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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


