebelum melakukan penelitian, situasi di 

daerah Sukolilo masih memanas akibat pro-kontra pendirian pabrik 

semen di daerah tersebut. Sebagian besar masyarakat di daerah Sukolilo 

menolak rencana pembangunan pabrik semen di daerah mereka. 

e. Memilih Informan 

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah orang yang 

mendukung peneliti dalam pengumpulan data, seperti Kepala Desa 

Kedumulyo dan Perangkat Desa, warga Desa Kedumulyo, tokoh 

masyarakat, dan pihak yang kontra terhadap rencana pembangunan 

pabrik semen. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, perlengkapan yang peneliti 

siapkan adalah pedoman wawancara, alat tulis (buku catatan dan 

bolpoint), alat perekam (handphone) serta kamera foto digital. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Peneliti hendaknya mengenal adanya latar terbuka dan penutup. 

Pada saat peneliti melakukan penelitian di latar tertutup, maka hanya 

melakukan pengamatan, seperti pada saat melakukan pengamatan 

terhadap bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan warga Desa 

Kedumulyo. Sedangkan melakukan pada latar terbuka, peneliti 

melakukan wawancara dengan informan yang mendukung penelitian, 

misalnya dengan warga Desa Kedumulyo, Kepala Desa dan Perangkat 

Desa serta tokoh masyarakat. 

Persiapan diri sebelum memasuki penelitian adalah mengetahui 

kondisi sosial budaya masyarakat di mana informan berada sehingga 

peneliti mampu masuk ke dalam setiap lapisan sosial informan. 

b. Memasuki lapangan 

Ketika memasuki lapangan penelitian, peneliti harus mampu masuk 

ke dalam kehidupan informan sehingga informan tidak merasa sedang 

diteliti. Hubungan yang baik antara informan dan peneliti diharapkan 

mampu membantu peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

c. Mengumpulkan data 

Untuk mendapatkan data peneliti terjun langsung ke Desa 

Kedumulyo dan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, melakukan 

wawancara mendalam sehingga peneliti mampu mendapatkan data 

berupa foto keadaan yang sedang terjadi di lokasi penelitian. 
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3. Tahap Analisis Data 

Setelah penelitian di lapangan selesai, hasil penelitian dianalisis 

dengan berbagai teori dan teknik yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini hasil penelitian di analisis dengan 

menggunakan Teori Inovasi model Rogers dan Soemaker. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaram umum mengenai Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu: letak desa 

secara administratif, potensi sumber daya manusia, keberadaan Pegunungan 

Kendeng Utara. Untuk lebih memperjelas gambaran tersebut maka diuraikan 

dalam penjelasan sebagai berikut: 

1. Letak Desa secara Administratif 

Secara geografis, Desa Kedumulyo terletak di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati. Adapun batas administrasi Desa Kedumulyo adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Kasiyan 

b. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Jimbaran (Kecamatan Kayen) 

c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Tompegunung 

d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Gadudero 

Desa Kedumulyo terbagi ke dalam empat dusun, yaitu dusun 

Gendongan, dusun Madaran, dusun Puri, dan dusun Kedu. Keempat dusun 

di Desa Kedumulyo ini tidak mengelompok di satu kawasan, akan tetapi 

menyebar. Jarak antara satu dusun dengan dusun yang lain terbilang cukup 

jauh, jaraknya sekitar 1-2 Km. Apabila kita memasuki wilayah Desa 
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Kedumulyo, dusun pertama yang akan kita temui adalah dusun Puri. 

Kemudian setelah menempuh jarak ± 1,5 Km kita akan memasuki wilayah 

dusun Kedu, setelah itu masuk ke arah selatan kita akan memasuki wilayah 

dusun Madaran setelah itu baru dusun Gendongan. Dari empat dusun 

tersebut terbagi lagi ke dalam 5 RW dan 31 RT. Dusun dibawahi oleh 

seorang kadus (kepala dusun) atau biasa disebut kamituwo. Jumlah 

keseluruhan penduduk Desa Kedumulyo adalah 5.336 jiwa yang tediri atas 

2.483 jiwa laki-laki dan 2.853 jiwa perempuan, terbagi dalam 1.276 KK. 

Luas wilayah Desa Kedumulyo adalah 1.520 Ha yang terbagi 

dalam 1.198 Ha tanah sawah, 152 Ha tanah kering, dan 170 Ha hutan 

negara. Luas wilayah tersebut sudah termasuk tanah bengkok Pamong 

Desa seluas 76 Ha dan tanah kas Desa seluas 4,5 Ha. Desa Kedumulyo 

terletak di lereng Pegunungan Kendeng Utara yang rencananya akan di 

eksplorasi oleh PT. Semen Gresik Tbk karena melimpahnya bahan baku 

pembuatan semen di pegunungan tersebut, bahan baku pembuatan semen 

tersebut adalah batu kapur (padas). 

Padi merupakan salah satu komoditi utama dalam pertanian 

masyarakat selain jagung dan palawija. Selain itu juga terdapat perkebunan 

tebu yang ditanam di lahan bengkok pamong Desa seluas 76 Ha dengan 

hasil produksi 80 Ton/ Ha. Oleh karena itu wilayah pati bagian selatan 

sering mendapat julukan sebagai lumbung padi Kabupaten Pati karena 

produktifitas lahan pertaniannya. 
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Desa Kedumulyo termasuk desa yang sangat strategis, akses untuk ke 

luar maupun masuk Desa Kedumulyo sendiri juga mudah karena Desa 

Kedumulyo dilalui jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Pati dan 

Kabupaten Grobogan. Jalur ini setiap hari selalu ramai dilalui oleh kendaraan 

pribadi maupun angkutan umum, karena ini adalah jalur satu-satunya yang 

menghubungkan Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Angkutan umum 

yang melintas di Desa Kedumulyo ini ada 2 jenis yaitu angkutan umum Pati-

Sukolilo dan Pati-Purwodadi. Agkutan umum tersebut beroperasi mulai pukul 

05.00-17.00. Jarak Desa Kedumulyo dari Ibukota Kecamatan ± 6 Km, 

sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten cukup jauh yaitu ± 25 Km. 

2. Kondisi Demografis 

a. Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedumulyo apabila dilihat 

dari data monografi Desa Kedumulyo sebagian besar adalah tamatan 

Sekolah Dasar dan tidak sekolah. Desa Kedumulyo memiliki 2 buah 

TK, 2 buah SD, dan 1 buah Madrasah Ibtidaiyah. 

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah % 
1. Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi 14 orang 0,26 % 
2. Tamat SLTA 396 orang 7,42 % 
3. Tamat SLTP 589 orang 11,04 % 
4. Tamat SD 1.627 orang 30,49 % 
5. Tidak tamat SD 926 orang 17,35 % 
6. Belum tamat SD 612 orang 11,47 % 
7. Tidak sekolah 1.172 orang 21,96 % 

Jumlah 5.336 orang 
Sumber: Data Monografi Desa Kedumulyo tahun 2009 
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Berdasarkan data tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa minat 

masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

cukup rendah, 30,49 % masyarakat Desa Kedumulyo adalah tamatan 

SD sedangkan 21,96 % masyarakat tidak sekolah. Tidak sekolah yang 

dimaksud dalam tabel diatas adalah anak-anak dibawah 5 tahun yang 

belum waktunya sekolah dan juga dari golongan orang-orang tua. 

b. Perekonomian 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar masyarakat 

Desa Kedumulyo bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu juga 

ada yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, pengusaha, buruh 

industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS. 

Tabel 2. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah % 
1. Petani sendiri 2.646 orang 49,59 % 
2. Buruh tani 617 orang 11,56 % 
3. Nelayan - - 
4. Pengusaha 62 orang 1,16 % 
5. Buruh industri 176 orang 3,30 % 
6. Buruh bangunan 656 orang 12,30 % 
7. Pedagang 36 orang 0,67 % 
8. Pengangkutan 13 orang 0,24 % 
9. Pegawai Negeri (Sipil/ ABRI) 8 orang 0,15 % 
10. Pensiunan 3 orang 0,06 % 
11. Lain-lain 1.119 orang 20,97 % 

Jumlah 5.336 orang  
Sumber: Data Monografi Desa Kedumulyo tahun 2009 

Dari data tersebut lebih dari 50% mata pencaharian masyarakat 

Desa Kedumulyo adalah petani, baik itu petani yang memiliki lahan 

pertanian sendiri maupun buruh tani. Hal tersebut dikarenakan 
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sebagaian besar lahan Desa Kedumulyo adalah lahan pertanian yaitu 

sekitar 78% dari luas Desa secara keseluruhan. Lahan pertanian di 

Desa Kedumulyo ini memang sangat produktif, seperti yang dituturkan 

Gunretno berikut ini: 

“Kono kan ono guwo wareh sing diileni banyu, iso go 
ngairi lahan sing neng ngarep omahe pak lurah kabeh 
kwi. Pompanisasi, pralone kuwi hampir 300m kuwi 8 inci 
neng bawah tanah, lha kuwi ketika tak kelola pertanian 
kono dadi produktif” 
(Disana kan ada gua Wareh yang dialiri air, bisa untuk 
mengairi lahan yang ada di depan rumahnya pak lurah itu 
semua. Pompanisasi, pipa yang digunakan hampir 300m 
dan ukurannya 8 inci di bawah tanah, itu ketika saya 
kelola lahan pertanian disitu menjadi produktif) 

 

 
Gambar 1. Lahan pertanian Desa Kedumulyo. 

  (Dok. Agust tanggal 25 Januari 2010) 
 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat produktifitas lahan pertanian 

di Desa Kedumulyo karena adanya sistem irigasi yang dibuat dengan 

cara memompa air dari gua yang berada di lereng Pegunungan 

Kendeng Utara. Dengan adanya sistem irigasi tersebut masyarakat 

sangat terbantu untuk mengolah lahan pertanian mereka dan bisa 

mengoptimalkan hasil yang diperoleh. Selain dengan pompanisasi, di 
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Desa Kedumulyo ini juga terdapat waduk untuk prasarana pengairan 

lahan pertanian seluas 0,4 Ha. 

Sarana perekonomian yang terdapat di Desa Kedumulyo antara lain 

adalah sebagai berikut: pasar 2 buah yang terdiri dari pasar umum 1 

buah dan pasar hewan 1 buah, toko/ kios 29 buah, koperasi simpan 

pinjam 1 buah, industri 10 buah, warung makan 11 buah, angkutan 13 

buah yang terdiri dari bus 5 buah dan truk 8 buah. Kegiatan 

perindustrian yang dimaksud diatas sudah termasuk industri besar 1 

buah, industri kecil 4 buah, industri rumah tangga 5 buah. Industri 

yang terdapat di Desa Kedumulyo adalah industri penambangan batu 

padas. 

c. Keagamaan 

Mayoritas masyarakat Desa Kedumulyo beragama Islam. Di Desa 

Kedumulyo terdapat 5 buah masjid dan 16 Buah surau/ mushola yang 

menyebar di masing-masing dusun yang berada di Desa Kedumulyo. 

Masyarakat memanfaatkan masjid dan mushola sebagai sarana untuk 

melaksanakan ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Agama Jumlah % 
1. Islam 5.327 orang 99,83 % 
2. Kristen Katholik 9 orang 0,17 % 
3. Kristen Protestan - - 
4. Budha - - 
5. Hindu - - 

Sumber: Data Monografi Desa Kedumulyo tahun 2009 
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3. Keberadaan Pegunungan Kendeng Utara 

Pegunungan Kendeng Utara merupakan gugusan pegunungan yang 

memanjang di sebagian wilayah utara pulau Jawa, termasuk dalam peta 

administratif Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan beberapa 

kabupaten di Jawa Timur bagian utara. 

Kondisi Pegunungan Kendeng saat ini sudah tidak lagi dipenuhi 

oleh berbagai jenis vegetasi, namun banyak bagiannya yang gersang. 

Penduduk Kecamatan Sukolilo sebagian besar bermukim di pegunungan 

Kendeng Utara. Selain digunakan untuk tempat tinggal warga, pegunungan 

ini juga memberikan beberapa manfaat lain bagi warga yang hidup di 

sekitarnya. Pertama, sumber mata air untuk mengairi lahan pertanian dan 

juga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Kedua, lahan di 

pegunungan ini juga menjadi lahan pekerjaan bagai ribuan petani ladang 

yang menanam berbagai palawija di sela-sela pepohonan jati milik 

Perhutani. Seperti yang dikemukakan oleh Camat Sukolilo Bapak 

Sukismanto berikut ini: 

“Banyak mas manfaatnya, antara lain sebagai penyimpan 
cadangan air, sebagai tameng, untuk menanam tanaman-
tanaman hutan yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat, misalnya kayu dipakai untuk bahan membuat 
rumah. Selain itu juga terdapat pasir dan padas yang 
dapat diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat” 

 
Dari penuturan Bapak Sukismanto di atas dapat kita simpulkan 

bahwa Pegunungan Kendeng sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

masyarakat Sukolilo dan sekitarnya. Masyarakat memanfaatkan kekayaan 

alam Pegunungan Kendeng dengan cara-cara yang sederhana, mereka 
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menanam tanaman dengan cara yang sederhana dan tradisional. Cara 

mengelola air disini dengan cara mengalirkan air dari sumber-sumber air 

dengan menggunakan pipa dan dialirkan ke lahan pertanian. Sebagian 

besar hasil yang didapat dari alam Pegunungan Kendeng Utara adalah 

jagung, selain itu juga tanaman-tanaman hutan lainnya seperti jati dan 

mahoni. Tanaman buah-buahan juga banyak dijumpai di Pegunungan ini, 

seperti srikaya, melinjo, sawo, nangka dan juga durian. 

 
Gambar 2. Kondisi Pegunungan Kendeng Utara. 
  (Dok. Agust tanggal 24 Januari 2010) 
 
Kawasan Pegunungan Kendeng Utara ini merupakan salah satu 

kawasan karst yang dapat dikembangkan menjadi salah satu kawasan 

peruntukan industri. Dalam RTRW lama menyebutkan bahwa kawasan 

karst ini dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan penambangan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko, Kasubid Pengembangan 

Wilayah bidang Prasbangwil BAPPEDA Kabupaten Pati wilayah 

Pegunungan Kendeng Utara memang diperuntukkan sebagai kawasan 

industri. Berikut penuturan Bapak Joko: 



48 

 

“Dalam Surat Bupati Pati dinyatakan bahwa lokasi 
kawasan pertambangan golongan C terdapat di 
Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, 
Pucakwangi, Dukuhseti, Tayu, Tlogowungu, Gembong, 
Cluwak, dan Gunungwungkal. Kawasan peruntukan 
industri besar dan sedang terdapat di Kecamatan 
Margorejo, Pati, Juwana, Batangan, Sukolilo, Kayen, dan 
Gabus.” 
 
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 

0398 K/40/MEM/ 2005 menetapkan kawasan Pegunungan Kendeng di 

Sukolilo sebagai kawasan karst yang harus dilindungi, akan tetapi 

keputusan ini tidak menyebutkan klasifikasi dari karst yang dimaksud. 

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 1456 K/20/ MEM/2000 

tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, karst kelas 1 dilarang untuk 

ditambang, sementara kelas 2 dan 3 masih dimungkinkan ditambang 

secara terbatas dengan tetap memerhatikan kelangsungan perkembangan 

karst. Berikut penuturan dari Gunretno: 

“Nek miturut menteri ESDM, Pegunungan Kendeng iki 
diputusno kanggo kawasan karst Sukolilo. Kawasan karst 
sukolilo meliputi 3 kabupaten, pati, kudus, grobogan. 
Karst kuwi kanggo spon air sing kanggo nyimpen banyu, 
nek udan ngene iki ndekne nampung banyu, ngko nek 
wayah ketigo banyu kuwi sing jenuh neng pori-pori batu 
putih netes neng sungai bawah tanah berarti cadangan air 
bersih kanggo kehidupan jutaan uwong ora mung warga 
sekitar pegunungan kendeng.“ 
(Kalau menurut menteri ESDM, Pegunungan Kendeng ini 
diputuskan sebagai kawasan karst Sukolilo. Kawasan karst 
Sukolilo meliputi 3 Kabupaten, Pati, Kudus, Grobogan. 
Karst itu sebagai spon air untu menyimpan air, nanti kalau 
musim kemarau air yang jenuh di pori-pori batu kapur 
menetes di sungai bawah tanah berarti cadangan air bersih 
untuk kehidupan jutaan orang tidak Cuma warga sekitar 
pegunungan kendeng.) 
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Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jateng, 

wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang memanjang dari Kabupaten 

Grobogan, Pati, hingga Blora, memang diperuntukkan bagi penambangan. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Joko Peraturan Daerah tersebut 

harus mengacu pada Peraturan Bupati berikut ini: 

“Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2008 tentang RTRW 
Kabupaten Pati, kemudian Peraturan Gubernur Nomor 
128 tentang penetapan karst Sukolilo. Dalam peraturan 
ini diungkapkan bahwa untuk mengendalikan 
pemanfaatan kawasan karst Sukolilo, mana lindung mana 
budidaya. Lindung sama sekali tidak diijinkan, kalau 
budidaya boleh tapi harus lulus AMDAL. Karena apa? 
Disana ada sumber mata air, ada gua-gua yang 
dilindungi, ada kearifan lokal masyarakat yang wajib 
dilindungi oleh pemerintah.” 

 
Karst  adalah sebutan umum yang digunakan untuk suatu kawasan 

dimana batuan penyusunnya adalah batu gamping yang telah mengalami 

proses pelarutan. Batu gamping bersifat karbonat (mengandung CaC03) 

sehingga mudah terlarut oleh air hujan yang mengandung asam. Dikatakan 

kawasan karst apabila batu gamping tersebut telah mengalami proses 

kartisifikasi. Kartisifikasi merupakan serangkaian proses mulai dari 

terangkatnya batu gamping ke permukaan bumi akibat proses endogen 

serta terjadi proses pelarutan di dalam ruang dan waktu geologi hingga 

akhirnya menghasilkan bentukan  lahan karst. 

 Proses pelarutan oleh air hujan di permukaan menghasilkan 

bentang alam eksokars yang khas, yaitu karren atau lapies, bukit kerucut 

(conical hill), menara karst (karst tower), lembah atau topografi negatif di 
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antara sekumpulan bukit kerucut (doline), telaga karst, sungai periodik 

yang berujung pada mulut gua vertikal (sinkhole), lubang air masuk 

(ponour), sungai permukaan hilang masuk ke mulut gua (shallow hole), 

dan lembah-lembah tidak teratur yang buntu (blind valey). Selanjutnya, 

proses pelarutan berkembang ke bawah permukaan menghasilkan 

bentukan di bawah permukaan (endokars). Proses tersebut menghasilkan 

jaringan lorong-lorong komplek dengan jenis dan ukuran bervariasi 

membentuk sistem perguaan (cave system) atau sistem sungai bawah 

tanah. Sungai bawah tanah yang terdapat dalam gua dapat kita lihat dalam 

gambar berikut ini: 

 
Gambar 3.  Sistem sungai bawah tanah di Gua Wareh  

(Dok. Tim ASC Desember 2008) 
 

Pegunungan Kendeng dengan kekayaannya berupa sumber air dan 

goa telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat 

sekitar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan 

Kayen. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sumber air juga 

bermanfaat untuk mengairi lahan pertanian. Sawah yang berada di lereng 

Pegunungan Kendeng Utara menggunakan irigasi teknis sementara yang 



51 

 

terletak di sebelah utara sepanjang sungai Juana II dan Juana I 

menggunakan sistem pompanisasi dengan bersumber dari sumber air yang 

berada di Pegunungan Kendeng. Jadi apabila Pegunungan Kendeng Utara 

ini di eksploitasi sangat besar sekali dampak yang akan dirasakan oleh 

warga sekitar Pegunungan Kendeng. 

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim 

Acintyacunyata Speleological Club (ASC), Yogyakarta menyebutkan 

kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara memiliki 143 sumber air yang 

bersifat parenial atau terus mengalir dalam debit yang konstan meskipun 

pada musim kemarau. Hampir 90% suplai air dari kawasan karst 

Pegunungan Kendeng Utara dinikmati masyarakat di tiga kecamatan di 

Kabupaten Pati, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan 

Kecamatan Tambakromo. Selain itu, gua-gua yang terdapat di kawasan 

karst Pegunungan Kendeng Utara memiliki potensi sumber daya air untuk 

kebutuhan dasar lebih dari 8.000 rumah tangga serta lebih dari 4.000 Ha 

lahan pertanian (diunduh dari http://media-klaten.blogspot.com/). 

Kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara juga berfungsi sebagai 

daerah resapan dan penyimpan air untuk mata air yang mengalir di 

pemukiman, baik di bagian utara maupun bagian selatan kawasan 

Pegunungan Kendeng yang meliputi  Pati dan Grobogan, sehingga 

Pemerintah seharusnya  menetapkan kawasan ini sebagai kawasan karst 

yang dilindungi agar fungsinya tetap terjaga sehingga resiko bencana 

kekeringan lahan pertanian di kemudian hari dapat dihindari. 
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Keberadaan pegunungan Kendeng terancam dengan adanya 

rencana PT. Semen Gresik Tbk yang ingin melakukan penambangan batu 

kapur yang ada di Pegunungan Kendeng Utara. PT. Semen Gresik akan 

membangun pabrik semen dengan kapasitas 2,5 juta ton/tahun yang 

memerlukan sekitar 2000 ha lahan yang akan digunakan untuk 

penambangan batu kapur, tanah liat dan bangunan pabrik. 

 

B. Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik 

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Pegunungan Kendeng Utara 

menarik minat PT. Semen Gresik Tbk untuk menanamkan investasinya di 

daerah Pegunungan Kendeng. PT. Semen Gresik Tbk berencana untuk 

memperluas pabrik mereka di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Secara garis besar usaha pembangunan ini mengandung beberapa 

peringkat pengambilan keputusan, yaitu: penentuan tujuan pembangunan, 

pemilihan strategi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam 

setiap peringkat pengambilan keputusan diatas dipercayai adanya keterlibatan 

faktor-faktor sosiokultural (Amri Marzali, 2005: 62). 

Rencana pembangunan pabrik semen ini meliputi beberapa aspek, 

yaitu: latar belakang pembangunan pabrik semen, pemilihan lokasi 

pembangunan pabrik semen, tujuan pembangunan pabrik semen, sosialisasi 

rencana pembangunan pabrik semen, hasil analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL). Untuk lebih memperjelas maka akan diuraikan dalam 

penjelasan sebagai berikut: 



53 

 

1. Latar Belakang Pembangunan Pabrik Semen 

Semen telah dianggap sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia 

modern yang harus tersedia secara memadai. Semen memang telah 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan manusia, 

khususnya bidang pembangunan. Misalnya, pembangunan suatu gedung 

bertingkat tidak akan bisa berhasil tanpa adanya ketersediaan semen 

karena sebagian besar bahan bakunya adalah semen. 

Kebutuhan akan semen semakin hari semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya populasi masyarakat. Mulai dari pembangunan 

dalam skala kecil sampai pada skala besar sudah pasti memerlukan semen. 

Hal ini kemudian dijadikan pembenaran bahwa harus selalu ada tempat 

bagi pabrik semen untuk melangsungkan operasionalnya. Satu sisi 

kebutuhan pasar akan semen terus meningkat sisi lain kawasan karst 

merupakan salah satu ekosistem yang sangat rapuh dan mempunyai 

karakteristik ekosistem yang unik. 

Harapan Pemerintah Kabupaten Pati dengan rencana pembangunan 

pabrik semen akan mendongkrak angka ketersediaan semen di pasaran 

dalam negeri yang diperkirakan mendekati defisit. Selain itu, 

pembangunan pabrik juga akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baik 

langsung maupun tidak langsung yang otomatis akan mendongkrak laju 

perkembangan ekonomi di masyarakat Pati khususnya Sukolilo. Selain itu, 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati juga akan naik, baik dari pabrik 

semen maupun sektor lain yang mengikutinya. Untuk itu Pemerintah 
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Kabupaten Pati berencana mengembangkan kawasan karst Sukolilo yang 

selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. 

2. Pemilihan Lokasi Pembangunan Pabrik Semen 

PT. Semen Gresik Tbk berencana membangun pabrik baru di 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati karena ketersediaan bahan baku yang 

sangat melimpah di kawasan Kecamatan Sukolilo. Seperti yang dituturkan 

oleh Camat Sukolilo, Bapak Sukismanto berikut ini: 

“Batunya kan sangat cocok untuk bahan baku pembuatan 
semen, dan dimungkinkan nanti setelah bahan baku itu 
diambil tanahnya akan menjadi subur, itu prediksi pihak 
pabrik semen.” 
 
Menurut rencana, pembangunan pabrik semen dengan kapasitas 2,5 

juta ton/tahun ini akan memerlukan lahan sekitar 2000 Ha. Lahan seluas 

ini nantinya akan digunakan untuk keperluan penambangan batu kapur 

seluas 900 Ha yang terletak di Desa Tompegunung, Desa Sumbersoko, 

Desa Kedumulyo dan Desa Gadudero. Lokasi penambangan tanah liat 

seluas 500 Ha terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa 

Baturejo, Desa Kasiyan, dan Desa Sukolilo. Sedangkan lokasi pabrik 

semen seluas 75 Ha terletak di desa Kedumulyo. 

Desa Kedumulyo dipilih sebagai tapak (lokasi) pembangunan 

pabrik karena letaknya yang strategis. Menurut hasil wawancara dengan 

Bapak Sudono Kaur Keuangan Desa Kedumulyo, lokasi pembangunan 

pabrik tersebut rencananya akan menggunakan lahan tanah bengkok 

pamong desa. Lokasi yang rencananya akan digunakan untuk mendirikan 

pabrik semen dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 4. Tanah bengkok pamong Desa Kedumulyo 

di lereng Pegunungan Kendeng Utara yang 
akan dijadikan tapak/ lokasi pembangunan 
pabrik semen. 
(Dok. Agust tanggal 25 Januari 2010) 

Tanah bengkok pamong desa ini berada di pinggir jalan raya yang 

menghubungkan antara Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan. Di 

sekitar tanah bengkok pamong desa ini juga tidak ada pemukiman 

penduduk, seperti yang dituturkan oleh Bapak Sadono berikut ini: 

“Ini kan strategis mas, tidak ada pemukiman. Harga jual 
tanah juga lebih murah dibandingkan daerah lainnya” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

pemilihan tapak (lokasi) pembangunan pabrik didasarkan oleh letak Desa 

Kedumulyo yang sangat strategis dan berada di lereng Pegunungan 

Kendeng Utara yang rencananya akan di pakai sebagai tempat 

pengambilan bahan baku, harga tanah juga relatif murah apabila 

dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu kawasan yang rencananya 

akan dipakai sebagai lokasi pembangunan pabrik tersebut tidak ada 

pemukiman sama sekali, karena kawasan itu merupakan kawasan lahan 

pertanian warga. 
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3. Tujuan Pembangunan Pabrik Semen 

Pemerintah dan pihak PT. Semen Gresik sependapat bahwa untuk 

menghapuskan kemiskinan, industrialisasi harus digalakkan. Dengan 

pembangunan pabrik semen di wilayah Kabupaten Pati bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan akan semen nasional yang semakin bertambah, 

mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya 

khususnya di Kecamatan Sukolilo, untuk memperbaiki perekonomian 

daerah Sukolilo dan sekitarnya, untuk meningkatkan produktifitas Pati 

bagian selatan yang selama ini dirasakan belum produktif karena kekayaan 

alam yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, serta untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa lebih 

memeratakan pembangunan di wilayah Kabupaten Pati. 

4. Sosialisasi Rencana Pembangunan Pabrik Semen 

Sosialisasi merupakan proses yang sangat menentukan dalam 

menyusun suatu rencana pembangunan, karena dengan adanya sosialisasi 

ini masyarakat dapat mengetahui tentang rencana pembangunan di wilayah 

mereka. Dalam mensosialisasikan rencana tersebut, diperlukan suatu 

pendekatan yang dapat menarik minat masyarakat untuk mendukung 

rencana pembangunan tersebut. 

Sejak awal rencana pembangunan pabrik semen di Pati, Pemerintah 

Kabupaten Pati cenderung menutup-nutupi prosesnya. Bahkan dalam 

konteks sosialisasi dilapangan ketika kasus ini mencuat, Pemkab tidak 

banyak melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilapangan 85% 
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dilakukan oleh PT. Semen Gresik Tbk di beberapa desa calon tapak pabrik 

semen. Akan tetapi sosialisasi yang diberikan oleh PT. Semen Gresik Tbk 

tersebut belum begitu dipahami oleh warga dan juga tidak 

mengikutsertakan perangkat desa yang ada, seperti yang dituturkan oleh 

Bapak Sadono berikut ini: 

“Sosialisasi seperti itu pernah, tetapi tidak menyentuh 
masalah harga tanah. Tanya jawabnya hanya mengenai 
setujukah apabila di Desa Kedumulyo didirikan pabrik 
semen? Sebagian warga menyatakan setuju pada waktu 
itu, tetapi  kenyataannya setelah mulai terjun ke lapangan 
ukur dan ukur tanah terjadi masalah karena merasa di 
anaktirikan karena perangkat tidak dilibatkan sama sekali 
dalam hal tersebut.” 

 
Dalam sosialisasi yang dilakukan tersebut pihak PT. Semen Gresik 

Tbk hanya menyajikan dampak positif yang akan dihasilkan dari adanya 

pabrik semen dan tidak menjelaskan dampak negatif yang akan terjadi 

terkait dengan masalah lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya. Selain 

itu pemerintah Desa Kedumulyo juga menyayangkan kenapa mereka tidak 

dilibatkan dalam proses tersebut, karena mereka adalah perangkat desa 

yang lebih tahu kondisi wilayah mereka dan mereka merasa tidak dihargai 

oleh pihak PT. Semen Gresik Tbk. 

PT. Semen Gresik Tbk juga memberikan uang pada peserta 

sosialisasi masing-masing sebesar Rp 100.000,00 dengan dalih uang 

transport, perangkat desa juga mendapatkan uang saku dari PT. Semen 

Gresik Tbk tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sadono berikut 

ini: 
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“pernah diadakan sosialisasi di lapangan desa kedumulyo 
yang sifatnya terbuka dan diikuti oleh seluruh warga desa, 
akan tetapi belum ada titik temu dalam sosialisasi di 
lapangan tersebut. Kalau tidak salah perangkat 
mendapatkan uang saku masing-masing Rp 100.000,00 
dalam sosialisasi tersebut.” 
 
Diluar proses legal formal, PT. Semen Gresik Tbk juga melakukan 

kerja-kerja sosial dengan membagikan paket lebaran dan buka puasa 

bersama di desa-desa calon lokasi pabriknya. Di tingkat kabupaten, PT. 

Semen Gresik Tbk juga menggelar berbagai kegiatan mulai dari kerjasama 

dengan pemkab menggelar lomba-lomba untuk anak sekolah hingga 

mengadakan kegiatan temu pelanggan di Kabupaten Pati. 

Pemerintah Kabupaten Pati tekesan pasif dalam memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan pabrik semen 

di wilayah Kecamatan Sukolilo. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pati 

mempunyai beberapa alasan kenapa tidak memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang rencana pembangunan pabrik semen tersebut. Seperti 

yang dikemukakan oleh Kasubid Pengembangan Wilayah bidang 

Prasbangwil BAPPEDA Kabupaten Pati, Bapak Joko berikut ini: 

“Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang di kawasan 
tersebut kita informasikan, tapi kalau kita memberikan 
informasi tentang akan dibangun pabrik semen gresik di 
wilayah Sukolilo tidak. Yang jelas kegiatan sosialisasi 
seperti itu bukan kewenangan pemerintah kabupaten pati, 
akan tetapi itu kepentingan investor sendiri. RTRW kita 
adalah berbasis pada investasi untuk membangun 
sehingga sejauh mungkin memediasi kepentingan investasi 
ini dengan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan.” 
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Beberapa hal tersebut diatas merupakan fakta sosialisasi yang 

dilakukan oleh PT. Semen Gresik Tbk terkait dengan rencana 

pembangunan pabrik semen Gresik di Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. Realita yang terjadi dalam masyarakat sampai saat penelitian ini 

berlangsung, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang rencana 

pembangunan pabrik semen tersebut. 

5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Dalam kaitannya dengan  rencana pembangunan Pabrik Semen 

Gresik di Sukolilo yang mendapat penolakan keras dari warga setempat 

dan sekitarnya, argumentasi dari pihak pemerintah daerah, baik Kabupaten 

Pati maupun Provinsi Jawa Tengah, selalu tersandar pada hasil analisis 

mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Artinya, dalam konteks ini, 

AMDAL dijadikan sebagai ukuran utama dan rujukan tunggal untuk 

menentukan apakah rencana pembangunan tersebut akan dijalankan atau 

tidak. Namun persoalannya kemudian menjadi pelik ketika proses dan 

hasil AMDAL tersebut banyak bermasalah sehingga melahirkan sejumlah 

kritik. 

Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  Hidup (AMDAL) 

yang dilakukan PT. Semen Gresik Tbk bekerjasama dengan Pusat 

Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro Semarang 

terkait rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati Jawa Tengah telah selesai. Hasilnya, berupa dokumen 

hasil Analisis Dampak Lingkungan  Hidup (ANDAL), Rencana 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup (RPL) sudah diterbitkan untuk kalangan terbatas pada 

November 2008. 

Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tersebut 

dinyatakan positif. Artinya, pabrik semen layak dibangun di daerah 

tersebut sekaligus melakukan penambangan secara terukur agar kualitas 

lingkungan tetap terjaga. Berdasarkan pernyataan tim peneliti PPLH Undip 

(diunduh http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita) menyatakan bahwa 

di wilayah tujuh desa di Sukolilo itu hanya ada 6 mata air dan beberapa 

goa kering tanpa mata air. Sedangkan kawasan barat dianggap kawasan 

karst kelas 1 yang masih menampung air dan kawasan timur sebagai 

kawasan karst 2 yang kering. Kawasan karst 2 ini bisa dieksploitasi untuk 

penambangan bahan baku semen. Tim peneliti PPLH Undip bersikeras 

bahwa pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng tidak 

merusak lingkungan asal memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya 

dengan memperhatikan zona jenuh air (mata air). Hasil amdal tersebut 

dibenarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Jateng Djoko Sutrisno yang 

menyebutkan bahwa aktivitas penambangan tetap aman, asalkan berada 20 

meter di atas kawasan jenuh air. Bapak Sukismanto juga menambahakan 

bahwa hasil AMDAL lebih banyak memberikan dampak yang positif, 

berikut penuturan beliau: 

“Amdal paling tidak memberikan dampak yang positif bagi 
kehidupan masyarakat, sebagai contoh penampungan 
tenaga kerja, memperbaiki perekonomian, jalan-jalan 
juga akan lebih baik.” 
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Tim peneliti UGM, UPN, dan ASC UPN yang melakukan 

penelitian sendiri, kemudian menemukan fakta yang bertolak belakang 

dengan rekomendasi PPLH Undip. Tim peneliti UGM, UPN, dan ASC 

menemukan 79 mata air aktif dan debit air dari 39 mata air yang telah 

diukur menghasilkan 1.009,36 liter per detik. Ini debit air sangat besar 

melebihi umumnya PDAM. Tim UGM dan UPN juga menemukan 24 goa 

dan 15 di antaranya memiliki sumber mata air, dari 15 goa sumber mata air 

tersebut, 12 goa di antaranya ternyata dimasukkan kawasan eksploitasi. 

Hal inilah yang menjadikan pihak UGM dan UPN tidak setuju dengan 

adanya pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng 

karena penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Undip Semarang 

ternyata inkonklusif (tidak tersimpulkan) atas kawasan Pegunungan 

Kendeng calon lokasi pabrik semen tersebut. Karena itu, rencana 

pembuatan pabrik semen tersebut dinyatakan ilegal. Akan tetapi, PT 

Semen Gresik telah mensosialisasikan kepada masyarakat seakan-akan 

persyaratan pendirian pabrik sudah dipenuhi dan layak untuk mendirikan 

pabrik di kawasan Pegunungan Kendeng (http://cetak.kompas.com/). 

 

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan 

Pabrik Semen 

Keinginan PT. Semen Gresik untuk memperluas daerah industri 

pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tidak terlepas dari pro-

kontra dari masyarakat. Rencana pendirian Pabrik Semen Gresik di Sukolilo 
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mengundang sejumlah perdebatan sengit yang akhirnya membelah mayarakat 

ke dalam dua kutub yang saling bertentangan pro dan kontra. Di luar dua 

kelompok tersebut adalah mereka yang tidak peduli terhadap persoalan ini. 

Masing-masing kelompok memiliki alasan dan pembenarnya 

masing-masing. Secara umum, masyarakat yang setuju rata-rata memiliki 

harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik dari sekedar 

bertani. Masyarakat ini juga menaruh kepercayaan pada PT. Semen Gresik 

Tbk yang menjamin tidak akan merusak lingkungan serta menjamin 

pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat jika ada kerusakan pada mata air 

mereka. Selebihnya, masyarakat golongan ini merasa tidak berdaya karena 

menganggap rencana penambangan tersebut merupakan keputusan 

pemerintah yang sudah tidak bisa diganggu gugat. 

Di lain pihak, masyarakat yang menolak rencana penambangan 

umumnya memiliki kekhawatiran akan keselamatan lingkungan mereka, 

terutama pada lahan pertanian dan suplai air dari mata air untuk kebutuhan 

sehari-hari.  Kelompok masyarakat ini tidak termakan janji yang dilontarkan 

oleh pihak perusahaan, karena tidak percaya akan kebenaran realisasinya. Hal 

ini didasarkan pada fakta yang sudah ada, dimana setiap industri besar berdiri 

pasti akan melahirkan persoalan baru yang jauh lebih pelik. 

Sementara itu, masyarakat yang tidak peduli akan rencana 

pembangunan pabrik semen kebanyakan adalah mereka yang tinggal di lokasi 

yang jauh dari daerah rencana lokasi penambangan. Masyarakat golongan ini, 

sebenarnya tidak keberatan ada aktivitas penambangan di sekitar mereka, 
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namun dengan syarat mereka minta ganti rugi yang sepadan, misalnya ada 

upaya bedol desa ke daerah yang lebih baik dan tidak terlalu jauh dari tempat 

kelahiran mereka, serta mendapat jaminan hidup dengan layak. Alasannya, 

mereka ini ingin tetap dapat memantau seperti apa perubahan wilayah mereka 

selama/ pasca penambangan. Ketidakpedulian ini juga agak rumit, karena 

justru sebagian masyarakat merasa kecewa atas perlakuan beberapa 

perusahaan tambang yang telah berlaku semena-mena pada saat ekplorasi 

beberapa waktu sebelumnya. 

Namun, bila dicermati lebih lanjut, alasan dari masing-masing 

kelompok itu masih bersandar pada level harapan dan kekhawatiran, belum 

didasarkan pada pemahaman yang utuh dari berbagai sisi yang terkait dengan 

persoalan ini. Sehingga tidak jarang yang tampak kemudian, masing-masing 

kelompok dalam memberikan argumen dan menentukan sikapnya atas dasar 

”pokoknya”. Lemahnya pemahaman ini terjadi karena sulitnya akses 

informasi dan minimnya peyediaan bahan-bahan yang terkait dengan 

persoalan tersebut. 

Kedua kubu ini mengusung beberapa kepentingan yang terkait 

dengan pro-kontra rencana pembangunan pabrik semen. Kepentingan yang 

diusung oleh kelompok pro pabrik semen adalah sebagai berikut: 

1. Persoalan pengadaan tanah. Diantara mereka ada yang memiliki tanah 

yang sangat luas di calon tapak lokasi pembangunan pabrik semen dari 

hasil jual beli tanah dengan petani selama kabar rencana pembangunan 
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pabrik semen belum muncul di publik. Mereka telah mencuri start dengan 

membeli tanah-tanah petani dengan harga murah. 

2. Argumentasi tentang akan adanya perubahan ekonomi yang baik 

dilingkungan masyarakat Sukolilo dan sekitarnya jika pabrik semen jadi 

dibangun. 

3. Isu-isu kemakmuran, seperti: infrastruktur akan baik, pengangguran akan 

berkurang, para perantau akan kembali ke kampung halaman dan bekerja 

di PT. Semen Gresik Tbk. 

Sedangkan kepentingan yang diusung oleh pihak yang kontra terhadap 

rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo adalah sebagai berikut: 

1. Mereka yang mengandalkan hidupnya di bidang pertanian berasumsi 

bahwa Pegunungan Kendeng Utara merupakan pegunungan kapur yang 

berfungsi menyimpan air. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari akan 

tetapi juga untuk kebutuhan irigasi pertanian. Jika nanti pegunungan ini 

dikepras atau ditambang secara besar-besaran maka debit dan ketersediaan 

air akan berkurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka lagi. 

2. Mayoritas masyarakat tidak lagi percaya janji yang diberikan oleh 

pemerintah maupun pengusaha. Hal ini terkait dengan pengalaman mereka 

sebagai petani yang selalu dijadikan obyek oleh kedua pihak itu. 

3. Kemakmuran tidak bisa kalau hanya diukur dengan peningkatan ekonomi 

dan tingginya pendidikan. Masalahnya lagi adalah bahwa pemerintah tidak 

pernah mempersiapkan masyarakat wilayah tapak rencana pembangunan 

pabrik semen untuk bekerja di sektor industri khususnya industri semen. 
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Dalam situasi yang seperti itu, maka masyarakat lokal pasti akan tergusur 

setelah menjual tanahnya dan tidak mampu berkompetisi untuk menjadi 

buruh di PT. Semen Gresik Tbk. 

Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 

Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah: sandang, pangan, 

papan, kesehatan dan sebagainya, tidak pula mangejar kemajuan dan 

kepuasan batiniah: pendidikan, rasa aman, bertanggung jawab, dan keadilan, 

akan tetapi mengejar keseluruhan serta kesesuaian dan keseimbangan antar 

keduanya (Joyomartono, 1991: 61). 

 

D. Alasan Masyarakat untuk Resisten pada Rencana 

Pembangunan Pabrik Semen 

Pertama kali rencana pembangunan pabrik semen milik PT. Semen 

Gresik Tbk di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mencuat dalam 

masyarakat tahun 2005, akan tetapi sampai sekarang rencana tersebut belum 

juga terealisasi karena gelombang penolakan dari masyarakat sangat besar. 

Rencana perluasan pabrik semen oleh PT Semen Gresik mendapat penolakan 

masyarakat Sukolilo, karena dianggap akan merusak lingkungan dan 

melenyapkan sejumlah sumber air serta dampak negatif lainnya yang akan 

dirasakan oleh warga di kemudian hari. Seharusnya dalam pembangunan 

pabrik semen ini perlu memerhatikan aspek penerimaan dari masyarakat 

setempat sehingga bila masyarakat menolak, pihak PT. Semen Gresik Tbk 
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tidak bisa memaksakannya meskipun mempunyai komitmen akan 

memerhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan hidup. 

Pada hakikatnya Soekanto dalam Joyomartono setiap kali 

berlangsung proses pembangunan terjadi antara provider dengan masyarakat 

yang menjadi sasaran pembangunan (target) sebagai penerima (recipients). 

Hubungan antara dua pihak itu merupakan hubungan timbal balik. Agen 

pembangunan dituntut untuk menyesuaikan programnya dengan kebutuhan 

masyarakat sasaran (target), sebaliknya masyarakat sasaran (recipients) akan 

mau menerima program itu apabila hal tersebut sesuai dengan kebutuhannya. 

1. Latar Belakang Resistensi Masyarakat 

Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap rencana 

pembangunan pabrik semen di Desa Kedumulyo sebagian besar 

dilatarbelakangi oleh dampak lingkungan yang akan diakibatkan dengan 

adanya aktivitas penambangan pabrik semen. Dampak lingkungan ini 

adalah isu utama yang dijadikan alasan oleh pihak yang kontra dengan 

rencana pembangunan pabrik semen untuk menolak rencana tersebut. 

Pada awalnya, penolakan rencana pembangunan pabrik semen ini 

merupakan dampak dari adanya Pemilihan Kepala Desa Kedumulyo. 

Pihak pendukung Kepala Desa  merupakan pihak pro pendirian pabrik 

semen karena calon yang mereka dukung bisa terpilih menjadi Kepala 

Desa. Pihak yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa ini adalah pihak 

yang kontra dengan rencana pembangunan pabrik semen karena mereka 
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merasa kalah dalam Pemilihan Kepala Desa. Seperti yang dituturkan oleh 

Bapak Sadono berikut ini: 

“itu juga dampak dari pilkades, kan calonnya cuma ada 
dua yaitu kepala desa yang sekarang dan sebelumnya juga 
menjabat sebagai kepala desa dan yang satu tidak jadi. 
Karena awalnya sudah seperti itu calonan kepala desa, 
timbul seperti itu maka terpojok pak lurah. Terpojoknya 
pada waktu pilkades mereka menang, tapi yang kontra 
dukungannya sudah sampai keluar daerah.” 

 
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Camat Sukolilo Bapak 

Sukismanto, berikut penuturan beliau: 

“penolakan tersebut karena ada gap-gap dengan kepala 
desanya atau yang lainnya, mereka beranggapan kalau 
dibangun pabrik yang untung petinggi” 

 
Selain permasalah tersebut diatas dalam melakukan penolakan 

masyarakat mendasarkan pada ketidak jujuran aparat pemerintah dalam 

mensosialisasikan rencana pembangunan pabrik semen di wilayah mereka. 

Masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan rencana pembangunan pabrik semen, jadi dalam hal ini 

masyarakat merasa telah dibohongi. Alasan lain yang diusung oleh 

masyarakat untuk menggagalkan rencana pembangunan pabrik adalah 

masalah hasil AMDAL yang dirasakan tidak sesuai dengan fakta yang ada 

di lapangan. Masyarakat merasa PT. Semen Gresik telah memesan 

AMDAL kepada pihak PPLH Undip. Berikut hasil wawancara dengan 

Mas Gunretno, Ketua JMPPK: 

“amdal niku salah kaprah, sing nandatangani kuwi 
kongkonane mahasiswa sing melakukan penelitian. 
Mahasiswa niku ora wani mlebu guwo, dekne ngongkon 
masyarakat ora mlebu dewe. Nek ngaten sakngerti-
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ngertine mahasiswa iseh ngerti masyarakat, tapi nek sing 
muni aku wong ora sekolah dadi yo dianggep ngoyo woro 
ora iso dipertanggungjawabkan secara akademisi.” 
(amdal itu salah kaprah, yang menandatangani itu suruhan 
mahasiswa yang melakukan penelitian. Mahasiswa itu 
tidak berani masuk gua, mereka menyuruh masyarakat 
tidak masuk sendiri. Kalau begitu sepaham-pahamnya 
mahasiswa masih paham masyarakat, tapi kalau yang 
menyatakan saya namanya tidak sekolah jadi ya dianggap 
asal-asalan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara 
akademisi) 
 
Masalah evaluasi ekonomi juga menjadi alasan utama penolakan 

masyarakat, karena menurut mereka apa yang tertulis dalam laporan hasil 

AMDAL tidak dapat menyerap tenaga kerja seperti apa yang diberitakan 

di media massa atau dalam sosialisasi. Berikut penuturan Mas Gunretno 

berkaitan dengan masalah evaluasi ekonomi: 

“Neng jero AMDAL kuwi dewe hanya mampu menyerap 
439 orang tenaga kerja. Tamatan SMA mlebu neng 
keamanan lan kebersihan, kuwi wae mung 117 uwong sing 
dibutuhno ora sesuai karo sing disosialisasikan karo 
digembor-gemborno neng media, dadi akeh wong sing ora 
ngerti. Tenaga kerja sing dinggo neng lahan pertanian per 
satu hektar dalam satu tahun aku ngetung ono wong 200 
punjul e.. mas, matun, daut, tandur, ngedos, noto galeng 
ketemune 288 wong per satu tahun 2 kali masa tanam. 
Kuwi dibanding ora ono 1000 wong sing bakal diserap 
padahal neng pertanian kuwi ora usah nganggo lulusan 
opo2, wong cilik, wong enom, wong tuwo mlebu. Ojo 
dianggep wong tani ora paham masalah evaluasi 
ekonomi.” 
(Di dalam AMDAL itu sendiri hanya mampu menyerap 
439 orang tenaga kerja. Tamatan SMA masuk di bagian 
keamanan dan kebersihan, itu saja Cuma 117 orang yang 
dibutuhkan tidak sesuai dengan yang disosialisasikan dan 
di berita-beritakan di media jadi banyak orang yang tidak 
tahu. Tenaga kerja yang dipakai di lahan pertanian per satu 
hektar dalam satu tahun saya hitung ada 200 orang lebih 
mas, menyiangi tanaman, menyiapkan bibit, menanam, 
panen, memperbaiki batas sawah semuanya ada 288 orang 
per satu tahun 2dua kali masa tanam. Jika dibandingkan 
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tidak ada 1000 orang yang akan diserap padahal di 
pertanian itu tidak usah memakai tamatan apapun, anak 
kecil, remaja, orang yang sudah tua pun masuk. Jangan 
dianggap petani tidak mengerti masalah evaluasi 
ekonomi.) 
 
Menurut Foster (1969: 119-121), ada tiga klasifikasi hambatan 

dalam inovasi. Petama, hambatan budaya yang berkaitan dengan sistem 

nilai, perilaku, sikap dan kepercayaan. Kedua, hambatan sosial terutama 

yang berkaitan dengan antarindividu dan inovasi tersebut bertentangan 

dengan pranata sosial yang ada. Ketiga, hambatan psikologis terutama 

yang berkaitan dengan cara penyampaian pesan program inovasi. 

Pandangan Foster tersebut sesuai dengan beberapa hal diatas yang dapat 

disimpulkan bahwa latar belakang penolakan yang dilakukan oleh 

masyarakat adalah kekawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan, 

adanya gap-gap dengan kepala desa, masalah sosialisasi yang tidak 

transparan serta tidak sesuainya hasil AMDAL dengan kenyataan yang ada 

di lapangan. 

Pandangan masyarakat Jawa mengenai pembangunan harus 

mengejar hal-hal yang baik yang sebenar-benarnya baik, becik kang 

sayektine becik. Pada dasarnya manusia itu berkehendak baik seperti 

dalam arti becik kang sayektine becik tersebut. Hal ini dapat merupakan 

salah satu faktor motivasi pokok bagi perkembangan peradaban, bagi 

pembangunan yakni kehendak untuk mengubah kenyataan yang 

dialaminya menjadi baik, untuk kemudian ditujukan kepada yang lebih 

baik dan selanjutnya kepada yang lebih baik lagi. Jadi dalam suatu 
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pembangunan itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada bukan hanya 

fiktif belaka. 

2. Identitas Kelompok Pro dan Kontra Pabrik Semen 

a. Kelompok Pro Pabrik Semen 

Diluar Pemkab dan DPRD Pati, terdapat banyak pribadi dan 

organisasi yang melakukan aksi mendukung rencana pembangunan 

pabrik semen ini. Pribadi-pribadi yang selama ini mendukung rencana 

pembangunan pabrik seman sekaligus melakukan tuduhan-tuduhan 

yang mendiskreditkan terhadap kelompok yang menolak rencana 

pembangunan pabrik semen adalah Bos Edy (Ketua Ikatan Paranormal 

Indonesia), Siti Kasiyati (Ketua Gapensi Pati), Ali Hadi Broto & Eko 

Yasir (Tokoh Masyarakat Sukolilo), Alwy Alaidrus (Mantan Anggota 

DPRD Pati dan Ketua PWI Jateng I). 

Mereka yang terlibat dalam gerakan mendukung rencana 

pembangunan pabrik semen ini memiliki latar belakang (background) 

beragam. Ali Hadi Broto merupakan seorang mantan PNS dinas 

BKKBN Kecamatan Sukolilo dan tercatat secagai ketua 

Muhammadiyah Kecamatan Sukolilo. Eko Yasir adalah seorang mantan 

kepala desa dan saat ini bekerja sebagai calo tanah. Sementara Alwy 

Alaidrus merupakan aktor politik yang memiliki banyak kepentingan. 

Komunitas Masyarakat Sarmin (KMS) merupakan sebuah 

organisasi yang dikelola oleh kelompok kontraktor proyek-proyek di 

Pati. Sarmin sendiri merupakan nama pemilik warung yang sering 
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digunakan berkumpul anggota KMS. Beberapa anggotanya merupakan 

orang-orang yang memiliki posisi kuat di Pemkab Pati seperti Sri 

Merditomo (Sekda) dan Desmond Hastiono (Asisten Ekonomi). 

Sedangkan Forum Komunikasi Bina Lingkungan (Bilung), Forum 

Masyarakat Sukolilo Maju (FMSM), Komunitas Pemuda Kurang 

Selawe, Forum Mandor Sukolilo (FORMAS), Paguyuban Sosial 

Keluarga Sukolilo (PSKS) di Jakarta, merupakan kelompok-kelompok 

yang baru muncul di Kabupaten Pati saat pro-kontra rencana 

pembangunan pabrik semen ini bergulir. Sebelumnya, kelompok-

kelompok ini tidak pernah eksis di masyarakat. Keberadaan kelompok-

kelompok tersebut juga dibawah komando Ali Hadi Broto (di Forum 

Komunikasi Bina Lingkungan Bilung sebagai ketua) dan Eko Yasir. 

FORMAS memiliki kepentingan atas proyek pembangunan pabrik, 

PSKS juga beranggotakan orang-orang yang sama di FORMAS dan 

Komunitas Pemuda Kurang Selawe merupakan kelompok anak muda 

yang selama ini menjadi preman dan pengangguran yang juga 

diorganisir oleh Ali Hadi Broto. 

Dalam operasional kegiatannya, kelompok-kelompok ini 

mendapatkan logistik untuk beraksi dari beberapa pejabat Pemkab Pati, 

PT. Semen Gresik melalui keuntungan dari kegiatan-kegiatan 

kerjasama dan juga oleh para calo tanah. 

Pada umumnya, mereka membangun opini dengan argumentasi 

tentang akan adanya perubahan ekonomi yang baik dilingkungan 
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masyarakat Sukolilo dan sekitarnya jika pabrik semen jadi dibangun. 

Infrastruktur akan baik, pengangguran akan berkurang, para perantau 

akan kembali ke kampungnya dan bekerja di PT. Semen Gresik. Pada 

intinya, iming-iming tentang akan terjadinya kesejahteraan masyarakat 

menjadi bahan utama propaganda mereka. Bayangan kesejahteraan itu 

kemudian digunakan alat untuk menyerang mereka yang kontra dengan 

label anti pembangunan, memiliki kepentingan tertentu hingga 

dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan 

pribadi. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan 

lokal tersebut beraneka ragam. Mulai membangun opini publik di 

media massa, membuat spanduk, kampanye keliling desa dengan 

melakukan black campaign kelompok kontra sampai melakukan 

intimidasi kepada masyarakat yang menolak rencana pembangunan 

pabrik semen ini. Beragam bentuk intimidasi sangat dirasakan 

dilapangan hingga menimbulkan suasana sangat tegang di lingkungan 

masyarakat pro dan kontra. 

b. Kelompok Kontra Pabrik Semen 

Secara umum, mereka yang melakukan aksi penolakan rencana 

pembangunan pabrik semen ini bermata pencaharian di sektor pertanian 

sebagai penopang utama kehidupan mereka. Mereka adalah SPP 

(Serikat Petani Pati), FMPL (Forum Masyarakat Peduli Lingkungan), 
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Pemuda Tani Indonesia Cabang Pati dan Komunitas Sedulur Sikep 

didukung oleh UGM, UPN dan ASC. 

SPP sudah eksis di Kabupaten Pati sejak tahun 2003. Organisasi ini 

merupakan organisasi independen, diurus dan dikelola oleh petani. 

Beranggotakan petani-petani dari beberapa kecamatan di Pati. Isu-isu 

yang selama ini diusung utamanya terkait dengan advokasi kebijakan 

pertanian mulai dari kebijakan anggaran di Pemkab, mekanisme 

distribusi pupuk pertanian dan mengkritisi program-program pertanian 

di Pati. 

FMPL merupakan organisasi yang muncul atas kegelisahan 

masyarakat yang berada di Pegunungan Kendeng atas isu rencana 

pembangunan pabrik semen. Organisasi ini terbentuk pada tahun 2006 

dengan aksi-aksi yang dilakukan adalah mempertanyakan isu rencana 

pembangunan pabrik semen ke Pemkab dan DPRD pati melalui dengar 

pendapat (audiensi), menggelar panggung bebas tolak pabrik semen dan 

membangun jaringan tolak pabrik semen antar desa di Kecamatan 

Sukolilo. 

Sementara Pemuda Tani Indonesia merupakan organisasi yang 

pada awalnya dibawah HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) 

yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subiyanto (Partai Gerindra). 

Beberapa dukungan yang diberikan oleh Pemuda Tani Indonesia 

Cabang Pati dalam gerakan menolak rencana pembangunan pabrik 

semen ini adalah: 
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a. Terlibat dalam kepanitiaan posko informasi tolak pabrik semen di 

Sukolilo 

b. Ketua Pemuda Tani Indonesia, Ir. Suprayitno hadir dan memberikan 

orasi dalam kampanye penyelamatan pegunungan kendeng 

diselenggarakan oleh JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli 

Pegunungan Kendeng) yang juga dihadiri Budayawan MH. Ainun 

Nadjib, Lilo Sunaryo, PhD (Ketua Masyarakat Rekso Bumi Marem: 

Tolak PLTN Muria), Arif Zayyin (ED Walhi Jateng) dan Anis Soleh 

Ba’asin (Sampak Gusuran). 

Sedangkan Komunitas Sedulur Sikep yang lebih populer dengan 

sebutan Wong Samin merupakan komunitas yang pemenuhan 

kebutuhan hidupnya bersumber dari bekerja sebagai petani. Komunitas 

ini dianggap sebagai Komunitas Adat Tertinggal (KAT) oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati, meski mereka menolak anggapan tersebut. 

Kepentingan utama komunitas ini dalam konteks penolakan 

rencana pembangunan pabrik semen adalah terkait dengan persoalan 

pemenuhan kebutuhan yang mendukung praktik bertani, misalnya: 

ketersediaan lahan, air dan kelestarian ekosistem sebagai bagian dari 

kehidupan mereka. Konteks yang lain adalah bahwa mereka tidak hanya 

berfikir soal diri sendiri dan keluarganya. Mereka memiliki kepentingan 

yang sangat besar terkait bagaimana memperjuangkan kelestarian 

lingkungan yang akan berguna bagi banyak orang dan lintas generasi 

daripada mendukung rencana pembangunan pabrik semen yang 
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maksimal akan bertahan di Pati sekitar 30 tahun itu. Berikut penuturan 

dari Mas Gunretno yang merupakan pengurus JMPPK: 

“sing wani ketok menyatakan tolak pabrik semen rata-rata 
petani, nek perangkat desa/ pejabat pemerintah nek aku 
ndeloki ono sing jelas setuju yo ono sing ora setuju tapi 
ora wani kondho, lha kuwi akeh mergo ono kekuatiran kok 
ora ndukung kebijakan pemerintah wong pejabat 
pemerintah. Nek keorganisasian ono JMPPK, serikat 
petani pati, forum masyarakat peduli lingkungan, trus 
tiap-tiap deso ono kelompok pemuda sing gawe organisasi 
ono opel, kompleek, iccl tapi kuwi kelompok pemuda sing 
duwe jiwa petani dibantu UGM, UPN, ASC kwi kelompok 
pemuda sing hobi masuk gua. Sing do sekolah iki ora ono 
sing gabung, umpamane ono sakdeso sing sekolah ngono 
yo melu kumpul tapi tak deloki ora gelem ngetok. Seko 
sedulur sikep yo ono tapi muk sebagian kecil thok, ora 
kabeh ngerti masalah iki.” 
(yang berani tampik menyatakan tolak pabrik semen rata-
rata petani, kalau perangkat desa/ pejabat pemerintah 
kalau saya pandang ada yang jelas setuju dan ada yang 
tidak setuju tapi tidak berani mengungkapkan, itu banyak 
karena ada kekuatiran kenapa tidak mendukung kebujakan 
pemerintah kan pejabat pemerintah. Kalau keorganisasian 
ada JMPPK, serikat petani pati, forum masyarakat peduli 
lingkungan, terus setiap desa ada kelompok pemuda yang 
membuat organisasi ada opel, kompleek, iccl tapi itu 
kelompok pemuda yang mempunyai jiwa petani dibantu 
aktivis UGM, UPN, ASC itu kelompok pemuda yang hobi 
masuk gua. Yang masih sekolah itu tidak ada yang 
gabung, seandainya ada ya ikut kumpul tapi saya pandang 
tidak berani tampil. Dari sedelur sikep ada tapi Cuma 
sebagian kecil saja, tidak semua tahu permasalahan ini.) 
 
Dengan alasan itulah Gunretno menggalang dukungan. Jaringannya 

yang selama ini menyebar di berbagai kota, berbagai latar belakang 

mulai dari masyarakat awam, akademisi, budayawan, politikus, aktivis 

HAM, Aktivis Lingkungan Hidup, Pejabat Pemerintah semuanya 

digerakkan untuk mendukung langkahnya menolak rencana 

pembangunan pabrik semen di bumi tempat tinggalnya. JM-PPK 
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(Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) adalah organisasi 

massa yang mewadahi keberadaan SPP, FMPL dan Komunitas Sedulur 

Sikep serta kelompok-kelompok lain dan para pribadi yang peduli. 

 
Gambar 5. Omah Kendeng, Sekretariat JMPPK. 

(Dok. Agust tanggal 20 Januari 2010) 

Mbah Tarno (alm) sebagai sesepuh Sedulur Sikep mendukung 

gerakan yang dilakukan Gunretno (diunduh dari 

http://lafadl.org/v1/latest/ fakta-empiris-atas-pro-kontra). Statement 

terakhir yang disampaikan Mbah Tarno, bahwa penolakan rencana 

pabrik semen tidak hanya sebatas untuk Kabupaten Pati, akan tetapi 

lingkup penolakannya adalah Jawa Tengah. 

Rogers dan Shoemaker (1987: 84) berpendapat bahwa hambatan 

dari suatu inovasi dapat disebabkan oleh aspek ekonomik. Dalam kajian 

Dewalt (1980: 289), mencoba untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

aspek ekonomik terhadap adopsi inovasi, dan salah satu model yang 

dikemukakan adalah the homogeneity model. Dalam hal ini petani 

sebagai objek pembangunan diamsusikan sebagai komunitas yang 

homogen, serta tidak terstratifikasi. Sistem nilai dan sistem gagasan 
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serta pola perilaku saling berbeda dan konservatif sehingga sukar 

berubah dan lamban dalam menerima inovasi. Oleh karena itu, jika 

terjadi inovasi biasanya sikap yang dicerminkan adalah seragam. Dalam 

kasus ini rencana pembangunan pabrik semen adalah sikap penolakan 

yang ditunjukkan oleh kelompok masayarakat yang memiliki 

background pertanian. 

 

E. Bentuk-Bentuk Kegiatan Resistensi Pada Rencana 

Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo 

Dalam mengungkapkan penolakan mereka terhadap rencana 

pembangunan pabrik semen di daerah Sukolilo, masyarakat melakukan 

berbagai macam aksi. Pada umumnya aksi mereka adalah melakukan 

demonstasi ke dinas-dinas terkait dengan permasalahan rencana 

pembangunan pabrik semen. Misalnya ke Kantor Kepala Desa Kedumulyo, 

Kantor Kecamatan Sukolilo, Kantor Bupati Pati, Gedung DPRD Kabupaten 

Pati, dan juga Kantor Gubernur Jawa Tengah. Seperti yang dituturkan Bapak 

Sadono berikut ini: 

“kadang-kadang juga di balai desa pernah ada, demo yang 
isinya tidak setuju dengan adanya pabrik semen akhirnya 
sampai ke pak Bupati, pak Gubernur, DPRD” 
 
Aksi-aksi penolakan masyarakat tidak hanya sebatas melakukan 

aksi demonstrasi, akan tetapi masyarakat juga mengadakan gelar seni budaya. 

Menurut hasil wawancara dengan Mas Gunretno, mereka menggelar seni 

budaya yang bertajuk Selamatkan Pegunungan Kendeng Tolak Pabrik Semen 
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pada tanggal 19 maret 2008 di bumi perkemahan Sonokeling yang dimotori 

oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng). Sejumlah elemen 

masyarakat juga turut terlibat, termasuk komunitas Sedulur Sikep dari 

beberapa daerah. Dalam acara tersebut hadir sebagai pembicara adalah MH. 

Ainun Najib. Memulai uraiannya, yang dipandu oleh Gunretno, tokoh 

Sedulur Sikep Pati, Cak Nun menyatakan, “kita berkumpul di sini untuk 

menjalankan perintah Tuhan untuk menjaga alam, supaya bermanfaat bagi 

semua orang, bukan sebagian orang”. Pernyataan ini juga sejalan dengan 

alasan penolakan oleh JM-PPK untuk menolak pembangunan pabrik semen 

yaitu merusak lingkungan, terutama mengancam pertanian, sementara Pati 

dikenal sebagai kota Pati Bumi Mina Tani. Cak Nun juga mengingatkan 

bahwa sekarang kita sedang krisis pangan. Sementara krisis pangan ini 

menurut Cak Nun merupakan peluang bagi kaum tani untuk kembali ke 

pertanian. Menurut Cak Nun sekarang yang diperlukan oleh kita adalah 

kesadaran tentang siapa kita. Kita mesti memiliki tekad yang besar. Selain itu 

bangsa Indoensia hendaknya bersyukur atas dirinya. Cak Nun mengajak 

hadirin untuk menengok sejenak peradaban bangsa Jawa (diunduh dari 

http://www.padhangmbulan.com/wp-content/uploads/pati). Selain pentas 

musik, teatrikal, orasi dan kesaksian dari seorang warga yang bertempat 

tinggal di dekat lokasi pabrik PT Semen Gresik di Tuban, acara juga 

dilengkapi dengan melestarikan tradisi lokal seperti brokohan (kenduren) dan 

doa bersama. 
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Gerakan perlawanan simbolis terungkap dalam berbagai cara, 

misalnya dalam institusi lokal, makna keagamaan, praktik ritual, cerita rakyat 

dan mitos, dalam hiburan populer dan dalam bahasa. Perbedaan pola 

perlawanan simbolis bersifat laten, tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi 

legitimasi dan basis kultural suatu gerakan pemberontakan dari petani 

terhadap elite agraris (Scott, 1993: 88-90 dalam Brata, 2006: 53). 

 
Gambar 6. Gelar Budaya Selamatkan Pegunungan 

Kendeng. 
(Dok. JMPPK tanggal 19 Maret 2008) 

Penolakan yang dilakukan warga semakin berlanjut dengan 

memasang spanduk yang bertuliskan tolak pabrik semen di jalan-jalan desa 

dan situasi bertambah panas ketika sekitar 20 spanduk milik warga kontra 

pabrik semen dicopoti segerombolan orang tak dikenal dengan menggunakan 

sebuah mobil pick up dan tiga sepeda motor. Saat ditanya warga, si pencopot 

mengaku diperintah Bupati Pati. Sejumlah warga juga mendapatkan 

intimidasi dari aparat pemerintahan dan kelompok yang menginginkan 

mereka mendukung rencana pembangunan pabrik semen atau melepas 

lahannya. Dengan membawa nama Presiden mereka mengatakan proyek ini 
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sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Seperti yang dituturkan oleh Mas 

Gunretno berikut ini: 

“ono kelompok masyarakat sing naliko kuwi nindakno 
provokasi nek pabrik semen kuwi wes disetujui Presiden, 
Gubernur, Menteri. Mosok iyo nek proses pabrik semen 
iku mestine kan ora terus koyo ngono, jarene kudu 
nganggo amdal? lha amdale urung ono kok wes diijini?” 
(ada kelompok masyarakat yang waktu itu memprovokasi 
kalau pabrik semen itu sudah disetujui Presiden, 
Gubernur, Menteri. Masak iya kalau proses pabrik semen 
itu semestinya tidak seperti itu, katanya harus memakai 
amdal? Amdalnya belum jadi kok sudah mendapat izin?) 
 
Seringkali pihak luar yang ingin melakukan perubahan memandang 

bahwa perubahan yang akan dilakukan itu cocok dan akan bermanfaat. 

Sebaliknya masyarakat yang merupakan objek dari perubahan berpendapat 

sebliknya. Pemaksaan untuk bersedia menerima perubahan yang diinginkan 

oleh pihak luar ada kalanya dapat mengakibatkan gagalnya tujuan yang ingin 

dicapai melalui suatu perubahan (Poerwanto, 2005: 171). 

Setelah mendapatkan intimidasi dari beberapa pihak, menurut hasil 

wawancara dengan Mas Gunretno, pada tanggal 20 april 2008 masyarakat 

mempunyai inisiatif untuk melakukan studi banding ke pabrik PT. Semen 

Gresik di Tuban. Dengan biaya sendiri secara swadaya mereka menyewa satu 

bis untuk membawa mereka ke Tuban Jawa Timur. Hasil perjalanan warga itu 

didokumentasikan menggunakan rekaman kamera video dan cacatan tertulis. 

Film hasil survey dan wawancara langsung dengan warga Tuban tentang 

kenyataan bahwa masyarakat di sekitar pabrik semakin miskin, lingkungan 

menjadi rusak, polusi asap, suara dan debu, sumber air yang mengering 

tersebut diedarkan dalam bentuk compact disk ke warga Sukolilo dan kawan-
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kawan jaringan lingkungan. Sebenarnya pihak PT. Semen Gresik sendiri juga 

menawarkan untuk melakukan studi banding ke Tuban Jawa Timur, akan 

tetapi masyarakat menolak karena mereka mempunyai anggapan apabila studi 

banding tersebut difasilitasi oleh PT. Semen Gresik mereka akan 

dipertemukan dengan masyarakat yang menikmati dampak positif dari 

penambangan. 

 
Gambar 7. Wawancara dengan Mas Gunretno, Ketua 

JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli 
Pegunungan Kendeng). 
(Dok. Agust tanggal 20 Januari 2010) 

Pada tanggal 18 November 2008 Sekitar empat puluh perwakilan 

warga Sukolilo datang ke PPLH Undip untuk mengadakan dialog setelah 

pihak PPLH Undip tidak menanggapi dua buah surat permintaan audiensi 

yang telah dilayangkan. Empat puluh orang, yang didominasi oleh 

perempuan, tidak ditemui oleh perwakilan PPLH Undip dengan alasan 

menjaga independensi dengan mengatakan agar AMDAL yang dibuat dapat 

seobjektif mungkin. Setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya pihak PPLH 

Undip tidak dapat menemui warga. Dilanjutkan pada tanggal 5 Januari 2009 

Sekitar 5000 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Pabrik 
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Semen melakukan aksi di DPRD Pati. Dalam siaran persnya tiga tuntutan 

yang dilontarkan antara lain: DPRD harus mendesak Pemerintah daerah 

Kabupaten Pati untuk segera mencabut semua bentuk persetujuan dan 

dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati, 

Wujudkan visi kabupaten Pati 2006-2011 yaitu terwujudnya Pati Bumi Mina 

Tani, DPRD Kabupaten Pati harus menetapkan kawasan kars Sukolilo 

sebagai kawasan lindung dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang 

Wilayah 2008-2027 (diunduh dari http://jakarta.indymedia.org/). 

 
Gambar 8. Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD 

Kabupaten Pati. 
(Dok. JMPPK tanggal 5 Januari 2009) 

Berbagai kebijakan Negara dan pengaruh ekonomi global secara 

langsung atau tidak telah menyebabkan petani semakin banyak kehilangan 

tanahnya. Kehidupan petani yang sebelumnya dihantui ketidakjelasan, dengan 

demikian semakin diperparah dengan rasa ketidakmenentuan. Semuanya itu 

mengakibatkan kemarahan dan rasa frustasi yang mendalam. Pada saat yang 

sama, rakyat petani selain tidak bias memperjuangkan kepentingan dan 

kebutuhannya melalui institusi-institusi yang ada, juga tidak cukup 

mempunyai kemampuan mengekpresikan emosi secara wajar sehingga 
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persoalan-persoalan yang muncul kemudian diarahkan menjadi kekerasan 

massa yang seringkali brutal, destruktif dan radikal terhadap sasaran-sasaran 

yang dianggap menjadi simbol-simbol kekuasaan. 

Penolakan terhadap suatu inovasi seharusnya tidak dianggap 

sebagai gejala keterbelakangan. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa 

suatu inovasi dalam berbagai situasi tidak selalu baik maupun netral. Dibalik 

inovasi yang diperkenalkan, tersirat aspek politik dari para pembuat 

kebijaksanaan. Sebagai akibatnya penerapan suatu program kurang 

mengindahkan kepentingan dari masyarakat penerima. Dalam konteks ini, 

para pembuat kebijaksanaan cenderung melihat bahwa suatu inovasi 

seharusnya diterima dan dilaksanakan oleh warga masyarakat. Anggapan 

tersebut didasari oleh suatu anggapan bahwa inovasi itu baik, karenanya 

adopsi merupakan sesuatu yang dengan sendirinya diinginkan (Gonzalez, 

1988: 41). 

 

F. Dampak yang akan Ditimbulkan dengan Pembangunan 

Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo 

Dengan 2000 Ha lahan yang akan digunakan untuk membangun 

pabrik semen Gresik, jelas akan memunculkan dampak pada lingkungan 

maupun masyarakat sekitar. Dampak yang dikhawatirkan oleh masyarakat 

berkaitan dengan akan dikeprasnya pegunungan kapur dan diambilnya tanah 

liat untuk bahan baku semen adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan pada produktivitas, aktivitas produksi masyarakat setempat. 
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2. Perubahan fungsi lahan-lahan pertanian menjadi daerah hunian dan 

berbagai macam bangunan. 

3. Perubahan fungsi lahan perikanan menjadi daerah industri dengan tingkat 

kepadatan yang tinggi. 

Selain dampak lingkungan, industrialisasi akan membawa dampak sosial bagi 

masyarakat sekitar, antara lain:  

1. Perpindahan tempat tinggal yang berarti tergusurnya masyarakat lokal dan 

digantikan oleh masyarakat pendatang yang memiliki modal lebih besar. 

2. Hilangnya mata pencaharian sebagian besar masyarakat wilayah Pati 

Selatan yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan pertanian. 

3. Hilangnya semangat kebersamaan dikarenakan tenaga kerja yang diserap 

oleh industri semen jelas tidak akan menampung seluruh tenaga kerja yang 

telah kehilangan lahan pertanian. Kondisi ini jelas akan memicu 

persaingan yang menjurus pada konflik pada masyarakat sekitar lokasi 

pabrik semen. 

4. Rusaknya tatanan sosial dan budaya karena proses industrialisasi jelas 

akan memunculkan banyaknya tempat-tempat hiburan yang cenderung 

menuju ke arah kemaksiatan. 

Selain itu, proses penambangan secara besar-besaran akan 

membawa dampak pada keseimbangan lingkungan, misalnya perubahan 

ekosistem pada lingkungan sekitar, hilangnya sumber mata air, polusi udara, 

polusi suara, zat-zat beracun dalam limbah pabrik, dan perubahan suhu udara. 

Dengan adanya bukti banyaknya bencana alam seperti banjir, kekeringan, 
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gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur Lapindo, dan lain-lain satu-

satunya jalan untuk mengurangi bencana tersebut hanyalah menghijaukan 

kembali Pegunungan Kendeng menjadi kawasan  lindung. Berikut penuturan 

Mas Gunretno berkaitan dengan dampak penambangan pabrik semen di 

Tuban: 

“Teko hasil studi banding neng tuban neng gresik karo 
sedulur-saudara, neng kono ketemu masyarakat ring 1 
ring 2, takon dampake sepiro? Lha nek dampake kuwi 
mata air sing asale ono kapasitas debit aire kuwi mampu 
12 dim saiki banyu kurang” 
(dari hasil studi banding di Tuban Gresik dengan saudara 
semua, disana bertemu masyarakat ring 1 dan ring 2, tanya 
berapa besar dampaknya? Kalau dampaknya itu mata air 
yang asalnya mempunyai kapasitas debit airnya itu 
mampu 12 dim sekarang kekurangan air) 
 
Kelestarian alam sebuah negeri merupakan sesuatu yang tidak bisa 

ditawar. Sejarah mencatat, punahnya negara Mesopotamia, Astek dan Maya 

oleh bencana lingkungan buatan manusia. Negara akan rapuh dan masa 

depannya suram bila alam dan lingkungan menuju kehancuran. Ketahanan 

nasional sebuah negeri melemah seiring dengan kehancuran sumber daya 

alamnya (Purwanto, 2007: 3). 

 

G. Tanggapan Pemerintah terhadap Resistensi Masyarakat 

Berkaitan dengan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Sukolilo yang menolak rencana pembangunan pabrik semen 

Gresik di wilayah mereka, Pemerintah Kabupaten Pati terkesan tidak peduli 

dengan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh masyarakat agar 

pembangunan pabrik semen tersebut tidak akan terealisasi. Pemerintah 
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Kabupaten Pati tetap bersikeras akan merealisasikan rencana pembangunan 

pabrik semen Gresik tersebut di wilayah Pegunungan Kendeng Utara dan 

akan memfasilitasi PT. Semen Gresik untuk tetap menanamkan investasinya 

di Kabupaten Pati. 

Rencana pembangunan tersebut akan tetap terealisasi tapi belum 

bisa dipastikan kapan realisasi pembangunan itu akan dilakukan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat Sukolilo, Bapak Sukismanto 

yang menyatakan bahwa pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo 

ditunda sampai dengan 2011 untuk mendinginkan suasana di wilayah 

Kecamatan Sukolilo. Hal tersebut dibenarkan dengan penuturan Bapak 

Sadono berikut ini: 

“Rencananya tahun 2011-2012 pembangunan tersebut akan 
direalisasikan, 2011 mulai pembebasan lahan dan 
dilanjutkan dengan pembangunan pabrik. Tapi ini masih 
rahasia mas karena kondisi masyarakat saat ini masih 
panas” 
 
Kebulatan tekad pemerintah Kabupaten Pati ini juga mengacu pada 

hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikerjakan 

oleh tim peneliti PPLH Undip Semarang. Mereka beranggapan bahwa 

pembangunan pabrik semen di Sukolilo lebih banyak memberikan dampak 

positif bagi kehidupan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi 

masyarakat pada rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah: 

1. Kecurigaan yang tetap kuat pada masyarakat terhadap kemungkinan 

kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. 

2. Adanya penggerak penolakan yang mendapat dukungan dari organisasi 

masyarakat yang memiliki jaringan luas di lingkungan Kabupaten Pati 

maupun di luar Kabupaten Pati. 

Kelompok-kelompok yang kontra terhadap rencana pembangunan 

pabrik semen sebagian besar adalah masyarakat yang bermata pencaharian di 

sektor pertanian yang didukung oleh organisasi masyarakat yang memiliki 

jaringan luas. Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat adalah 

dengan melakukan aksi-aksi massa, yaitu: 

1. Melakukan demonstrasi. 

2. Menggelar seni budaya yang bertajuk selamatkan pegunungan kendeng. 

3. Memasang spanduk bertuliskan tolak pabrik semen di jalan-jalan desa. 
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4. Melakukan dialog-dialog dengan pemerintah dan pihak PT. Semen Gresik.  

5. Melakukan studi banding ke pabrik PT. Semen Gresik di Tuban, Jawa 

Timur. 

Pemerintah Kabupaten Pati terkesan tidak peduli dengan berbagai 

macam aksi yang dilakukan oleh masyarakat agar pembangunan pabrik 

semen tersebut tidak akan terealisasi. Pemerintah Kabupaten Pati tetap 

bersikeras akan merealisasikan rencana pembangunan pabrik semen Gresik 

tersebut di wilayah Pegunungan Kendeng Utara dan akan memfasilitasi PT. 

Semen Gresik untuk tetap menanamkan investasinya di Kabupaten Pati. 

 

B. Saran 

Dari beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Kecamatan Sukolilo dan juga 

dari kesimpulan yang ada, maka diajukan beberapa saran yaitu: 

1. Proses sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen seharusnya 

dilakukan secara transparan dan mengikutsertakan seluruh elemen 

masyarakat, baik itu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

oleh investor. 

2. Pemerintah Kabupaten Pati seharusnya mempersiapkan masyarakat 

terlebih dahulu dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebelum 

memperkenalkan program baru kepada mereka. 
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3. Pemerintah dan investor harus bisa menghilangkan kecurigaan masyarakat 

terhadap hasil AMDAL untuk menunjukkan bahwa program pembangunan 

pabrik semen tidak akan merusak lingkungan dan ekosistem lainnya. 



 

90 

DAFTAR PUSTAKA 

Brata, Nugroho Trisnu. 2006. Prahara Reformasi Mei 1998: Jejak-jejak 
Kesaksian. Semarang: UNNES Press 

Fakih, Mansour. 2003. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. 
Yogyakarta: Insist Press. 

Fauzi, Nur. 1999. Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria 
Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan KPA 

Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi 2. Klasik dan Modern. Terjemahan  
Robert M. Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Joyomartono, Mulyono. 1991. Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam 
Pembangunan. Semarang: IKIP Semarang Press 

Koentjaraningrat. 1977. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta. PT. Dian 
Rakyat. 

                           . 2000. Pengantar  Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. 
Lauer, Robert H. 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial Terjemahan Dari 

Judul Asli Perpectives on Social Change. Jakarta: PT Rineka Cipta 
Anggota IKAPI 

Marzali, Amri. 2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Prenada 
Media 

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: 
Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 

Mustain. 2007. Petani vs Negara: Gerakan Sosial petani Melawan Hegemoni 
Negara. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

Penny, David H. 1990. Petunjuk Bagi Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial. Semarang: 
Penerbit CV Agung. 

Poerwanto, Hari. 2005. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif 
Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) 

Purwanto, Edi. 2007. Nasionalisme Lingkungan Pesan Konservasi dari 
Lambusango. Yogyakarta: CV. Debut Wahana Sinergi 

PUSPAR, UGM. 2004.  Wawasan Budaya Untuk Pembangunan: Menoleh 
Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pilar Politika 

Rahardjo, M. Dawam. 1999. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan 
Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES Indonesia Anggota IKAPI 

Sarwono, Sarlito Wirawan, dkk. 1979. Pengorganisasian dan Pengembangan 
Masyarakat. Jakarta: Badan Penerbit Kesehatan Masyarakat FKM UI. 



91 

 

Scoot, James C. 1989. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3ES 

Soekanto, Soerjono.1993. Kamus Sosiologi Edisi Baru. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 

                             . 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: 
Balai Pustaka. 

                             . 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 

Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Terjemahan Misbah Zulfa Elizabeth. 
Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 

Sukeni, Ni Nyoman. 2009. Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan Dalam 
Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Bali. Bali: Udayana 
University Press 

Susanto, Astrid S. 1985. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta: 
Binacipta Anggota IKAPI. 

Thabran, Intan Kurniawati Effendi. 2008. Kasus Rencana Pembangunan Pabrik 
Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 
http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/ilmu-budaya-
dasar/kasus-rencana-pembangunan-pabrik-semen-gresik-di-kecamatan-
sukolilo-kabupaten-p 

UPI. 2007. Landasan Teori Inovasi Pendidikan. http://www.inovasi-pendidikan.tk 
Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 
Wahyu MS. 2005. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: PT. Hecca Mitra 

Utama. 
Warsito, Hermawan.1992 Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan 

Mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
Wasino. 2006. Tanah Desa dan Penguasa (Sejarah Pemilikan dan Penguasaan 

Tanah di Pedesaan Jawa). Semarang: UNNES PRESS. 
 


