
i 
 

UPAYA FRAMING JARINGAN MASYARAKAT PEDULI PEGUNUNGAN 

KENDENG (JMPPK) DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN PABRIK 

SEMEN DI KAWASAN PEGUNUNGAN KENDENG UTARA 

(STUDI FRAMING GERAKAN SOSIAL) 

 

SKRIPSI 

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  

Sarjana Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Peminatan Sosiologi Pembangunan 

 

 

Oleh 

Biyan Mudzaky Hanindito 

(135120107111021) 

 

 

 

 

JURUSAN SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-

Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Upaya 

Framing Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JMPPK) Dalam 

Penolakan Pembangunan Pabrik Semen Di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara (Studi 

Framing Gerakan Sosial)”. Adapun tujuan penulisan penelitian skripsi ini ialah memenuhi 

syarat memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. 

 Terimakasih juga tidak luput penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang turut 

membantu kelancaran dalam proses pengerjaan atau penyusunan skripsi yang telah penulis 

laksanakan. Atas berbagai saran beserta dukungannya serta banyak hal yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Dhanny S. Sutopo, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi pertama yang telah 

sangat sabar dalam memberikan banyak sekali arahan serta pemikiran selama proses 

bimbingan penyusunan skripsi. 

2. Bapak Slamet Thohari, MA sebagai dosen pembimbing skripsi kedua yang juga telah 

sangat sabar dalam memberikan banyak sekali arahan serta pemikiran selama proses 

bimbingan penyusunan skripsi, juga menerima keluh kesah penulis selama penyusunan 

dan penulisan penelitian skripsi ini. 

3. Ibu Nyimas Nadya Izana, M.Si dan Bapak Lutfi Amiruddin, M.Sc sebagai dosen 

penguji dalam ujian kelulusan yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang 

bermanfaat bagi penelitian ini, tidak ketinggalan sensasi ndredeg yang dirasakan 

penulis saat menjalani ujian kelulusan, beserta segenap dosen-dosen Jurusan Sosiologi 

Universitas Brawijaya Malang yang membuat penulis terbuka akan sebuah wawasan 

yang luas dalam bidang sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

4. Mama, Papa, Kakak, Handhita (calon istri penulis) dan semua dalam keluarga yang 

memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis selama proses penulisan dan 

penyusunan penelitian skripsi ini. 

5. Segenap dulur-dulur Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara 

(JMPPK) baik yang di Pati dan di Rembang, yang telah meluangkan waktu untuk 

menjadi informan dalam penelitian ini. 

6. Keluarga Besar Hendro Prasetiyo di Margoyoso, Pati yang telah memberikan tempat 

persinggahan dan segala macam fasilitas serta dukungan moril lengkap dengan 

masukan-masukan kepada penulis selama berada di Pati. 

7. Rekan-rekan sejawat jurusan Sosiologi yang penulis tidak dapat tulis satu-persatu 

disini, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan serta dukungan kepada penulis 

selama proses perkuliahan hingga penyusunan penelitian skripsi ini dari awal sampai 

selesai. 

8. Warkop Cak Dji di Simpang Gajayana, Malang yang telah menjadi tempat menulis dan 

sumber asupan inspirasi melalui kopi single origin-nya selama menyusun penelitian ini 

dari awal sampai selesai. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk bisa mendapatkan saran dan kritik 

yang membangun sehingga skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. 

Malang, April 2019 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i 

DAFTAR ISI........................................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... vi 

PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................................... 4 

1.3 Tujuan Penelitian......................................................................................................... 5 

1.4 Manfaat Penelitian....................................................................................................... 5 

KAJIAN PUSTAKA ................................................................................................................ 6 

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................................................... 6 

2.2 Landasan Teoritis ...................................................................................................... 10 

2.2.1     Teori Gerakan Sosial Lama dan Baru .................................................................. 10 

2.1.2     Teori Framing ...................................................................................................... 14 

2.2 Landasan Konseptual ................................................................................................ 16 

2.2.1    Strategi Framing ................................................................................................... 16 

2.3 Alur Berpikir ............................................................................................................. 18 

METODE PENELITIAN ...................................................................................................... 21 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ................................................................................ 21 

3.2 Fokus Penelitian ........................................................................................................ 22 

3.3 Lokasi Penelitian ....................................................................................................... 23 

3.4 Teknik Penentuan Informan ...................................................................................... 23 

3.5 Jenis dan Sumber Data .............................................................................................. 25 

3.5.1    Data Primer ........................................................................................................... 25 

3.5.2     Data Sekunder...................................................................................................... 26 

3.6 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................................ 26 

3.6.1    Observasi .............................................................................................................. 26 

3.6.2    Wawancara ........................................................................................................... 27 

3.6.3    Dokumentasi ......................................................................................................... 27 

3.7 Teknik Analisis Data ................................................................................................. 28 

3.7 Teknik Keabsahan Data ............................................................................................ 30 

GAMBARAN UMUM ........................................................................................................... 32 

4.1 Pegunungan Kendeng Utara ...................................................................................... 32 

4.1.1  Peta Geografis Pegunungan Kendeng Utara ...................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

4.1.2     Masyarakat Lereng Kendeng ............................................................................... 35 

4.2 Masuknya Semen dan Konflik yang Terjadi ......................................................... 41 

4.3 Mengenal Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) ................. 46 

4.3.1 Jaringan Yang Dimiliki Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 

(JMPPK) ........................................................................................................................... 48 

4.3.2 Kegiatan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) ........... 49 

HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................................................. 53 

5.1 Framing oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) ............ 53 

5.2 Melancarkan Wacana Dengan Berjejaring ................................................................ 59 

5.3 Distribusi Wacana Menuju Khalayak ............................................................................ 63 

5.3.1 Pendistribusian Wacana Melalui Diskusi .......................................................... 63 

5.3.2 Kampanye Kendeng Melalui Dunia Maya dan Film Dokumenteri ................... 68 

5.3.3 Clothing dan Kampanye Populis ....................................................................... 71 

5.3.4 Aksi Unjuk Rasa ................................................................................................ 74 

5.4 Gerakan Sosial JMPPK, Lama atau Baru? ................................................................ 80 

PENUTUP ............................................................................................................................... 87 

6.1 Kesimpulan................................................................................................................ 87 

6.2 Saran .......................................................................................................................... 87 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 90 

LAMPIRAN............................................................................................................................ 94 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Tabel Data Kependudukan Wilayah Lereng Kendeng ....................................... 36 

Tabel 2. Tabel Data Komoditas Pertanian dan Perkebunan 4 Kabupaten di Lereng 

Kendeng .................................................................................................................................. 38 

Tabel 3. Kronologi Masuknya Perusahaan Semen di Kendeng ........................................ 43 

Tabel 4. Tabel framing beserta implementasinya ............................................................... 59 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Pegunungan Kendeng Utara ............................................................................. 32 

Gambar 2. Peta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo ................................... 34 

Gambar 3. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah ...... 35 

Gambar 4. Salah satu frame dari acara Aiman-Kompas TV ............................................ 40 

Gambar 5. Aksi Cor Kaki Tolak Pabrik Semen di Jakarta tahun 2017 .......................... 51 

Gambar 8. Screenshoot dari kanal YouTube "Anak Kendeng" memuat tanda tangan 

Gus Mus dalam penolakannya terhadap berdirinya Pabrik Semen di Rembang ........... 60 

Gambar 9. Screenshoot dari kegiatan JMPPK yang menggandeng Nahdathul Ulama 

dalam peresmian Langgar Yu Patmi di Desa Larangan, Tambakromo, Pati ................. 62 

Gambar 6. Kedatangan tamu mahasiswa dari Fakultas Pertanian UKSW Salatiga, 

dalam kunjungan ini, Gunretno juga turut menceritakan dan mengajak mahasiswa 

untuk turut menyuarakan soal Kendeng dan Tolak Pabrik Semen ................................. 65 

Gambar 7. Suasana Kuliah Bersama Rakyat di UNAIR Surabaya (14/11) ..................... 66 

Gambar 10. Screenshoot website omahkendeng.org .......................................................... 68 

Gambar 11. Screenshoot dari film dokumenteri "Tolak Pabrik Semen" - Dalam 

gambar tersebut mengatakan “Gunung Kendeng dan semua yang belum dirusak, ayo 

di jaga dan di lestariakan ...................................................................................................... 70 

Gambar 12. Roemah Goegah milik Jatra Palepati yang memproduksi merchandise 

pergerakan tolak pabrik semen ............................................................................................ 71 

Gambar 13. Beberapa contoh kaos yang di sablon di Roemah Goegah yang kental 

dengan nuansa gerakan sosial............................................................................................... 72 

Gambar 14. Para Lakon wayang orang "Punokawan Nglurug" ...................................... 73 

Gambar 15. Komik Kendeng seri 1 keluaran JMPPK yang dapat dibaca dan unduh 

secara gratis di omahkendeng.org ........................................................................................ 74 

Gambar 16. Aksi Cor Kaki Tolak Pabrik Semen ............................................................... 75 

Gambar 17. Long March Petani Kendeng pada Desember 2015 menuju Kantor 

Gubernur Jawa Tengah di Semarang .................................................................................. 77 

Gambar 18. Poster Kendeng Lestari yang selalu dibawa oleh JMPPK dalam setiap 

aksinya .................................................................................................................................... 78 

Gambar 19. Suasana Upacara Rakyat memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 70 di 

Omah Kendeng, Sukolilo, Pati .............................................................................................. 79 

Gambar 20. Press release Solidaritas Jerman untuk Kendeng yang terbentuk pada 

Desember 2018 ....................................................................................................................... 82 

Gambar 21. Lembaran bab Ringkasan Eksekutif yang bertuliskan "Atas permintaan 

warga petani yang tergabung dalam JMPPK" pada paragraph yang di blok ................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi%20Ainx,%20mhanx/Aaaah...lah%20lulus%20akhernyo...tapi%20denget...ADO%20REPISI!!!!/REPISI%20PINALKU,%20MUGO%20BE%20BAEK%20(3).docx%23_Toc5145953
file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi%20Ainx,%20mhanx/Aaaah...lah%20lulus%20akhernyo...tapi%20denget...ADO%20REPISI!!!!/REPISI%20PINALKU,%20MUGO%20BE%20BAEK%20(3).docx%23_Toc5145953
file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi%20Ainx,%20mhanx/Aaaah...lah%20lulus%20akhernyo...tapi%20denget...ADO%20REPISI!!!!/REPISI%20PINALKU,%20MUGO%20BE%20BAEK%20(3).docx%23_Toc5145966
file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi%20Ainx,%20mhanx/Aaaah...lah%20lulus%20akhernyo...tapi%20denget...ADO%20REPISI!!!!/REPISI%20PINALKU,%20MUGO%20BE%20BAEK%20(3).docx%23_Toc5145966
file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi%20Ainx,%20mhanx/Aaaah...lah%20lulus%20akhernyo...tapi%20denget...ADO%20REPISI!!!!/REPISI%20PINALKU,%20MUGO%20BE%20BAEK%20(3).docx%23_Toc5145967
file:///C:/Users/user/Documents/Skripsi%20Ainx,%20mhanx/Aaaah...lah%20lulus%20akhernyo...tapi%20denget...ADO%20REPISI!!!!/REPISI%20PINALKU,%20MUGO%20BE%20BAEK%20(3).docx%23_Toc5145967


1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Prahara yang mengancam lingkungan di pegunungan Kendeng Utara sudah ada 

semenjak dua dekade belakangan ini dan sudah banyak titik pegunungan kapur yang 

dieksplorasi industri semen, dari selatan hingga ke utara Jawa Tengah. Untuk di Pegunungan 

Kendeng Utara yang melintang dari Pati hingga Rembang sendiri sejak tahun 2017 setidaknya 

sudah ada 3 industri semen memasuki tahap eksplorasi, ialah PT Sahabat Mulia Sakti (anak 

perusahaan Indocement) di Kudus dan PT Semen Indonesia di Rembang, yang keduanya sudah 

memasuki tahap ekplorasi, sementara PT Semen Grobogan yang mulai menambang di 

Kendeng Utara Kabupaten Grobogan sejak 2016 telah mulai pada tahap produksi. 

Kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut 

menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan 

kehidupan sehari-harinya dengan sumber daya yang ada di sekitar Pegunungan Kendeng Utara. 

Dampak dari kegiatan tersebut juga akan menimbulkan suatu dampak kepada masyarakat adat 

yang tinggal di sekitaran Pegunungan Kendeng Utara, yaitu sedulur sikep atau yang dikenal 

sebagai wong samin. Dengan ancaman dan ketakutan akan kehilangan sumber daya seperti air 

dan tanah untuk pertanian, maka tak heran jika warga beserta masyarakat sedulur sikep 

melakukan perlawanan. Perlawanan masyarakat sekitar pegunungan Kendeng Utara yang 

banyak diantaranya adalah pengikut ajaran Sedulur Sikep terhadap keberadaan pabrik semen 

pun sudah bermula semenjak tahun 2006.  

Saat itu Semen Gresik (sekarang Semen Indonesia) berusaha untuk masuk areal karst 

di Pegunungan Kendeng Utara guna melakukan eksplorasi. Terdapat dua kecamatan masuk 

dalam wilayah eksplorasi antara lain Kecamatan Sukolilo dan Kayen, di Kabupaten Pati. 

Masyarakat yang menolak dengan dimotori Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 
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atau JMPKK yang didalamnya terdapat masyarakat penganut sedulur sikep pun mengadakan 

perlawanan. Perlawanan tersebut bermula pada tahun 2006, dengan serangkaian unjuk rasa dan 

upaya negosiasi  dengan pihak pemerintah desa yang terus dilakukan pada saat itu. 

Namun demikian pihak semen juga melakukan perlawanan balik dengan 

mengkriminalisasi 9 (sembilan) petani yang berada dalam kelompok penolak. Hingga akhirnya 

pada tahun 2009, Semen Gresik pun akhirnya gagal mendirikan tambang dan pabrik pada 

kawasan tersebut setelah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini pun membuat 

Semen Gresik berpindah dari Pati ke sebelah timur, yaitu Rembang, lebih tepatnya di 

Kecamatan Gunem. 

Setelah Semen Gresik mundur dari Sukolilo, masuklah Indocement melalui PT Sahabat 

Mulia Sakti (SMS) selaku anak perusahan pada tahun 2010 di Kayen dan Tambakromo, 2 (dua) 

kecamatan yang merupakan tetangga dari kecamatan Sukolilo di Kabupaten Pati. Masuknya 

Indocement juga kembali menghadapi penolakan oleh warga selain karena ketakutan yang 

sama dengan di Sukolilo, datangnya Indocement juga tidak dibarengi dengan adanya sosialiasi 

dari Pemkab ataupun pihak Indocement sendiri. Namun karena alasan perizinan, akhirnya 

pembangunan fisik pabrik ditunda oleh PT SMS pada tahun 2016.  

Sementara itu di Rembang, Semen Gresik yang menjadi Semen Indonesia memulai 

penjajakan yang pada waktu yang sama dengan Indocement di Pati, kembali terjadi pergolakan 

antara warga yang pro penolakan dengan pihak Semen Indonesia. Serangkaian aksi dan 

berbagai macam upaya telah dilakukan, hingga pada Mei 2017, aksi kembali dilakukan dengan 

penyemenan atau pengecoran kaki dilakukan didepan Istana Kepresidenan di Jakarta. Namun 

demikian, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap memberikan lampu hijau terhadap 

pembangunan pabrik semen di Rembang melalui pernyataannya yang menyebutkan sudah 

sesuai Surat Keputusan Gubernur nomor 660.1/6 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan 
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Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen untuk PT Semen Indonesia di Rembang pada 

tanggal 23 Februari 2017. Pemberian izin tersebut melanggar putusan MA yang sudah 

memenangkan warga Gunem pada Oktober 2016.  

Aksi semen kaki di depan Istana Kepresidenan inilah yang menyita perhatian publik 

dan membuat persoalan antara warga Kendeng dan perusahaan semen ini menjadi pembahasan 

di ranah media nasional pada waktu itu. Terangkatnya suatu isu ke media juga penting dalam 

upaya framing suatu gerakan sosial, karena seperti yang kita ketahui, dalam suatu gerakan 

sosial, partisipasi khalayak dan penggiringan opini publik sangatlah diperlukan, salah satunya 

ialah dengan membuat framing atau pembingkaian isu.  

Bila menilik pada ranah studi gerakan sosial, studi yang dilakukan selama ini lebih 

fokus atau tertuju pada aktor dan struktur politik. Namun demikian, keberhasilan dan kegagalan 

suatu gerakan sosial selalu dihubungkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau 

dari sisi struktur kesempatan politik. Itulah yang kemudian sedikit disesalkan, karena gerakan 

sosial sangat jarang dilihat dari sudut pandang bagaimana aktor-aktor mengemas, 

mengkonstruksi pesan-pesan politik. Padahal, bila memasuki tahap ini, berhasil atau tidaknya 

gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk 

disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. 

Selain penggunaan cara aksi yang konvensional, aksi penolakan juga dibarengi dengan 

mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui dalam jaringan atau online. Mengapa 

demikian? Seperti yang dijawab tadi, dan bahkan bisa menambah jumlah massa yang 

mendukung gerakan ini dan mem-frame-kan pemahaman khalayak terkait apa yang terjadi, hal 

ini terbukti dengan tagar #SaveKendeng di banyak sosial media dan sudah ribuan cuitan 

semenjak awal konflik. Jumlah ini juga turut disokong oleh akun milik Jaringan Masyarakat 

Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK dan beberapa akun buzzer yang juga di retweet 
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banyak orang (berdasarkan pengataman pada tagar #SaveKendeng tanggal 17 September 

2017), dan jumlah ini terus menambah bahkan setelah keputusan sudah dibuat. 

Perlu diketahui bahwa sepak terjang JMPPK memang sudah terlihat sejak 2014, dengan 

memanfaatkan jaringan online internet baik melalui website dan media sosial untuk 

mengutarakan fakta lapangan yang berbeda dengan yang diutarakan pihak Semen sebagai 

bentuk resistensi dari pernyataan pihak Semen yang disokong media-media besar. JMP-PK 

juga mempunyai website www.omahkendeng.org , yang mana pada kontennya terdapat banyak 

data terkait AMDAL dan dokumentasi perlawanan yang terus diperbaharui seiring dinamika 

konflik berjalan. Dengan turut menggandeng beberapa pihak seperti Watchdoc Documentery, 

beberapa lembaga hukum dan lembaga lingkungan hidup, JMPPK melakukan framing kepada 

petani dan mereka yang berada diwilayah terdampak dengan berbagai macam cara, baik 

melalui diskusi maupun berbagai macam aksi. 

Membicarakan soal framing, dari yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat adanya 

sebuah “perang” framing baik dari pihak semen maupun dari pihak JMPPK yang 

memperjuangkan hak masyarakat sekitar atas sumber daya alam yang ada. Dari pihak semen, 

melakukan black campaign terhadap tokoh-tokoh kunci masyarakat Sukolilo kala Semen 

Gresik berupaya masuk hingga membuat laman daring yang berusaha meyakinkan masyarakat 

awam akan kebaikan pembangunan pabrik semen di Rembang tahun 2017, sementara menilik 

dari pihak JMPPK, penjelasan akan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat 

pembangunan pabrik semen, dari keduanya mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat 

antara kubu pro semen dan kontra semen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terlihat adanya sebuah konflik Hak 

Asasi Manusia yang berkaitan dengan mempertahankan sumber daya demi keberlangsungan 

hidup masyarakat yang berlangsung selama satu dekade. Maka rumusan masalah yang 
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dikemukakan pada penelitian ini adalah: Bagaimana upaya framing yang dilakukan Jaringan 

Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dalam gerakan menolak pembangunan 

pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis 

framing gerakan penolakan pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng 

Utara yang dilakukan oleh JMPPK 

1.4 Manfaat Penelitian 

Seperti banyak penelitian tugas akhir pada umumnya, terdapat dua manfaat penelitian, yakni: 

Manfaat Akademis 

• Dapat digunakan sebagai panduan dalam mengkaji sebuah gerakan sosial dalam bidang 

sosial, politik dan kemasyarakatan, terlebih gerakan sosial baru. 

• Dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengkajian gerakan yang dilakukan JMPPK 

selanjutnya. 

Manfaat Praktis 

• Memberikan gambaran bagi masyarakat luas terutama sekitaran Pegunungan Kendeng 

Utara terkait framing yang dilakukan oleh JMPPK 

• Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat sekitaran Pegunungan Kendeng Utara dalam 

melanjutkan gerakan mempertahankan sumberdaya alam di wilayah tersebut yang 

apabila sewaktu-waktu ada perusahaan semen lainnya yang ingin mengeksploitasi 

wilayah kapur dipegunungan tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan lima penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melihat perbandingan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian akan 

terlihat posisi penilitian ini dengan penelitian sejenis apakah bisa memperkuat atau bahkan 

mengkritisi penelitian terdahulu yang akan dijelaskan, serta tidak menutup kemungkinan 

penelitian yang akan dilakukan ini menjadi penelitian yang melanjutkan penelitian terdahulu 

yang akan disebutkan. Sehingga pada akhirnya penelitian yang sedang dilakukan ini nantinya 

akan dapat menambah oengetahuan dan membantu referensi bagi penelitian yang akan datang. 

Penelitian terdahulu yang digunakan pertama ialah milik Dimas Prasetyo Wibowo 

(2015) dengan judul “Gerakan Sosial di Bali: Studi Kasus Gerakan Bali Tolak Reklamasi 

Kawasan Perairan Teluk Benoa Tahun 2012-2014”. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo 

menekankan pada bagaimana pengaruh sturuktur kesempatan politik terhadap kapasitas 

framing Gerakan Bali Tolak Reklamasi yang diinisiasi oleh banyak kelompok seperti Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Aktifis Lingkungan Hidup dan  sebagai bentuk perlawanan atau 

penolakan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) yang merupakan proyek pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata 

dengan dampak lingkungan yang besar. 

Ada beberapa poin yang telah dicapai sebagai hasil dari penelitian berbasis metode 

kualitatif deskriptif ini, yang pertama Struktur kesempatan politik menjadi sumber daya 

eksternal bagi framing yang dilakukan oleh gerakan Bali Tolak Reklamasi dengan 

membingkaikan pada 3 isu utama, yaitu isu lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan isu 

tata kelola pemerintahan, dan tidak ketinggalan isu sosial serta adat yang gencar disuarakan 
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dengan berbagai cara melalui media sosial dan membangun jaringan serta solidaritas gerakan 

perlawanan. Kedua, framing yang dilakukan gerakan ini mempu mendorong terciptanya 

sebuah identitas kolektif yang berperan sebagai faktor kohesif untuk mendorong munculnya 

gerakan perlawanan masyarakat yang berkelanjutan dalam melawan kesewenang-wenangnya 

rezim dari waktu ke waktu. Ketiga, imbas dari kebebasan politik dan keterbukaan arus 

informasi menjadi struktur kesempatan yang mendorong kemampuan gerakan ini untuk 

membangun kapasitas gerakan yang mampu membangun strategic framing. 

Penelitian kedua menggunakan penelitian dari Usep Saiful Abyar (2014) dengan judul 

Gerakan Sosial Masyarakat Perdesaan (Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat 

Menentang Pembangunan Pabrik PT. Tirta Investama di Serang, Banten). Adapun penekanan 

masalah dalam penelitian berupa tesis ini ialah soal dinamika gerakan yang dilakukan 

GRAPPAD (Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone) dari terbentuk hingga 

menjalankan gerakan serta akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik antara 

GRAPPAD beserta warga dengan PT. Tirta Investama yang ingin membangun pabrik di 

wilayang Padarincang, Serang, Banten. 

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian berbasis metode kualitatif ini ialah gerakan 

ini tergolong aksi kolektif masyarakat yang melibatkan LSM tokoh masyarakat dan ormas yang 

memiliki tujuan untuk menolak izin pembangunan pabrik PT Tirta Investama yang dikeluarkan 

Bupati Serang. Adanya gerakan ini ialah karena di daerah tempat rencana didirikan pabrik 

tersebut, di Padarincang terdapat Cekungan Air Bawah Tanah yang juga dieksplorasi oleh 

pihak PT Tirta Investama, dan masyarakat yakin bahwa pembangunan pabrik PT Tirta 

Investama ini akan merugikan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya 

Sementara dari sisi prosedural, masyarakat diposisikan sebagai objek pembangunan 

bukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan turunnya izin pembangunan pabrik yang proses 
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pembangunannya kemudian dinilai oleh masyarakat sekitar tidak mengindahkan etika 

pembangunan. Cara yang seperti ini akan membahayakan hak asasi rakyat atas air. 

Penelitian ketiga ialah “Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik 

Semen Gresik di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati” milik Agust Eko 

Yuwono (2010), pada penelitian ini Yuwono menekankan pada masalah apa sebab masyarakat 

melawan rencana pembangunan tersebut dan bagaimana bentuk resistensi masyarakat yang 

dilakukan guna menolak rencana pembangunan pabrik semen tersebut? 

 Adapun hasil dari penelitian berbasis Etnografi ini ialah munculnya resistensi 

masyarakat di Kedumulyo ini adalah karena masyarakat curiga akan kemungkinan kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan tersebut, pada saat yang sama ada 

organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki jaringan di wilayah Kabupaten Pati maupun 

diluar Kabupaten Pati turut mendukung gerakan penolakan tersebut. Aksi penolakan yang 

dilakukan warga ialah berupa demonstrasi yang diikuti dengan pemasangan spanduk berisi 

penolakan di sepanjang jalan desa serta melakukan dialog dengan perusahaan yang menjajaki 

daerah tersebut, yaitu PT Semen Gresik. 

Guna melengkapi aksi yang dilakukan tersebut, diadakan pula pentas seni budaya 

bertajuk selamatkan pegunungan kendeng dan melakukan studi banding ke wilayah yang sudah 

berdiri pabrik milik PT Semen Gresik, yaitu ke Tuban, Jawa Timur. Namun demikian, 

pemerintah sepertinya abai akan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, malah tetap 

bersikeras dengan rencana pembangunan. 

Dan yang terakhir ialah “Resistensi Kelompok Sedulur Sikep Terhadap Rencana 

Pembangunan Tambang Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah” oleh 

Addi Mawahibun Idhom (2009). Perumusan atau penekanan masalah pada penelitian oleh 

Idhom ini ialah Melihat bagaimana bentuk marjinalisasi terhadap komunitas sedulur sikep oleh 
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negara, kelompok mayoritas dan modal dalam kasus polemik rencana pembangunan tambang 

PT Semen Gresik di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jateng dan respon yang diberikan 

kelompok sedulur sikep terhadap marjinalisasi yang diberikan. 

Hasil penelitian kualitatif yang berlandaskan teori poskolonial ini ialah Marjinalisasi 

yang terjadi ialah dengan datangnya kelompok pemodal yang disertai pamong daerah (pemkab 

dan pemdes) yang mengancam kehidupan kelompok sedulur sikep yang kian diperparah 

dengan hadirnya masyarakat pro semen yang kemudian menciptakan stereotip sebagai dalang 

penolak pembangunan pabrik semen, namun sedulur sikep melawannya dengan siasat berupa 

mobilisasi jaringan budaya, sosial dan politik mereka berupa NGO, organisasi pemerhati 

lingkungan, petani dan pergerakan yang tingkatnya ada di lokal maupun nasional, dan tak luput 

petani lokal sukolilo. 

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan 

empat penelitian diatas, perbedaan antara keempat penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis ialah pada penggunaan metode beserta teori yang digunakan. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif Intrinsik dengan pendekatan studi kasus 

menggunakan 2 (dua) teori dan satu konsep, yakni teori Framing, teori Gerakan Sosial Baru 

dan Lama serta Konsep Strategi Framing. Penggunaan landasan teori dan konseptual ini juga 

merumuskan fokus penelitian yang mengarah kepada upaya-upaya dalam framing isu yang 

dilakukan oleh JMPPK dalam gerakannya menolak pembangunan pabrik semen di sekitar 

Pegunungan Kendeng Utara. 

Adapun berkaitan dengan penggunaan teori Gerakan Sosial Baru dan Lama ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian milik Abyar, dengan subyek pembahasan yang sama soal 

gerakan sosial yang dilakukan warga untuk menolak keberadaan pabrik. Namun kemudian 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Abyar lebih menitik beratkan kepada bagaimana 
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dinamika dan asal mula pergerakan warga menolak pabrik PT Tirta Investama. Kemudian 

dalam pembahasan Framing, baik penelitian milik Abyar maupun Wibowo juga menaruh 

Framing didalamnya. Tetapi bila menilik kepada penelitian milik Wibowo, framing bukan 

ditaruh sebagai teori utama dalam penelitian, melainkan framing sebagai faktor pendukung dari 

dinamika pergerakan Bali Tolak Reklamasi. 

Lalu berkaitan dengan pembahasan mengenai konflik kendeng, penelitian ini juga 

memiliki kesamaan dengan penelitian milik Yuwono dan Idhom. Adapun yang membedakan 

antar keduanya ialah pada fokus dalam penelitiannya, Idhom lebih kepada keberadaan kaum 

sedulur sikep dalam konflik tersebut sementara Yuwono lebih kepada perlawanan masyarakat 

pada zona konflik di Sukolilo, Pati. Pembeda lain antara dua penelitian tentang masyarakat di 

Kendeng Utara tersebut dengan milik penulis ialah mengetahui upaya-upaya dalam 

pembentukan framing yang dibentuk oleh JMPPK yang juga terdapat orang-orang yang 

melawan Semen Gresik tahun 2006, yang tentu berbeda dengan dua penelitian tersebut yang 

lebih kepada dinamika konflik yang bersudut pandang dari masyarakat yang terdampak. 

Dari perbedaan persamaan yang telah disebutkan diatas, nilai kebaruan dari penelitian 

ini yaitu adalah meneliti pergerakan sosial yang terjadi di wilayah Pegunungan Kendeng Utara, 

Provinsi Jawa Tengah, yang digawangi oleh JMPPK dengan menonjolkan aspek framing isu 

yang dilontarkan oleh gerakan tersebut. Karena apabila melihat kebanyakan penelitian soal 

gerakan sosial, biasanya lebih banyak membahas soal bagaimana dinamika pergerakan dengan 

konflik yang ada didalamnya dengan framing bukan menjadi pembahasan utama didalamnya.  

2.2 Landasan Teoritis 

 2.2.1     Teori Gerakan Sosial Lama dan Baru 

Gerakan sosial dibagi kembali menjadi dua, yaitu Lama dan Baru. Gardono (dalam 

Darmawan, 2006) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pembeda dari Lama 
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dan Baru tersebut, utamanya adalah didasarkan pada fokus isu masing-masing. Gerakan Sosial 

Lama (Klasik), lebih berfokus kepada isu materi dan kelompok sementara pada Gerakan Sosial 

Baru lebih kepada masalah ide dan nilai. 

Contoh yang bisa diambil dan yang paling mendekati dari Gerakan Sosial Lama adalah 

gerakan petani dan buruh, hal ini berkaitan pula dengan tema-tema pergerakan yang biasanya 

diusung, yakni Perjuangan Kelas yang memiliki basis organisasi kelas pekerja, dan juga soal 

Pertentangan Ideologi Politik. Gerakan ini biasanya akan terlihat pada tipikal masyarakat yang 

industrial, dimana nyata kesenjangan antara pemilik modal dan buruh itu terlihat (Samir Amin, 

dalam Wagnaraja, 1991, hal 78).   

Namun menilik pada Gerakan Sosial Baru yang karena lebih fokus kepada masalah ide 

dan nilai, kita dapat mengambil gerakan feminisme atau gerakan yang berkaitan dengan 

perjuangan hak-hak sipil dan lingkungan sebagai contoh. Intinya, gerakan sosial baru dikatakan 

efektif jika ditempatkan pada masyarakat pasca-industri yang merespon dampak industrialisasi 

yang tidak ada hentinya, dengan isu-isu politik identitas dan kualitas hidup menjadi bidikan 

utama (Barker, 2000, hal 125). 

 Berdasarkan kepada pemaparan diatas, apabila melihat kepada gerakan yang didalangi 

oleh JMPPK ini dalam penempatan isu gerakan ini lebih mengarah kepada Gerakan Sosial 

Lama. Gerakan. Tujuan dari pergerakan ini tidak lain untuk mempertahankan hajat hidup 

masyarakat berupa sumber daya air dan tanah. Dalam pergerakan ini juga terdapat petani yang 

ingin mempertahankan sawah tempat mereka mengais rezeki, yang kemudian mereka yang 

ingin mempertahankan hajat hidupnya ini melawan perusahaan semen yang berlaku sebagai 

pemilik modal yang ingin mengekspansi usahanya. 

 Adapun lahirnya teori gerakan sosial baru ini adalah bentuk kritik dari teori gerakan 

sosial lama yang selalu berkutat dalam wacana ideologi kelas, satu hal pula yang membedakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

pula ialah teori baru tidak tertarik untuk melakukan revolusi layaknya teori lama. Selain dari 

dua hal tadi yang telah disebutkan, Gardono (dalam Darmawan, 2006) menyebutkan terdapat 

pengkategorian dalam gerakan sosial yang meliputi hal-hal seperti: Taktik dan 

Pengorganisasian, Partisipasi dan Aktor, Nilai didalam gerakan, Struktur dan 

Pengorganisasian, Kepemimpinan, Keanggotaan, serta Ranah atau Medan. 

 Untuk taktik dan pengorganisasian, Gerakan sosial lama (GSL) cenderung membentuk 

suatu perserikatan ataupun bergabung pada suatu institusi, perserikatan atau hal-hal yang 

berbau kepartaian, sementara, untuk Gerakan sosial baru (GSB) lebih mengarah kepada 

organisasi diluar politik yang berdampak pada pembuatan organisasi yang tidak institusional. 

Terlebih dalam aksinya, pada GSB lebih cenderung untuk melakukan taktik pengacauan atau 

distrptif, dan menggiring opini publik guna menambah daya tawar politik, serta aksi yang 

dramatis yang matang lengkap dengan atribut beserta simbolisasinya yang menjadi ciri khas 

dari GSB. 

 Berbicara soal partisipasi dan aktor, pada GSL lebih cenderung untuk menaruh identitas 

mereka pada suatu tatanan kelas sosial seperti kelas pekerja atau petani, dan lain sebagainya, 

serta mereka yang tergabung didalamnya ialah mereka kaum yang teralienasi dan 

termarjinalkan. Lain halnya dengan GSB, yang mana mereka tidak terpaku pada sistem kelas 

sosial yang mengharuskan mereka menaruh identitasnya dalam suatu tatanan kelas seperti 

GSL, keangotaan yang lebih diverse karena melintasi gender, pendidikan, profesi dan kelas. 

Dan lagi, GSB lebih banyak melibatkan politik akar rumput beserta aksinya, kelas menengah 

juga termasuk didalamnya. 

 Nilai dalam suatu gerakan GSL biasanya lebih tidak memperhatikan adanya otonomi 

diri, GSL lebih menonjolkan identitas kelompok atau kelas, dan hal ini berlaku sebaliknya di 

GSB yang memperhatikan otonomi diri dan identitas gerakan. Hal yang kemudian sangat 
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membedakan dari GSB dan GSL kemudian ialah perkara Struktur dan Keorganisasian, apabila 

GSL memiliki struktur yang hierarkis dan terpusat, kemudian akan berbeda dengan GSB yang 

memiliki struktur yang tidak institusional, dalam artian, GSB menolak untuk 

mengorganisasikan gerakannya secara kaku seperti halnya GSL, bahkan cenderung cair. Hal 

ini pula yang akan berdampak pada sistem kepemimpinannya, GSL lebih kearah permanen, 

sementara GSB lebih demokratis dan memiliki agenda rutin untuk mengganti pemimpin, hal 

ini disebabkan pada dasarnya GSL yang anti Birokrasi. 

 Kemudian berbicara soal keanggotaan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, GSL 

lebih kaku karena hanya mengambil satu subjek kelas tertentu, lain halnya dengan GSB yang 

lintas kelas, baik menengah baru, kelompok pinggiran dan elemen-elemen dari kelas menegah 

lama. Terakhir, ketika berbicara soal Ranah atau Medan gerakan, GSB terkesan lebih meluas 

karena melewati batas wilayah bahkan bisa mencapai mancanegara, karena terdapat prinsip 

bahwa perjuangan kemanusiaan tidak mengenal sekat wilayah, hal inilah yang kemudian tidak 

dimiliki GSL. 

 Berdasarkan indikator diatas, gerakan ini merupakan campuran dari dua tipologi 

gerakan sosial ini, baik baru dan lama, dalam Taktik dan Pengorganisasian misalkan, JMPPK 

merupakan organisasi non politik tanpa embel-embel pertanian atau yang lain sebagainya 

walaupun membela hak petani, penggiringan opini publik pun juga dilakukan melalui diskusi 

dan tebar isu serta melalui pembuatan akun sosial media. Menilik pada Partisipasi dan Aktor, 

semua yang didalam JMPPK adalah lintas golongan, profesi dan gender, banyak pula 

mahasiswa yang berpatisipasi didalamnya, yang artinya mereka tidak menaruh identitas pada 

suatu tatanan kelas sosial tertentu, baik petani atau yang lain. 

 Nilai dalam gerakan yang ada didalam JMPPK sendiri lebih menonjolkan identitas 

gerakan, yaitu sekumpulan masyarakat yang menghendaki pegunungan Kendeng Utara tetap 
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lestari, kemudian membahas soal Struktur dan Keorganisasian, JMPPK pada satu sisi memiliki 

ketua dan struktur yang hierarkis, namun tidak serta merta mengganti kepemimpinannya secara 

berkala, dan juga memiliki cabang gerakan di area sekitar pegunungan Kendeng Utara menurut 

kepada pembagian administrasi daerah setingkat Kabupaten yang juga menjelaskan soal 

kepemimpinan dalam organisasi tersebut, sebagai contoh, ada JMPPK Pati, JMPPK Blora, dsb 

(dikutip dari Jitunews.com, diakses 28 Januari 2017, jam 19.05 WIB). 

 Berbicara soal keanggotaan, JMPPK lebih luas dalam keanggotaan, dikutip dari 

Kompas.com (diakses 28 Januari 2017, jam 19.39 WIB) yaitu lintas golongan dan gender yang 

satu pemikiran dalam melestarikan lingkungan. Kemudian yang terakhir berbicara ranah dan 

medan, secara brand, JMPPK terkesan seperti GSL yang meliputi areal sekitar pegunungan 

Kendeng Utara di Jawa Tengah, namun mereka juga melakukan aksi semen kaki yang diadakan 

20 Maret 2017 di depan Istana Negara Jakarta, dan juga pada aksi semen kaki didepan kantor 

balaikota Heidelberg Jerman 10 hari sebelum aksi di Jakarta yang didalamnya terdapat orang 

JMPPK (dikutip dari BBC Indonesia, diakses pada 28 Januari 2017, jam 19.39 WIB). 

 2.1.2     Teori Framing 

Dalam perspektif Sosiologi, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Erving Goffman, 

secara mendasar manusia aktif dalam mengklasifikasikan dan menaruh pengalaman hidup 

dalam suatu kategori dengan tujuan untuk memberikan makna, lebih lanjut Goffman 

mengatakan bahwa setiap kegiatan dan perilaku manusia pada dasarnya memiliki arti tersendiri 

yang kemudian akan ditafsirkan oleh manusia  agar bermakna dan berarti, hal ini menyebabkan 

manusia sangat tergantung terhadap frame atau skema interpretasi seseorang atas tindakannya. 

(Goffman dalam Eriyanto, 2002). Ketika membicarakan kajian gerakan sosial, dalam 

pembentukan framing atau pembingkaian menurut Situmorang (2013 hal 41), suatu gerakan 

sosial berguna untuk menyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka 
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terdorong untuk mendesak sebuah perubahan, framing pula berperan guna mempengaruhi 

makna dalam kebijaksanaan publik.  

Menurut Sukmana (2016 hal 201-202) Framing juga merupakan metode penyajian 

realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak serta-merta diingkari (denial), lebih dari 

itu, kejadian tersebut dibelokkan secara halus, dengan menonjolkan aspek tertentu dari isu yang 

berkaitan dengan penulisan fakta, ini kait eratnya dengan penggunaan baik diksi atau kata, 

gambar, maupun citra tertentu untuk ditampilkan kepada publik. Kemudian dalam membingkai 

suatu gerakan, setidaknya dua komponen penting, yakni diagnosis elemen atau 

mendiagnosiskan masalah dan sumber masalahnya, yang kedua yaitu prognotis elemen, atau 

mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut (Snow & 

Benford, dalam Situmorang, 2013 hal 41).  

Selain itu, juga terdapat sumber dasar pembentukan framing yang diantaranya yaitu 

pertama, kontradiksi budaya dan alur sejarah, dan yang kedua yaitu proses framing sebagai 

sebuah aktivitas strategi (Situmorang, 2013:42-43). McCharty & Zald (dalam Situmorang, 

2013 hal 44) menyebutkan pula, guna memuluskan suatu framing, diperlukan suatu alat yang 

berupa media. Adanya media merupakan target utama bagi upaya proses framing dalam 

gerakan sosial yang dapat berupa media elektronik, cetak, maupun media tempat seperti 

warung, restoran, cafe dan lain sebagainya digunakan sebagai tempat diskusi dan 

mensosialisasikan isu agar masyarakat bersedia untuk masuk ke dalam gerakan sosial tersebut.  

 Menilik pada gerakan yang dilakukan oleh JMPPK, pembentukan framing ini ialah 

berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar pegunungan Kendeng 

Utara soal bahaya kerusakan lingkungan, selain dibeberapa wilayah sekitar pegunungan 

Kedeng Utara yang menjadi tempat konflik antara warga dan korporasi semen terdapat kaum 

Samin yang hidupnya bergantung kepada pertanian. Bersamaan dengan itu baik JMPPK dan 
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masyarakat Samin meyakinkan masyarakat bahwa apabila tambang dan pabrik semen masuk 

ke wilayah mereka akan menghancurkan tatanan hidup mereka yang telah berlangsung selama 

banyak generasi. Penyampaian framing yang dilakukan selain melakukan diskusi bersama 

warga juga menggunakan media dunia maya melalui sosial media milik JMPPK dan film 

dokumenter yang dibuat oleh baik oleh JMPPK sendiri maupun Watchdoc Documentary turut 

menggugah aktivis lingkungan diluar areal pegunungan Kendeng Utara untuk terlibat didalam 

aksi penolakan berdirinya pabrik dan tambang semen diwilayah tersebut. 

2.2 Landasan Konseptual 

 2.2.1    Strategi Framing 

 Strategi Framing dalam gerakan sosial tidak lain adalah turunan dari Teori Mobilisasi 

Sumberdaya dalam Gerakan Sosial Baru, seperti yang dikemukakan oleh John McCartney dan 

Mayer.N Zald, Teori Mobilisasi Sumberdaya merupakan suatu sarana kolektif dalam lembaga 

formal ataupun lembaga informal. Yang kemudian masyarakat dapat memobilisasi sumberdaya 

yang tersedia dan berbaur dalam aksi bersama sebagai hasilnya (Situmorang, 2013, hal. 38).  

Masih dari bacaan yang sama dari Situmorang (2013, hal.41-44) yang disadur dari 

sebuah penelitian, strategi framing dalam gerakan sosial (GSB terutama), Mayer N. Zald juga 

memaparkan adanya topik-topik yang juga penting dijelaskan untuk pijakan analisis teori 

dalam membentuk proses framing pada masyarakat.  

1. Kontradiksi Budaya 

Dalam penjelasan Zald, terciptanya peranan gerakan sosial acapkali melalui 

ketergantungan budaya yang sudah berlangsung dan berkembang secara turun temurun 

menjadi bahan proses pembentukan framing seperti keluhan, ketidakadilan sehingga aksi 

kolektif terjadi.  
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2. Proses pembentukan framing sebagai aktivitas strategi.  

Adanya pemimpin, partisipan inti, aktivis dan simpatisan, yang menjadi kader-kader 

dalam gerakan, secara tidak langsung disediakan dari keberadaan keretakan dan kontradiksi 

budaya. Dan terdapat proses framing yang aktif, yang berlanjut dengan pendefinisian 

ideologi, simbol gerakan, dan peristiwa-peristiwa yang mampu menjadi sorotan dari para 

kalangan luar aktivis. Kalangan masyarakat, asosiasi pemimpin, politisi dan penulis juga 

berkontribusi menentukan pilihan strategis framing dalam gerakan sosial.  

3. Penentuan kelompok sasaran dan alat untuk menjalankan framing 

Oleh karenanya penting untuk adanya sebuah media pertemuan atau perkumpulan, atau 

suatu ruang berdikusi didalam suatu proses framing. Mayer N. Zald menjelaskan 

bahwasanya gerakan sosial mempergunakan ruang atau tempat-tempat pertemuan sebagai 

media berdebat atau berdiskusi untuk mensosialisasikan masalah-masalah sosial sehingga 

kelompok masyarakat berkeinginan untuk ikut dalam gerakan sosial tersebut, hal ini 

menunjukkan adanya pengkontesan framing pada suatu interaksi empat mata atau secara 

langsung antar anggota.  
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2.3 Alur Berpikir 

 

Konflik antara masyarakat sekitar pegunungan Kendeng Utara yang meliputi wilayah 

Kabupaten Pati, dan Rembang dengan beberapa pabrik semen yang masuk kewilayah mereka 

sudah berlangsung selama 18 tahun dengan masuknya Semen Gresik (sekarang PT Semen 

Kerangka Berpikir (Hasil Olahan Peneliti) 
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Indonesia) pada tahun 2006. Adapun alasan masyarakat melakukan penolakan berdirinya 

pabrik semen diwilayah mereka ialah untuk mempertahankan sumber daya yang berupa sumber 

air dan lahan. Karena kebanyakan dari masyarakat yang tinggal disekitar pegunungan Kendeng 

Utara menghidupi kehidupan mereka dengan bertani dan memanfaatkan air yang berasal dari 

pori-pori pegunungan kapur tersebut, dengan adanya kegiatan tersebut, maka kehidupan yang 

sudah berjalan selama turun-temurun tersebut menjadi terancam karena perusahaan semen 

yang masuk ke wilayah tersebut demi keuntungan atau profit mereka dari hasil penambangan 

dan produksi semen. 

Kerusakan lingkungan sudah bisa dirasakan juga bahkan pada tahun 2005 dimana 

terjadi banjir bandang yang melanda Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang berada di 

lereng pegunungan Kendeng Utara, hal ini oleh JMPPK juga merupakan akibat dari aktifitas 

penambangan kapur skala kecil yang tersebar di banyak titik di pegunungan Kendeng Utara 

yang masuk dalam daerah administrasi Kabupaten Pati. 

Kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan semen tersebut juga di khawatir kan 

tidak membawa kesejahteraan yang selama ini diperoleh dengan cara bertani dan mewarisinya 

turun temurun, dengan kata lain masyarakat menjadi tidak lagi sejahtera seperti dulu. 

Kemiskinan juga menjadi hal yang di khawatirkan masyarakat, hal ini dikarenakan tidak 

terserapnya masyarakat untuk menjadi pekerja di pabrik semen tersebut yang kegiatan 

produksinya lebih banyak menggunakan mesin. 2 (dua) hal tersebut merupakan kontradiksi 

budaya yang di khawatirkan akan terjadi apabila pabrik dan tambang semen telah berdiri. 

Masyarakat tidak tinggal diam, masyarakat bersama Jaringan Masyarakat Peduli 

Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan pergerakan guna menyuarakan suara mereka soal 

penolakan berdirinya pabrik dan tambang semen. Kemudian tugas dari JMPPK ini ialah 

melakukan advokasi terhadap masyarakat yang merasa terdzolimi oleh korporasi, untuk 
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membentuk framing gerakan dengan berdasarkan dari keluhan dan ke khawatiran masyarakat 

yang ada, melakukan aksi demonstrasi dan teatrikal seperti yang banyak diliput di media, salah 

satunya penyemenan kaki didepan Istana Negara pada Mei tahun lalu, kemudian melakukan 

edukasi soal dampak kegiatan pabrik dan tambang kepada masyarakat melalui diskusi bersama.  

Setelah itu, hasil dari itu semua dan dokumentasi gerakan yang dilakukan mereka 

dibagikan melalui sosial media yang mereka punya seperti @omahekendeng di Twitter dan 

Instagram. Upaya framing juga dilakukan dengan berjejaring ke berbagai pihak dengan 

berbagai bidang seperti bidang hukum (yang juga memiliki peran besar dalam melakukan 

advokasi), kesenian, atau ke pihak yang memiliki concern di dalam hal kelestarian lingkungan. 

Tidak ketinggalan diskusi dan cinderamata yang menjadi media penyampaian pesan yang 

sudah terbingkai, serta kampanye populis (cth: komik, seni rupa, kesenian tradisional, dll). Dan 

tentunya, hasil akhir yang diharapkan ialah dengan banyaknya dukungan akan membuat pabrik 

semen keluar dari wilayah mereka. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hal ini karena penelitian Kualitatif acap 

kali dijadikan penelitian yang dilakukan diranah penelitian Sosial, hal ini dikarenakan menurut 

Creswell (2010, hal 4-5), penggunaan penelitian kualitatif ini adalah untuk mencari jawaban 

yang berkaitan dengan bagaimana manusia mengatur diri dan bagaimana masyarakat mengatur 

latar sosialnya melalui simbol-simbol, ritual, struktur dan peran sosial, dan lain sebagainya 

(Berg, 2001 dalam Martono, 2015). 

 Dalam mengeksekusi penelitian kualitatif, wawancara lebih banyak digunakan sebagai 

metode pengumpulan data utama, karena melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi 

lebih dalam mengenai interpretasi individu yang ditelitinya. Selain itu pengumpulan data 

lainnya juga dapat dilakukan melalui pengumpulan kata-kata selain dari individu, misalnya 

melalui buku dan sumber lain yang menunjang atau mendukung tema penelitian tersebut 

(Martono, 2015 hal 212). 

Dari penjabaran diatas, ialah tepat jika penelitian mengenai JMPPK ini menggunakan 

metode kualitiatif, karena penelitian ini terkait dengan gerakan yang dilakukan JMPPK melalui 

framing agar tercapainya tujuan dari gerakan tersebut, yaitu minggatnya pabrik semen dari 

wilayah mereka, disepanjang jangkauan wilayah JMPPK. Untuk mengetahui apa-apa saja yang 

dilakukan agar tercapainya suatu framing gerakan mereka dan apakah ada yang lain dari 

terjabar dibagian kerangka berpikir. Jika kita menilik hanya pada apa yang tersaji di sosial 

media mereka saja maka data yang tersaji kurang kuat, maka perlu diadakan wawancara 

mendalam terhadap aktor-aktor gerakan yang terlibat didalam penciptaan framing mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 Kemudian kita membicarakan soal pendekatan, pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan Studi Kasus, yang mana pendekatan ini dipilih karena studi kasus memfokuskan 

diri pada penggambaran kasus dan menganalisanya sehingga dapat menghasilkan temuan-

temuan baru. Kata “kasus” dalam studi kasus ini mengarah pada unit aktivitas manusia yang 

tertanam didunia nyata, yang hanya dapat dipelajari dan dipahami dalam konteks tertentu, yang 

bisa berupa individu atau kelompok, bahkan lembaga sekaligus, kasus tunggal atau beberapa 

kasus semua bergantung apa yang ingin diketahui oleh kita lebih dalam (Gillham, 2000). Studi 

kasus pula ialah pendekatan penelitian yang rinci, dan sering kali menggunakan data yang 

dikumpulkan selama periode waktu tertentu dan fenomena yang bermacam-macam dalam 

konteks mereka dengan tujuan memberi analisis konteks dan proses yang menerangi isu-isu 

teoritis yang dipelajari (Hartley, 2004). 

Dari penjabaran diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus Intrinsik, yang 

mana pada penelitian ini membahas usaha JMPPK membangun framing dalam rangka 

mengusir keberadaan pabrik semen dari wilayah Pegunungan Kendeng Utara, isu ini dianggap 

penting karena JMPPK sendiri sedang memperjuangkan kepentingan hajat hidup masyarakat 

sekitar Pegunungan Kendeng Utara yang terancam dengan adanya pelanggaran tersebut, dan 

juga berkaitan dengan cara mereka menyampaikan pesan ter-frame agar mendapat dukungan 

dari masyarakat dan tentunya mencerahkan pandangan masyarakat soal pembangunan yang 

tidak merusak kelestarian lingkungan. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan, adanya pembatasan ini adalah agar kajian penelitian yang 

dilakukan tidak melebar dan keluar dari ranah tujuan penelitian yang telah ditentukan. Fokus 

penelitian ini ialah melihat apa saja upaya framing yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli 
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Pegunungan Kendeng (JMPPK) dalam gerakan menolak pembangunan pabrik semen di 

kawasan Pegunungan Kendeng Utara. 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian menurut Nasution (2003, hal 43), merujuk kepada pengertian latar 

belakang tempat atau lokasi sosial yang didalamnya terdapat unsur pelaku, tempat, dan 

kegiatan yang diobservasi. Dalam penelitian ini, lokasi yang dimaksudkan bukan lokasi 

berdasarkan peta, namun lebih kepada lokasi dimana isu itu berasal, yakni disekitar 

Pegunungan Kendeng Utara yang didalamnya meliputi 4 (empat) Kabupaten, yakni Pati, Blora, 

Rembang, dan Grobogan. Hal ini dikarenakan apabila merujuk kepada postingan media sosial 

milik JMPPK, semua isu dan kabar terbaru dari gerakan tersebut bermuara pada satu akun di 

beberapa platform media sosial seperti Twitter, dan Instagram. 

Namun, dalam penelitian ini juga mengunjungi pusat dari gerakan tersebut, yakni di 

markas JMPPK yang berlokasi di Dusun Ledok, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa 

Tengah. Pemilihan lokasi ini lebih didasarkan kepada asumsi bahwa dari markas besar akan 

lebih memudahkan pendapatan informasi penelitian yang diperlukan dari tingkat cabang 

hingga pusat gerakan tersebut, mengingat hierarki gerakan yang telah disebutkan yang 

memiliki cabang dan pusat. 

3.4 Teknik Penentuan Informan 

 Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang mana sampling ini 

termasuk kedalam non-probability sampling, Teknik penentuan informan ini tidak memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Dalam purposive sampling ini, menentukan sample harus mempunyai 

beberapa pertimbangan tertentu, dengan kata lain peneliti mesti cermat dalam memilih orang 
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yang akan di tanya-tanya berkaitan dengan judul penelitian yang kita lakukan, dan diutamakan 

harus mengetahui seluk-beluk peristiwa yang kita kejar (Martono, 2015, hal 318). 

 Dalam penggunaan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan, terdapat 

kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pemilihan orang yang akan menjadi 

informan dalam penelitian ini. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini ialah, pertama, merupakan orang yang berada dalam lingkaran JMPPK dan 

jaringan-jaringannya, serta aktif didalamnya, kedua, mengetahui seluk-beluk konflik dan 

kondisi internal JMPPK, ketiga, memiliki peran yang cukup sentral dalam pergerakan yang 

dilakukan oleh JMPPK, seperti penyalur warta pergerakan melalui sosial media, tokoh 

koordinator pergerakan JMPPK didaerah maupun di “episentrum” pergerakan di Pati, Jawa 

Tengah. 

 Berkaitan dengan pemilihan orang yang akan ditanyai atau informan penelitian, 

menurut Sugiyono (2007, hal 171-172), pembagian informan penelitian terbagi menjadi 2 

(dua), yaitu Utama, yang merupakan informan kunci yang mengetahui segala sesuatu tentang 

hal yang diteliti, dan Tambahan, yang merupakan informan yang dibutuhkan sebagai 

penyokong apa yang disampaikan oleh Utama walaupun tidak terlibat secara langsung. 

Penelitian tentang JMPPK ini berfokus pada orang-orang yang berperan besar dalam 

JMPPK, lebih kepada ketua baik pusat maupun cabang, dan admin sosial media yang turut 

serta dalam membentuk framing gerakan, daftar-daftar nama informan tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1. Gunretno, tokoh “ketua” JMPPK, sebagai informan utama 

2. Jatra Palepati, tim kreatif JMPPK dan admin sosial media milik JMPPK, 

sebagai informan utama 

3. Joko Prianto, ketua cabang JMPPK Rembang, sebagai informan utama 
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4. Anggota/Partisipan aksi JMPPK, masyarakat Pati yang pro penolakan, sebagai 

informan tambahan. 

Pemilihan informan diatas tidak lepas dari keterlibatan mereka dalam gerakan. Pemilihan 

Gunretno sebagai salah satu informan utama ialah karena merupakan beliau tokoh sentral 

dalam pergerakan, yang juga sangat mengetahui seluk-beluk gerakan dan juga merupakan 

petani yang wilayahnya masuk dalam rencana pembangunan pabrik Semen Gresik di Sukolilo. 

Dalam mengetahui pembentukan framing gerakan, penulis memilik Jatra Palepati sebagai 

informan utama, selain karena sudah terjun dalam pergerakan ini sudah lama bersamaan 

dengan Gunretno, beliau juga memproduksi merchandise pergerakan dan ikut andil dalam 

mempublikasikan serta mendampingi masyarakat yang terdampak rencana pembangunan 

pabrik semen. Terakhir untuk informan utama ialah Joko Prianto, sebagai orang yang 

mengawasi korwil Rembang yang merupakan daerah diluar Pati yang terdampak pembangunan 

dan sempat menjadi headline pemberitaan karena kasus kriminalisasi petani Rembang pada 

konflik terakhir di tahun 2017. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni: 

 3.5.1    Data Primer 

 Data primer adalah sumber data utama dalam suatu penelitian baik kualitatif 

ataupun kuantitatif, menurut Sugiyono (2012, hal 137) Sumber data primer ialah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam artian 

diperoleh tanpa melalui media perantara informasi. 

 Pengumpulan data primer ini dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam 

kepada nasrasumber penelitian yang sudah ditentukan, selain wawancara, dokumentasi 

baik pengambilan foto ataupun video juga termasuk dalam data primer. Serangkaian 
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cara pengambilan data primer ini dilakukan dan akan memberikan data yang lengkap 

terkait apa yang dilakukan oleh JMPPK dalam membentuk framing gerakan mereka. 

3.5.2     Data Sekunder 

Data sekunder dapat dipahami sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber 

utama, artinya, data sudah tersedia entah melalui media atau apapun sebelum si peneliti 

tersebut mendapatkannya pertama kali (Martono, 2015). Dasar dari penggolongan data 

sekunder ialah, data tersebut telah diolah, dikemas dan disusun menjadi sebuah artikel. 

Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian maupun media massa 

baik cetak maupun media daring (dalam jaringan), yang tidak lupa dari suatu lembaga 

tertentu yang membidangi subjek yang akan diteliti, Yang kemudian data tersebut harus 

dinilai lagi berdasarkan kualitas informasi baik artikel maupun opini yang disampaikan 

(Martono, 2015). 

Melihat dari apa yang telah dijabarkan, dalam penelitian ini data sekunder yang 

digunakan ialah artikel dari banyak berita-berita yang berkaitan dengan JMPPK, 

termasuk ringkasan dari tayangan program televisi yang sudah disiapkan oleh peneliti 

sebelumnya, juga dengan hasil-hasil penelitan yang berkaitan soal masalah-masalah 

lingkungan dan gerakan di Pegunungan Kendeng Utara. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 3.6.1    Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah proses mendapatkan data atau informasi 

menggunakan pancaindra. Proses ini menuntut peneliti untuk terlibat dalam situasi 

sosial yang diamati dan mencatat apa-apa yang sedang terjadi, hal inilah yang membuat 

peneliti sebagai instrument penelitian utama dengan catatan peka indra penglihatan, 

rasa dan sebagainya (Jones and Somekh, 2005 ; Sanger, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 Dalam penelitian mengenai JMPPK ini bila merujuk pada Martono (2015), 

pengamatan yang dilakukan dilakukan dalam metode pengamatan tidak berpartisipasi, 

menurut Gomm (2009) dan Sanger (1996), pengamatan jenis ini dilakukan agar tidak 

mempengaruhi keaslian atau kealamian data dari objek yang diteliti, maka sang peneliti 

pun secara sembunyi-sembunyi melakukannya. Dalam ranah ini, peneliti melakukan 

pengamatan yang dengan cara melihat pergerakan JMPPK melalui sosial medianya dan 

juga mengamati aksi yang mereka lakukan tanpa menampakkan diri dihadapan orang 

yang berpartisipasi dalam aksi yang dilakukan.  

3.6.2    Wawancara 

Dalam penelitian kualititatif, wawancara dimasukkan didalam metode 

pengumpulan data. Wawancara sendiri dalam Martono (2015) diartikan sebagai metode 

pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang 

yang merupakan responden atau informan sang peneliti. Adapun wawancara sebaiknya 

dilakukan secara langsung, namun apabila wawancara tidak dapat dilakukan secara 

langsung, dapat juga dilakukan secara tidak langsung baik melalui Telepon, bertukar 

pesan singkat, ataupun telepon video. 

 Sesuai dengan yang telah dijabarkan, kegiatan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri dilakukan secara langsung dengan membawakan suasana semi formal 

agar memberikan suasana nyaman baik pada informan maupun peneliti sendiri. Tidak 

lupa penampilan serta tutur wicara yang menyesuaikan dengan informan yang oleh 

peneliti wawancara. 

3.6.3    Dokumentasi 

Ini merupakan proses mengumpulkan data dengan mengumpulkan berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Namun lagi, dalam menentukan 
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keabsahan sumber dokumen yang digunakan, Scott (1990) menyebutkan kriteria-

kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih dokumen yang dilakukan, antara lain: 

Keaslian dokumen, Kredibilitas sumber, keterwakilan subjek yang diteliti dengan 

uraian didalamnya, serta Makna atau meaning yang terkandung didalamnya. 

Bila berkaca dari penjabaran diatas, maka kegiatan pengumpulan data 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan wawancara yang apabila 

memungkinkan dilakukan di markas dari JMPPK di Sukolilo, Pati, sementara 

menyiapkan hal-hal yang akan dibawa saat kesana, peneliti juga mengumpulkan 

dokumentasi baik dari pihak JMPPK yang terpapar di setiap sosial media yang dimiliki 

maupun laman omahkendeng.org milik mereka, selain itu, beberapa dokumentasi juga 

diambil dari media mainstream yang memberitakan soal mereka baik aksi ataupun 

kasus yang menyangkut mereka. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sama dengan pendekatan 

yang digunakan, yaitu studi kasus. Bentuk-bentuk analisis data dalam studi kasus ialah 

penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu. Tiga bentuk tersebut dapat 

digunakan dalam pendekatan studi kasus tunggal maupun multi kasus. 

 Berdasarkan beberapa pertimbangan dan melihat pada penjelasan teknis penelitian 

yang sudah dituliskan, penelitian ini menggunakan bentuk analisis penjodohan pola. Bentuk 

analisis logika penjodohan pola yaitu membandingkan pola yang didasarkan atas empiris 

dengan pola yang diprediksikan, jika kedua pola terdapat kesamaan, maka hasilnya dapat 

menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2015, hal 140). Adapun 

tahapan dalam penjodohan pola menurut Yin (2015) yang dilakukan ialah sebagai berikut: 

1. Membuat pernyataan pada proposisi awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Pembuatan proposisi awal ini berguna untuk memfokuskan penelitian dan 

mengambil data-data yang penting dalam penelitian. Proposisi awal peneliti dalam 

penelitian ini diambil dari hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti 

dapat dinyatakan bahwa JMPPK membantu masyarakat sekitar Pegunungan 

Kendeng Utara melakukan proses framing gerakan dalam wujudnya “Kendeng 

Lestari” dan “Tolak Pabrik Semen”. Proses framing berkembang melalui Aksi, 

Edukasi, hingga publikasi yang terjadi antara masyarakat Pegunungan Kendeng 

Utara dan perusahaan semen dengan kegiatan produksinya di daerah tersebut, 

dengan tujuan agar masyarakat tergerak dan bergabung dalam gerakan yang makin 

membuat perusahaan semen yang ada diwilayah tersebut keluar. 

2. Membandingkan temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan proposisi awal 

Dalam tahapan ini, peneliti membandingkan hasil temuan awal yang didapat 

melalui observasi dengan pernyataan atau proposisi awal yang dibuat oleh peneliti, 

sehingga akan menunjukkan apakah terdapat persamaan dan perbedaan antara pola 

yang didapat dilapangan dengan pola yang dibuat oleh peneliti. 

 

3. Memperbaiki pernyataan/proposisi 

Tahapan ini dilakukan setelah membandingkan hasil temuan dengan kasus 

awal, yang kemudian akan diperoleh persamaan dan perbedaan, yang selanjutnya 

akan diperbaiki analisanya pada proposisi awal yang telah dilakukan. 

4. Memperbaiki kembali proposisi yang telah dibuat 

Dalam tahapan ini, dilakukan pengecekan data mulai dari membuat pernyataan 

teoritis awal dengan hasil temuan, hasil akhirnya adalah akan diketahui apakah data 

yang didapat sesuai tidaknya dengan rumusan masalah. Adapun dalam tahapan ini, 
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proposisi yang berkembang di masyarakat hasilnya adalah sesuai dengan proposisi 

awal atau tidak mengalami perubahan. 

5. Mengulangi proses analisis data yang didapat sesuai dengan yang diperlukan 

Pada tahapan ini, dilakukan pengecekan secara menyeluruh mengenai analisis 

data, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dan hasil temuan lapang yang 

didapat oleh peneliti telah mampu menjawab permasalahan penelitian. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan reliabilitas menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong, 1993 hal 171). Ini merupakan 

sebuah konsep penting dalam melihat validitas sebuah penelitian melalui proses pengumpulan 

data yang tepat dengan mengcross-check ulang hasil penelitian terhadap subjek penelitian.  

Teknik yang digunakan dalam melihat keabsahan data dalam sebuah penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara triangulasi. Dalam Moleong (2014, hal 330), Teknik 

triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data utama atau wawancara, adapun Teknik dalam triangulasi data adalah triangulasi Sumber, 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui 

beberapa sumber (Moleong, 2014 hal 331).  

Kemudian berbicara soal cross-check data penelitian, setelah didapatkan sebuah hasil 

wawancara dari subyek penelitian hasil dari wawancara mendalam yang digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, maka hasil tersebut dibuktikan keabsahan data nya dengan melihat 

kembali dan mengkomparasikan datanya dengan data dokumentasi yang ada. Runtutannya, 

melakukan wawancara lalu melihat situasi lapangan dan diakhiri dengan menelaah data 

dokumen yang sudah didapatkan. Hal ini pula yang akan dilakukan peneliti di penelitian 
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tentang JMPPK, melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditunjuk yang dibarengi 

dengan pengamatan situasi lapangan, setelah semua terkumpul dan cukup, peneliti mengcross-

check  kembali dengan data dokumentasi yang telah didapatkan.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Pegunungan Kendeng Utara 

4.1.1  Peta Geografis Pegunungan Kendeng Utara 

 Pegunungan Kapur Utara atau yang lebih dikenal dengan Pegunungan Kendeng Utara 

adalah salah satu pegunungan kapur yang ada di pulau Jawa, letak pegunungan kapur ini 

berada pada dua deaerah otonomi setingkat Provinsi (Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang 

meliputi 6 (enam) Kabupaten yang terdiri Grobogan, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, 

dan Bojonegoro di dalam bentangannya.  

 

 

Gambar1. Pegunungan Kendeng Utara (ditandai dengan garis merah) dalam peta 

(Sumber: elmoudy.com) 

 Pada gambar, barisan Pegunungan Kendeng Utara ditandai oleh garis merah, lebih 

rinci, pegunungan ini memanjang dari titik awal di Kabupaten Pati bagian selatan, Blora 

dan Grobogan bagian utara, Rembang bagian selatan dan melintas hingga Bojonegoro 

bagian utara dan Lamongan bagian barat di Jawa Timur (R. Smit dan E.J Van Vessem, 

dalam R.L Situmorang, 1992). Adapun terbentuknya rentang pegunungan ini ialah karena 
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adanya cekungan pengendapan Rembang dan ditambah dengan adanya zona depresi 

Randublatung yang menyokong tenaga endogen untuk membentuk pegunungan tersebut.  

Karena pegunungan ini tergolong jenis pegunungan kapur atau Karst, terdapat beberapa 

keunikan pada gambaran fisiknya, seperti bentuknya yang berbukit-bukit (mengerucut pada 

beberapa bagian), juga terdapat banyak sumber mata air didalamnya, hal ini dikarenakan 

karena jenis pegunungan ini memiliki banyak rongga atau rekahan pada batuan dalamnya 

yang memungkinkan untuk menyimpan air, dan kemudian ialah terdapat sungai bawah 

tanah dengan Lorong-lorong gua sebagai tempat mengalir atau koridornya (Wacana, et al, 

2008).  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Acintyacunyata Speleological Club (ASC) 

Yogyakarta yang mengambil lokasi di kawasan Pegunungan Kendeng pada tahun 1994, 

2006 dan 2008 yang meliputi wilayah Kabupaten Pati dan Grobogan, setidaknya ditemukan 

156 sumber air yang berada pada semua titik ketinggian 5 – 450 mdpl dan 71 lokasi gua 

yang mana sebagian besar adalah gua berair, dengan temuan tersebut, tentunya kawasan ini 

memiliki peran sebagai “tandon air” dari banyak mata air yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air masyarakat sekitar dan irigasi atau pengairan lahan pertanian milik 

masyarakat sekitar yang walaupun pada tampak luarnya terlihat tandus dan kering. Karena 

jenis pegunungan Kendeng Utara yang merupakan Karst atau pegunungan kapur seperti 

yang telah disebutkan, berarti banyak yang ingin menambang batuan kapur atau gamping 

dan bahan lain seperti Pasir Kuarsa dan tanah liat yang ada didalam pegunungan tersebut, 

termasuk Perusahaan semen. 

 Berdasarkan data dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) 

terdapat setidaknya beberapa sungai dalam tanah yang mampu menyuplai kebutuhan air 

rumah tangga dan mengaliri lahan pertanian seluas 15.873,9 hektar di Kecamatan Sukolilo 

dan 9.063,232 hektar di Kecamatan Kayen, yang keduanya berada di wilayah Kabupaten 
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Pati. Dan juga berdasarkan data hasil penelitian, di Pegunungan Kendeng Utara, disekitar 

kabupaten Pati, memiliki sumber mata air sebanyak 79 di Kecamatan Sukolilo (Ismalina 

2013) dan 15 sumber mata air di Kecamatan Tambakromo (Wacana et al 2008) yang ke 

semuanya keberadaannya tetap ada sepanjang tahun tanpa kering karena disokong oleh 

tumbuhan yang tumbuh disekitar yang membantu pori-pori batuan kapur dalam menyerap 

air, serta menjaga ekosistem sekitar. 

 

Gambar 2. Peta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo. (sumber: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kapur_Utara) 

 

 Di areal pegunungan ini pula terdapat Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo 

dan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Rembang. KBAK Sukolilo ialah bentang 

alam pegunungan Kapur yang melintasi 3 Kabupaten yakni Pati bagian selatan, Grobogan 

bagian utara dan Blora bagian utara, yang semenjak tahun 2014 melalui Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2641 ditetapkan sebagai Kawasan lindung 

nasional, sementara CAT Watuputih yang merupakan kelurusan dari KBAK Sukolilo di 

Rembang selatan merupakan kawasan yang dilindungi melalui Undang-Undang nomor 7 

tahun 2004 pasal 25 tentang sumberdaya air dan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 2011 

tentang Penetapan Cekungan Air Tanah poin ke 124. Dengan ditetapkannya KBAK 
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Sukolilo dan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung yang dilindungi pemerintah, maka 

Kawasan tersebut harus bebas dari segala aktivitas penambangan (Wacana dkk, 2014). 

 

Gambar 3. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah 

(sumber: http://tataruangpertanahan.com/kliping-1490-pemetaan-cat-watuputih-

perlu-detail.html) 

 

4.1.2     Masyarakat Lereng Kendeng  

 Seperti yang sudah disebutkan di sub-bab sebelumnya, Pegunungan Kendeng Utara 

melewati 6 Kabupaten yang berada dalam dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan 

semua wilayah yang dilewatinya dihidupi oleh pegunungan ini, seperti yang dikatakan oleh 

Jatra Palepati, “…perlu ditekankan lagi bahwasanya Kendeng tidak terpisah antara 

Rembang, Pati…itu jadi satu kesatuan…” (Wawancara tanggal 9-11-2018). Dalam 

pembahasan Jawa Tengah, berikut ini adalah data kependudukan wilayah per kecamatan 

dan kabupaten yang dilewati Pegunungan Kendeng Utara. 
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Tabel Data Kependudukan Wilayah Lereng Kendeng 

Kabupaten Data Tahun Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Total 

Pati 2017 

Sukolilo 90,089 

347,059 

Kayen 72,806 

Tambakromo 49,574 

Winong 50,007 

Pucakwangi 41,844 

Jaken 42,739 

Grobogan 2015 

Klambu 34,779 

309,678 

Brati 46,492 

Grobogan (Kota) 75,347 

Wirosari 86,343 

Ngaringan 66,717 

Rembang 2017 

Sumber 36,338 

127,189 
Bulu 27,848 

Gunem 23,876 

Sale 39,127 

Blora 2014 

Todanan 57,951 

255,621 

Japah 34,118 

Tunjungan 46,229 

Blora (Kota) 93,358 

Bogorejo 23,965 

Total Penduduk 1,039,547 

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Blora, Grobogan dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang yang diolah oleh peneliti. 
 

 Dari data di atas, setidaknya bisa menggambarkan berapa banyak masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya pada pegunungan karst ini, dan berdasarkan sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh Ismalina (2013) pada tahun 2013, setidaknya sebanyak lebih dari 

8.000 Kepala Keluarga (KK) di sekitar Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati 

memanfaatkan sumber mata air tersebut untuk mengairi sawah, dan keperluan vital 

manusia seperti mandi, cuci, masak dan lainnya. Dan juga karena akses masyarakat yang 

mudah terhadap sumber daya ini membuat masyarakat sangat tergantung oleh keberadaan 

sumber air dari pegunungan ini.  

Berbicara soal masyarakat, di sepanjang lereng pegunungan Kendeng Utara juga 

hidup masyarakat sedulur sikep atau wong samin, Masyarakat Samin ialah pengikut ajaran 
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dari Samin Surosentiko atau yang mempunyai nama asli Raden Kohar, yang merupakan 

seorang tokoh dari Blora yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial 

Belanda pada 1890 dengan cara menolak membayar pajak karena dianggap memberatkan 

petani. Beliau juga menolak mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia 

Belanda. 

Antropolog, Amrih Widodo, menyebutkan bahwa gerakan Saminisme adalah 

fenomena sosial yang tertua di Asia Tenggara dan menjadi bagian dari gerakan petani. 

Karenanya, perlawanan dan penolakan yang dilakukan Sedulur Sikep terhadap korporasi 

semen ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam konteks gerakan perlawanan petani di 

Indonesia. Oleh karena mata pencaharian utama wong samin adalah petani, mereka pun 

tidak pernah membayangkan untuk menukar mata pencahariannya dengan yang baru 

sebagai buruh pabrik. Karena nanti pun tidak semua petani Kendeng dengan wong samin 

didalamnya tak akan terserap seluruhnya sebagai buruh pabrik semen, sebab kapasitas 

pekerja yang diperlukan didalam pabrik semen tersebut hanya hanya ratusan orang saja. 

(Air Mata Pertahankan Mata Air Kendeng, harianjogja.com, 27 Maret 2017). 

Keberadaan masyarakat sedulur sikep pun turut menciptakan suatu kearifan 

lingkungan di wilayah ini yang menjadi program bagi masyarakat untuk mengelola 

lingkungan dan sumberdaya air serta untuk menjaga kawasan kars yang dilakukan secara 

bergotong royong untuk menjaga sumber-sumber air yang ada dengan melakukan 

perlindungan dan membuat aturan-aturan adat yang memberikan larangan-larangan kepada 

masyarakat yang memberikan penilaian negatif dari dampak yang akan ditimbulkan bila 

tidak dilakukan, untuk dapat menjaga dan mengelola sumber-sumber air yang ada. 

Sebenarnya, banyak program-program pemerintah yang dilakukan di wilayah sukolilo 

dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, akan tetapi sangat 

disayangkan bahwa program-program tersebut tidak menjadikan budaya lokal masyarakat 
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sebagai referensi dalam menjalankan program pembangunan di wilayah ini (Winarso, 

2013) 

 Salah satu sumber daya yang dimanfaatkan adalah sumber-sumber mata air, yang mana 

sumber-sumber mata air tersebut tidak pernah mati dan selalu dialiri air sepanjang musim 

bahkan tahun. adapun masalah yang dihadapi ialah masalah kerusakan lingkungan, seperti 

hilangnya mata air, pencemaran udara dan rusaknya ekosistem, bahkan ancaman yang 

paling nyata apabila diteruskan adalah krisis pangan yang akan melanda apabila 

pegunungan ini ditambang, hilangnya sumber mata air maka akan berdampak juga terhadap 

kegiatan pertanian di wilayah yang dilewati oleh barisan pegunungan karst ini, kuantitas 

produksi pertanian yang terdiri beberapa komoditas pun akan berkurang seraya dengan 

berkurangnya lahan pertanian yang dihitung dari luas panennya, dan berikut data hasil 

pertanian per Kabupaten yang dilewati Pegunungan Kendeng Utara. 

Tabel Data Komoditas Pertanian dan Perkebunan 4 Kabupaten di Lereng Kendeng 

Kabupaten 
Data 

Tahun 

Tanaman 

Pangan 

Luas 

Panen (ha) 

Produksi 

(ton) 

Rata-Rata 

Produksi 

(kw/ha) 

Rembang 2015 

Padi 

(Sawah+Ladang) 
42013 60.99 256221 

Padi Sawah 38109 63.63 242504 

Padi Ladang 3904 35.14 13717 

Jagung 25659 43.32 111145 

Kedelai 3675 9.64 3544 

Kacang Tanah 2532 9.1 2303 

Kacang Hijau 1961 11.41 2238 

Ubi Kayu 7224 147.14 106292 

Ubi Jalar 166 132.35 2197 

Pati 2015 

Padi Sawah 106049 631899 59.59 

Padi Ladang 3437 14169 41.23 

Jagung 23675 4172 66.9 

Kedelai 3190 158389 13.08 

Kacang Tanah 2359 3669 15.55 

Kacang Hijau 9090 10075 11.08 

Ubi Kayu 15200 661975 435.51 

Ubi Jalar 15200 661975 435.51 

Grobogan 2015 
Padi Sawah 107558 554587 51,56 

Padi Gogo 5982 24490 40,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Blora 2013 

Padi Sawah 78390 409357 52.22 

Padi Ladang 5870 25545 43.52 

Jagung 45571 228430 50.13 

Kedelai 2 824 5205 18.43 

Kacang Tanah 2394 3608 15.07 

Kacang Hijau 2188 2447 11.18 

Ubi Jalar 180 2649 147.17 

Ubi Kayu 3069 84573 275.57 

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Blora, Grobogan dan 

Rembang yang diolah oleh peneliti. 
 

 Maka bukanlah hal yang mengejutkan apabila masyarakat yang hidup dibawah bayang-

bayang pegunungan ini mempersoalkan soal penambangan yang terjadi. Oleh Jatra 

disebutkan bahwa sangat pentingnya fungsi pegunungan ini hingga diibaratkan sebagai 

tubuh manusia yang bisa rusak apabila dibongkar-bongkar isinya, bukan hanya untuk 

Pegunungan Kendeng Utara, tapi seluruh Jawa. 

“iki gunung kapur sak pulau Jowo iki coro nek diumpamakno neng kulon iki neng 

pusat iki sirah e (Ini gunung kapur se-Pulau Jawa umpamakan di barat adalah 

kepalanya)…nek neng ngetan iki sikil e (di timur ini kakinya)…nah terus yang 

ditengah…Jawa Tengah iki perut…bayangno nek perut iki dibongkar-bangkir 

(bayangkan jika perut ini dibongkar)…di rusak…di edel-edel (diurai-uraikan 

(isinya)…”  (Wawancara tanggal 9-11-2018) 

Pengandaian itu bisa dikatakan benar, terlebih karena jika tubuh manusia ada yang rusak 

maka yang lain akan terdampak, maka tak pelak bila fungsi pegunungan ini juga amat lekat 

dengan kehidupan masyarakat yang hidup dibawah bayang-bayangnya dan masyarakat 

sekitar Pegunungan Kendeng Utara menganggap areal pegunungan ini sebagai sumber 

daya alam yang memberikan manfaat vital bagi kehidupan mereka. 

 Vitalnya sumber air yang berada di barisan pegunungan Kendeng Utara ini, bahkan 

memberi manfaat kepada masyarakat di batas provinsi, dikutip dari sebuah acara Aiman di 

Kompas TV, Abdullah, warga desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang 

menuturkan bahwa masyarakat sekitar pegunungan Kendeng Utara betul-betul 

memanfaatkan berkah alam Indonesia yang satu ini, untuk keperluan pertanian dan 
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kehidupan sehari-hari, Abdullah yang kesehariannya adalah sebagai petani menjelaskan 

bahwa kebutuhan sandang-pangan masyarakat telah tercukupi oleh hasil pertanian yang 

ditanam di lingkungan desanya yang berada di lereng pegunungan Kendeng Utara, bahkan 

bisa dijual. 

 

Gambar 4. Salah satu frame dari acara Aiman-Kompas TV, Tampak pembawa acara 

sedang berbincang dengan Abdullah disebuah sumber air di puncak bukit kapur 

Pegunungan Kendeng Utara (Sumber: Youtube Kompas TV-2017) 

 

 Dalam salah satu bagian dalam acara itu juga ditunjukkan sebuah sumber mata air yang 

terletak di puncak salah satu bukit karst, oleh Abdullah kepada sang pembawa acara 

mengatakan bahwa sumber mata air tersebut telah mengalami penurunan kualitas, selain 

debit airnya yang berkurang juga makin keruh dari sumbernya. Hal yang disebutkan oleh 

Abdullah ini adalah dampak dari penambangan batu kapur oleh perusahaan lain yang 

menambang di salah satu bukit karst di pegunungan Kendeng Utara pada tahun 2000-an, 

sebelum ada penambangan tersebut, disebutkan bahwa debit air sumber mata air tersebut 

melebihi kapasitas kolam penampungannya serta lebih bening, aliran air dari sumber air 

tersebut juga berfungsi sebagai irigasi pertanian bukan hanya di wilayah Rembang, namun 
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hingga wilayah provinsi Jawa Timur, ditambah lagi, sumber mata air tersebut tidak pernah 

kering sepanjang tahun bahkan pada saat musim kemarau (Aiman-Menyemen Kaki 

Menolak Semen, Kompas TV, 2017). 

4.2 Masuknya Semen dan Konflik yang Terjadi 

 Dalam satu wawancara, Gunretno selaku tokoh kunci JMPPK menyebutkan, salah satu 

alasan adanya rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng Utara 

tidak lain ialah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan oleh pemerintah, namun oleh para 

petani yang mendiami wilayah tersebut, dengan adanya ini merupakan sebuah bibit konflik, 

beliau kembali menambahkan, terdapat sebuah ke salah pengertian pemerintah dalam 

mengartikan peningkatan kesejahteraan. 

“Proses e antara pola pikir pemerintah mengangkat kesejahteraan petani kok ‘kon 

(kenapa disuruh) alih profesi, petani kan menjadi salah kaprah, nah iku sing 

dadekno konflik (nah itu yang dijadikan konflik), pemerintah ora (tidak) berpihak 

karo opo sing dikarepno (dengan apa yang diinginkan) petani, tapi lebih apa 

ya…nduwe (punya) keberpihakan terhadap pemodal, dadi iku sing dadi (Jadi itu 

yang jadi) masalah” (Wawancara tanggal 4-8-2018) 

Itulah yang diungkapkan oleh Gunretno sebagai inti dari adanya konflik di Pegunungan 

Kendeng Utara, Pemerintah nampak lebih berpihak kepada pemodal ketimbang petani, hal ini 

memang sangat terlihat dari konflik yang sudah dua dekade ini berlangsung, dimulai pada 

tahun 2006, dengan masuknya PT Semen Gresik yang mencoba untuk mendirikan pabrik dan 

tambang di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dijelaskan oleh Gunretno pada rencana 

pendiriannya pabrik, wilayah yang dibangun meliputi 7 desa, yakni di Desa Baturejo, Sukolilo, 

Gadudero, Kedumulyo, ada Tompegunung, Wonokesumo, Sumbersoko. Dengan segala upaya 

akhirnya warga mengalahkan Semen Gresik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) 

dan Makhamah Agung (MA) pada tahun 2009 yang membuat PT Semen Gresik berpindah ke 

Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.  
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Kemudian berlanjut dengan PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak 

perusahaan dari Indocement Group yang berusaha membangun pabrik dan tambang di dua 

kecamatan di Pati, yakni di Kayen dan Tambakromo pada tahun 2010, dan terakhir di Gunem, 

Kabupaten Rembang, PT Semen Indonesia yang merupakan pindahan dari Pati pada tanggal 

16 Juni 2014 (Samin vs Semen, Watchdoc, 2015). Datangnya Indocement melalui PT Sahabat 

Mulia Sakti (SMS) di Kecamatan Kayen dan Tambakromo juga menghadapi penolakan seperti 

halnya Semen Gresik yang masuk ke Kabupaten Pati 6 tahun sebelumnya, salah satu aksi unjuk 

rasa yang dilakukan oleh JMPPK menolak keberadaan rencana pabrik PT SMS dilakukan pada 

13 Desember 2017.  

Dikutip dari sebuah artikel dari Detik.com yang berjudul “Tolak Pabrik Semen di Pati, 

Massa JMPPK Geruduk Kantor Bupati”, massa aksi yang dilakukan di kantor Bupati Pati ini 

meminta bupati Pati kala itu, Haryanto, untuk membatalkan rencana pembangunan pabrik PT 

SMS di kawasan Kayen dan Tambakromo yang pada kala itu perencanaannya sarat 

ketidakjelasan. Koordinator aksi pada saat itu, Bambang mengatakan bahwa izin pendirian 

pabrik sudah kadaluarsa sejak 8 Desember 2017 sehingga pihaknya menuntut Bupati untuk 

membatalkan izin pembangunan pabrik tersebut. 

"Perizinan PT SMS sudah kadaluwarsa sejak tanggal 8 Desember, sedangkan 

sampai saat ini pabrik tersebut belum ada tanda-tanda. Otomatis, harusnya 

sudah tidak bisa lagi dilanjutkan perizinannya" (dikutip dari artikel “Tolak 

Pabrik Semen di Pati, Massa JMPPK Geruduk Kantor Bupati”, detik.com, 

13-12-2017) 

Namun pada akhirnya, Indocement yang merupakan induk perusahaan PT SMS menunda 

pembangunan pabrik tersebut karena masih menunggu keputusan Makhamah Agung (dikutip 

dari artikel industri.kontan.co.id, “Indocement Masih Tunda Pembangunan Pabrik di Pati”, 

07-08-2017).  

Hingga kini penolakan terus berlanjut, dengan segala upaya, pihak semen dengan 

bermodalkan peta untuk mengeksploitasi wilayah Karst Kendeng seakan menciptakan “Bom 
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Waktu” untuk kawasan tersebut, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jatra pada suatu 

wawancara 

“…para investor begitu getol untuk mengincar…untuk menambang…untuk 

produksi itu di Pegunungan Kendeng…jadi mereka secara otomatis menyusun 

skema daerah mana yang berpotensi untuk di tambang…di Kendeng ini…di setiap 

Kabupaten…nah yang saya maksud Bom Waktu itu adalah mereka sudah 

menyusun…AMDAL…menyusun skema untuk menambang di setiap 

Kabupaten…jadi semacam hanya menunggu waktu saja…jadi nek ora (kalau 

tidak) dikukuhi antara Pati, Rembang, Grobogan, Blora itu mau yo (tadi 

ya)…bakal e (bakalan) luput karena awal isu penolakan semen ini sendiri 

konsentrasi massa ada di Pati”  (Wawancara tanggal 9-11-2018) 

dengan skema semacam ini, ia mengungkapkan bahwa jika dulur-dulur tidak disiagakan untuk 

mengantisipasi masuknya semen maka daerah akan terekspolitasi dengan segala konsekuensi 

lingkungan yang ada. 

Kronologi Masuknya Perusahaan Semen di Kendeng (Diolah dari berbagai sumber) 

Tahun Kejadian Keterangan 

2006 
PT Semen Gresik berusaha masuk ke Kecamatan 

Sukolilo, Kabupaten Pati 
  

2009 
Warga menang di PTUN dan MA, Semen Gresik mundur 

dari Pati, berpindah ke Kecamatan Gunem, Rembang 
  

2010 

PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan 

Indocement, berusaha masuk ke Kecamatan 

Tambakromo dan Kayen, Kabupaten Pati 

  

2011 

PT Semen Indonesia mendapat izin lokasi dari Pemprov 

Jateng untuk mendirikan pabrik dan tambang di Gunem, 

Rembang 

Tanggal 18 November 2011 

2012 
Izin kelayakan lingkungan turun dari Pemprov Jateng 

untuk PT Semen Indonesia 
  

2016 

Warga menggugat PT SI ke MA Tanggal 2 Agustus 2016 

Warga menang gugatan Tanggal 5 November 2016 

2017 

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mencabut izin Tanggal 2 November 2017 

Izin diterbitkan lagi oleh Gubernur Jateng Tanggal 23 Februari 2017 

 

Setelah selesai di Pati, perlawanan beralih ke Rembang yang masih terus berlanjut hingga kini 

(2017-2018). Untuk kronologi konflik yang terjadi di Rembang, dikutip dari acara Aiman-

Menyemen Kaki Menolak Semen (Kompas TV, 2017), berawal pada tahun 2011, lebih tepatnya 

pada tanggal 18 November, PT Semen Indonesia (SI) memperoleh izin lokasi dari Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Provinsi Jawa Tengah, yang dilanjut dengan izin kelayakan lingkungan pada tahun 2012. 

Warga sendiri sudah menyuarakan penolakan sejak tahun 2013, resah dengan kekhawatiran 

akan kerusakan lingkungan, warga yang resah dan menyuarakan penolakan tersebut 

menggugat PT SI ke Makhkamah Agung RI pada 2 Agustus 2016 yang akhirnya dimenangkan 

oleh warga pada tanggal 5 November 2016, dengan dibatalkannya izin tersebut maka pada 

tanggal 16 Januari 2017, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencabut izin untuk PT SI 

untuk diterbitkannya izin lagi pada tanggal 23 Februari 2017. 

 Alhasil pabrik semen pun berdiri dan memulai penambangannya, hal ini pun juga 

menyebabkan suatu perpecahan ditengah masyarakat, bukan merupakan konflik yang 

melibatkan adu fisik, namun lebih kepada masalah pro dan kontra. Adapun penyebab warga 

untuk menolak pabrik semen menurut bu Giyem, warga Desa Larangan, Kecamatan 

Tambakromo, Pati ini ialah karena ketakutan akan kerusakan lingkungan yang akan 

menghilangkan lahan warga dan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, serta 

hilangnya sumber mata air yang selama ini menghidupi dan memenuhi kebutuhan warga. 

“soal e pabrik semen iku menghancurkan opo wae (apa saja)? Pabrik semen ki 

kan nggae bencana neng masyarakat…siji…lingkungan hancur…kaping 

loro…karo warga do warga wes gontok-gontokan…kaping telune ki banyune iso 

entek…lahan e wes ora onok…dadi nak pertanian dirusoi ngono ki yo ora 

kenek…opo meneh daerah iki…Jawa Tengah iki wes padat penduduk…ora layak 

onok pabrik semen maneh…” 

Artinya: 

“Soalnya pabrik semen ini menghancurkan apa saja? Pabrik semen ini kan 

membuat bencana di masyarakat, satu, lingkungan hancur, kedua, sama warga 

juga sudah konflik, ketiganya ini air bisa habis, lahannya sudah tidak ada, jadi 

kalau pertanian dirusak ini ya sudah tidak bisa, apa lagi daerah ini, Jawa Tengah 

ini sudah padat penduduk, tidak layak ada pabrik semen lagi” (Wawancara 

tanggal 17-8-2018) 

 

Adapun konflik yang melibatkan warga dan semen ini juga memiliki catatan hukum, 

bukan hanya masalah penggugatan pendirian pabrik, namun lebih kepada kriminalisasi. 

Kriminalisasi terjadi pada konflik yang terjadi di Sukolilo, Pati dan Rembang. Pada tahun 2009, 
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sebuah insiden yang melibatkan warga pro penolakan pabrik semen dan beberapa orang dari 

PT Semen Gresik serta Kepolisisan terjadi di desa Kedumulyo, Sukolilo, Kabupaten Pati, 

dikutip dari Buku Menyelamatkan Lingkungan Berakhir Di Penjara (Kristianto, 2009) terbitan 

YLBHI-LBH Semarang, disebutkan insiden terjadi pada tanggal 22 Januari 2009, dimana tim 

survei PT. Semen Gresik mendatangi Desa Kedumulyo. Warga yang menolak pembangunan 

pabrik semen yang sudah ada di lokasi (kantor desa Kedumulyo) tanpa komando menghadang 

mobil ber plat nomor W Gresik beserta penumpang didalamnya yang merupakan orang-orang 

dari Semen Gresik karena dianggap sebagai tamu asing yang datang tanpa permisi. Sebelumnya 

telah terdengar kabar bahwa tim dari Semen Gresik tersebut akan mengukur lahan bengkok 

desa yang pada rencananya akan dibebaskan dan dijadikan tapak pabrik yang semenjak awal 

sudah menjadi kontroversi. Tujuan dari penghadangan ini adalah tidak lain agar Kepala Desa 

Kedumulyo pada saat itu, Suwarno bersedia menemui mereka.  

Sembilan orang ditangkap oleh kepolisian pada insiden itu, dan menurut buku tersebut, 

beberapa diantaranya mengalami kekerasan berupa penyiksaan dan pemukulan saat ditangkap 

maupun saat berada di Mapolres Pati. Intimidasi pun juga dilakukan diantaranya dengan 

menodongkan pistol ke salah satu terdakwa saat dimintai keterangan, tujuan dari tindakan 

kekerasan ini tidak lain adalah untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak diperbuat oleh 

Sembilan orang yang ditangkap tersebut, salah satu dari orang yang ditangkap pada saat itu, 

Sutikno bin Nasirin, dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dia tidak 

tahu apa isinya. Buntut dari insiden tersebut, 3 dari 9 orang yang ditangkap dikenakan hukuman 

5 bulan penjara, tiga orang tersebut ialah Sudarto bin Sudirman, Tamsi bin Mangun Sarpin, 

dan Gunarto bin Wargono dengan dakwaan “turut serta melakukan penghasutan”. 

Kriminalisasi juga terjadi di Rembang, menurut pemberitaan yang dilakukan oleh 

Tirto.id pada sebuah artikel yang berjudul Kriminalisasi Joko Priyanto, Babak Baru Kasus 

Semen Rembang (Apinino, 2017), dalam pemberitaan tersebut, Joko Prianto alias Print disebut 
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oleh Kabid Humas Polda Jateng pada saat itu, Agus Triatmaja, telah melakukan tindak 

pemalsuan dokumen. Didalam artikel tersebut disebutkan, dalam dokumen tentang penolakan 

warga terhadap pendirian pabrik semen yang diberikan kepada Makhkamah Agung RI guna 

Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng no.660.1/17 tahun 2012 

tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan di Kabupaten 

Rembang yang diajukan PT Semen Gresik. 

Kejanggalan ditemukan dalam dokumen yang diberikan oleh warga tersebut, dari 

sekitar 2500 nama yang bertandatangan didalamnya, terdapat nama Saiful Anwar yang 

berdomisili di Manchester dengan pekerjaan Presiden RI tahun 2025, juga Zaenal Mukhlisin 

yang bekerja sebagai Power Rangers, berlanjut dengan beberapa nama yang diduga fiktif dan 

tidak jelas. Namun hingga kini, kasus yang menimpa Joko Prianto tersebut tidak berujung 

dengan jelas, Print dalam hal ini tidak sempat masuk ke dalam sel penjara. 

4.3 Mengenal Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) 

 JMPPK atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng ialah nama induk dari 

gerakan penolakan berdirinya pabrik semen di wilayah karst Pegunungan Kendeng Utara, Jawa 

Tengah, mengawali kiprah sejak tahun 2008 sebagai wadah bagi penyelamatan lingkungan 

yang dilakukan oleh sejumlah kelompok tani, namun pada masa itu, JMPPK belum bernama 

JMPPK, melainkan sebagai Serikat Petani Pati, serikat tani yang memiliki wilayah kerja se 

Kabupaten Pati yang menjadi wadah yang mewadahi masalah pertanian saja. Serikat Petani 

Pati akhirnya menjadi FMPL atau Forum Masyarakat Peduli Lingkungan pada tahun yang 

sama, Jatra menyebutkan bahwa pendirian FMPL ini tidak merubah SPP namun membuat 

organ taktis baru yang ketambahan muatan permasalahan yang akan dibahas dan dilaksanakan 

karena tidak mungkin menggunakan nama SPP yang berfokus pada masalah pertanian seperti 

subsidi pupuk dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada tahun 2009, pasca mundurnya Semen 
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Gresik dari Sukolilo, dan seiring bertambahnya jaringan yang dibentuk oleh dulur-dulur 

kendeng yang membantu permasalah lingkungan yang terjadi di wilayah Kendeng Utara, maka 

FMPL dideklarasikan kembali menjadi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau 

JMPPK yang eksis hingga sekarang, namun tidak hanya berpusat di masalah Kendeng saja, 

melainkan bersolidaritas dengan masalah yang lingkungan lain yang terjadi di luar area 

Kendeng. Lebih lanjut, melalui kutipan wawancara berikut juga menerangkan alasan 

perubahan dari SPP hingga menuju JMPPK ialah karena perbedaan tugas yang ditangani, 

terlebih setelah banjir bandang sukolilo tahun 2005 

“…alasan SPP dibuat itu untuk mendapatkan subsidi pupuk…untuk mengurus 

hasil pertanian di distribusikan kemana…ini kan pihak pemerintah…pihak 

pemangku kebijakan yang terkait meminta agar ada kelompok tani…maka 

disinilah membuat kelompok tani maka SPP dibuat…nah…makin kesini makin 

kesini…pergerakan mulai melebur dengan beberapa organ yang lain…ketika 

mengalami bencana banjir…itu kan di sukolilo…banjir bandang sekitar tahun 

2005 terus kan konco-konco (teman-teman) jaringan do…turut evakuasi 

lah…akhir e membincangkan tidak tentang pertanian saja…iki opo (ini 

apa)…dampak e ki opo (nya ini apa)…banjir iki kenopo (ini kenapa)…ternyata 

memang beberapa perbukitan karst iku dipapasi terus hutan-hutan 

ditebangi…terus…ooo…iki persoalan e (ini persoalannya)…jadi persoalan neng 

kene iki kudu nggudohne konco-konco gen ngerti akibat e iki (disini ini harus 

menggugah teman-teman biar mengerti akibatnya)…selain tentang pertanian yo 

tentang lingkungan” (Wawancara tanggal 9-11-2018) 

Lebih lanjut membicarakan JMPPK, JMPPK sendiri tidak pernah mengklaim sebagai 

organisasi, melainkan sebuah gerakan sosial yang bergerak tidak dengan sistem formal yang 

tertata layaknya LSM atau gerakan sosial lainnya, namun lebih kepada kerja komunal yang 

bersifat kolektif yang berpatok pada jaringan dan kebudayaan lokal.  

“JMPPK “tombol on-off” nya gimana? Sekertarisnya siapa…ketuanya siapa kan 

gak ada…nah makanya kalo ada yang bilang JMPPK itu LSM ya…berarti tidak 

mengenal peta secara mendalam…jadi…JMPPK ini organ taktis…jadi gak onok 

ketua ne, wakil e sopo (tidak ada ketuanya, wakilnya siapa)…koordinator 

ada…koordinator kan hanya memandegani dulur-dulur untuk 

me…apa…mengarahkan dulur-dulur…terlepas dari itu kan sekretarisnya gak 

ada…ininya siap kan gak ada…semua yo…sambatan…kolektif lah 

bahasanya…lebih tepat ke kolektif…eh…komunal…JMPPK mengerjakan 

segala sesuatu itu secara komunal meskipun ia  bermain di permukaan juga…” 

(Wawancara dengan Jatra Palepati, tanggal 9-11-2018) 
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Dari kutipan wawancara diatas, kita dapat melihat bahwa gerakan ini bergerak atas kolektifitas 

dulur-dulur didalamnya, dan mandiri dalam pembiayaan gerakan yang berasal dari donasi dan 

sumbangan dulur-dulur, dikutip dari pemberitaan oleh beritatagar.id, pembiayaan gerakan ini 

juga berasal dari sumbangan yasinan atau tahlilan warga penolak semen yang rutin dilakukan 

(pemberitaan tanggal 24 Maret 2017). Diluar itu, untuk menangani dulur-dulur dari luar Pati, 

JMPPK memiliki koordinator, yang bertugas untuk mengatur relawan dari daerah masing-

masing. 

4.3.1 Jaringan Yang Dimiliki Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 

(JMPPK) 

 Sesuai dengan namanya, JMPPK memiliki jaringan dalam melaksanakan misinya, 

seperti layaknya gerakan sosial lainnya, dan semua jaringannya tersebar dibanyak tempat 

di dalam dan luar negeri, gerakan ini juga terbuka terhadap siapa saja yang ingin 

berpartisipasi dalam gerakan tolak pabrik semen ini, hal ini berlandaskan pada asas 

“Kendeng tidak hanya milik Jawa Tengah, namun dunia” yang dianut oleh relawan-relawan 

JMPPK yang tersebar dibanyak tempat. Keanggotaan atau partisipasi didalam JMPPK 

diperoleh dari berbagai cara, baik melalui media sosial maupun dengan cara tradisional dan 

dari berbagai bidang. Bidang yang juga dimasuki termasuk didalamnya ialah kesenian baik 

sastra atau rupa, dan artis yang menaungi bidang music, bahkan tidak ketinggalan mereka 

yang ada didalam pemerintahan. 

Penjaringan tersebut dilakukan melalui segala macam platform, dari dunia maya 

hingga dunia nyata melalui getok tular atau dodok lawang (ketuk pintu) yang lebih kearah 

bertetangga, berbicara soal dodok lawang, hal ini turut pula dikatakan oleh bu Giyem, 

beliau mengaku bahwa beliau mengenal JMPPK dan berpartisipasi didalamnya dari 

temannya, “Songko bolo-bolo mas…konco konco...dadine gerakan iki kan meluas mas…” 
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artinya “dari teman-teman mas, jadinya gerakannya ini kan meluas” (Wawancara tanggal 

17-8-2018). Berbicara soal dunia maya, media sosial juga turut berpengaruh terhadap 

partisipasi dari dulur-dulur diluar Jawa Tengah, Andre salah satunya, relawan asal 

Mojokerto, Jawa Timur ini menyebutkan bahwa ia mengenal JMPPK dari media sosial, 

anggota Komunitas Lapak Baca Nyala Mojokerto ini menambahkan pengalamannya di 

gigs musik punk juga turut menambah ketertarikannya kepada gerakan ini. 

“Pertama itu dari medsos…saya dulu ikut gigs-gigs punk itu…ada poster 

kaos…awal memang propaganda itu masuk kemudian lebih lanjut lagi saya 

mencari tau bahwa ternyata ada persoalan ini di Jawa Tengah” (Wawancara 

tanggal 17-08-2018). 

 

4.3.2 Kegiatan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) 

Cukup sederhana, itulah yang diungkapkan oleh Gunretno untuk menggambarkan 

apa yang dilakukan oleh JMPPK. Ialah menyampaikan atau mengabarkan tentang apa yang 

terjadi di Pegunungan Kendeng Utara 

“Sebetul e sederhana ya masalah itu hanya bagaimana ada kejadian sing terjadi 

iku (itu) tidak hanya satu dua orang yang tau bahwa disini ada pelanggaran HAM, 

ada intimidasi ada profokasi, piye carane ben (bagaimana caranya biar) banyak 

orang ngerti…” (Wawancara tanggal 4-8-2018) 

Sosialisasi melalui diskusi yang dilakukan baik di Omah Kendeng, Sukolilo atau tempat 

lain, gerakan ini juga turut menggunakan dunia maya sebagai lahan kampanye lingkungan, 

disebutkan melalui sosial media seperti facebook, twitter, dan instagram yang merupakan 

kampanye gratis, blog juga turut andil dalam mengampanyekan masalah kendeng. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa akun di sosial media yang turut menyuarakan soal kendang, 

seperti @kendengmelawan_ di Instagram, @omahekendeng di Twitter dan blog 

pedulikendeng.blogspot.com yang dikelola oleh dulur-dulur JMPPK Rembang, serta tidak 

lupa website besar dari gerakan ini, yakni omahkendeng.org. Selain dari yang telah 

disebutkan, dulur-dulur JMPPK pun juga turut menyuarakannya melalui akun milik pribadi 
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masing-masing, namun demikian, karena banyak dari dulur-dulur yang memiliki basic 

pendidikan yang tinggi, keterbatasan soal bahasa menjadi satu masalah tersendiri karena 

bisa membuat khalayak yang membacanya merasa ada yang salah, hal itu pula yang oleh 

dulur-dulur kendeng menyarankan kepada yang penasaran agar datang langsung dilokasi. 

 Dalam melaksanakan tujuan dari gerakan ini pula, masih berkaitan dengan jaringan-

jaringan yang dimiliki oleh gerakan ini, ialah melakukan lobbying dan persuasi kepada 

jaringan, termasuk juga ke ranah pemerintahan. Ini pun dijelaskan oleh Jatra, ia pun 

menjelaskan bagaimana gerakan ini menggunakan “jalan tikus” untuk mempersuasi 

individu yang termasuk dalam jaringan yang ada di ranah birokrasi, tidak hanya itu, hal ini 

di klaim olehnya tidak ada di gerakan lainnya 

“…nah itu bagaimana kita memaksimalkan jalan-jalan tikus…ono sing iki kenal 

iki (ada yang ini kenal ini) …o sing iki dulur e iki kenal fraksi iki coba deh 

njenengan (o yang ini saudaranya kenal fraksi ini coba deh kamu) melakukan 

pendekatan…karena kita butuh fraksi ini…posisi Ganjar secara lawan politik e 

lawan e iki…nah ini juga sebenarnya strategi yang mungkin tidak dilakukan di 

pola gerakan di tempat lain…karena seperti yang aku bilang tadi bener posisi 

gerakan e grassroot…iki digarap sedemikian rupa…bahkan sama 

dipermukaan…dipermukaan ini kayak memainkan kampanye-kampanye 

populis…dengan artis…dengan siapa…untuk turut menyuarakan…tapi terhadap 

pemerintahan iki sebagai oposisi…sebagai musuh…maksud e ayok 

linggeh…yo’opo? Kok koen napsu banget pengen nambang kendang iki jane 

opo? Ayo linggeh kene…iki warga nyekseni (-nya ayo duduk, gimana? Kok kamu 

nafsu banget pengen nambang Kendeng ini sebenarnya apa? Ayo duduk sini…ini 

warga menyaksikan) …memang satu dua yang berani kayak gitu…rata-rata 

nganggep iki musuh tapi itu tadi…di kendeng ini juga dilakukan 

pendekatan…terhadap pemerintahan terhadap 

kepolisian…ya…pemerintahlah…ke birokrasi…” (Wawancara tanggal 9-11-

2018) 

 Seperti yang dilakukan oleh gerakan lain juga, unjuk rasa atau demonstrasi turut 

dilakukan oleh JMPPK dengan menggandeng jaringan diberbagai daerah, dan bebicara soal 

aksi, pada tahun 2017, sebuah aksi dilakukan di Jakarta dan membuat masalah Kendeng ini 

naik ke media nasional, ialah aksi pengecoran atau penyemenan kaki didepan Istana 

Presiden yang dilakukan pada Maret 2017, sebagai bentuk perlawanan terhadap Semen 
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Indonesia yang memakai kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih di Rembang sebagai 

tambang bahan baku industri semen yang mereka dirikan di Gunem. 

 

Gambar 5. TERPASUNG - Aksi Cor Kaki Tolak Pabrik Semen di Jakarta tahun 

2017 (sumber: nasional.tempo.co) 

 

Kegiatan penambangan yang apabila terealisasi ialah melanggar Peraturan Daerah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 

pasal 63 yang menetapkan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai 

kawasan lindung imbuhan air, juga Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda 

RTRW) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan kawasan ini 

sebagai kawasan lindung geologi. Dengan menggunakan dasar ini, JMPPK yang digawangi 

Gunretno sebagai koordinator gerakan berani untuk menggugat korporasi plat merah ini ke 

PTUN hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun kemudian gerakan ini pun 

akhirnya memakan korban untuk kesekian kalinya semenjak perlawanan tahun 2006, yaitu 

ibu Patmi, seorang petani asal Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 

yang meninggal dalam aksi cor kaki didepan istana pada 21 Maret 2017 dini hari karena 
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serangan jantung yang beliau alami, tak pelak hal inipun menyulut banyak pihak untuk 

mengadakan aksi solidaritas, diantaranya diadakan di Solo, Meulaboh, Bandung, 

Banyumas dan daerah lainnya. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Framing oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) 

Menurut Sukmana (2016 hal 201-202) Framing juga merupakan metode penyajian 

realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak serta-merta diingkari (denial), lebih dari 

itu, kejadian tersebut dibelokkan secara halus, dengan menonjolkan aspek tertentu dari isu yang 

berkaitan dengan penulisan fakta, ini kait eratnya dengan penggunaan baik diksi atau kata, 

gambar, maupun citra tertentu untuk ditampilkan kepada publik. 

Dalam pembentukan suatu framing pergerakan yang dilakukan oleh JMPPK ini 

tentunya sebab diadakannya pergerakan tersebut. Pergolakan agraria di wilayah “punuk” Jawa 

Tengah boleh dibilang sudah berlangsung cukup lama, ialah semenjak tahun 2006, yang 

bermula di Sukolilo, Kabupaten Pati sebelah Selatan yang melibatkan warga dan PT Semen 

Gresik, yang sekarang menjadi PT Semen Indonesia di Rembang. Dari pergolakan yang terjadi 

di wilayah tersebut, juga menyebabkan masyarakat terbelah menjadi 2 (dua) kubu, yakni 

menjadi kubu pro penolakan dan pro semen. 

Setidaknya ada dua wacana yang mengemuka, yakni soal kelestarian lingkungan dan 

dampak buruk keberadaan pabrik semen di wilayah tersebut. Giyem, warga Tambakromo, Pati 

mengatakan bahwa konflik ini memiliki banyak potensi dampak buruk bagi kehidupan. 

“Konflik pabrik semen sak ngertiku yo mas (sepengetahuan saya ya mas)…soal 

e pabrik semen iku menghancurkan opo wae (apa saja)? Pabrik semen ki kan 

nggae bencana neng masyarakat…siji…lingkungan hancur…kaping loro…karo 

warga do warga wes gontok-gontokan…kaping telune ki banyune iso 

entek…lahan e wes ora onok…dadi nak pertanian dirusoi ngono ki yo ora 

kenek…opo meneh daerah iki…Jawa Tengah iki wes padat penduduk…ora layak 

onok pabrik semen maneh… (ini kan membuat bencana di 

masyarakat…satu…lingkungan hancur…yang kedua…sesama warga juga sudah 

ada perseteruan…yang ketiga…air nya ini bisa habis…lahan sudah tidak 
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ada…jadi kalau pertanian dirusak begitu kan sudah tidak bisa…apa lagi daerah 

ini,,,Jawa Tengah ini sudah padat penduduk)” (wawancara tanggal 17-8-2018) 

Dari wawancara diatas kita dapat melihat wacana apa yang disebarluaskan oleh JMPPK, ialah 

soal hilangnya lahan pertanian, adanya potensi konflik sosial dan kelangsungan hidup 

masyarakat.  

Adapun soal penghidupan, masyarakat sedulur sikep yang hidup di sekitar Pegunungan 

Kendeng Utara bergantung pada sektor pertanian yang meliputi keberadaan lahan dan air 

adalah kehidupan bagi masyarakat, karena bagi masyarakat sedulur sikep, dalam ajaran yang 

dianut turun temurun dari masa ketika Samin Surosentiko hidup, menjadi petani ialah penting 

dikarenakan adanya semacam pantangan untuk berdagang, maka dari itu, pertanian ialah jalan 

yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu 

membutuhkan lahan atau tanah dan air untuk membuat tanah itu bisa produktif. Hal ini pula 

yang dijadikan alasan untuk menolak berdirinya pabrik semen.  

Keterancaman kehidupan masyarakat sedulur sikep ini kemudian menjadi salah satu 

fondasi bagi gerakan penolakan berdirinya pabrik semen semenjak konflik pertama yang terjadi 

di Sukolilo, Pati, hal ini dapat dilihat dari press release berjudul “Jangan Ganggu Tanah 

Bengkok Warga Kedumulyo” oleh warga Desa Kedumulyo, Sukolilo, Kabupaten Pati tahun 

2009 

“…mayoritas warga Kedumulyo, yang menolak rencana pendirian Pabrik Semen, 

merasa kehidupan kami selama ini sudah lebih dari cukup. Pekerjaan kami sebagai 

petani telah mampu menghidupi kami dan keluarga kami sehingga kami menolak 

untuk dijadikan buruh pabrik Semen Gresik. Apalagi sampai digusur karena lahan 

pertanian kami diambil oleh PT Semen Gresik. Kami lebih memilih untuk menjadi 

petani karena dengan pekerjaan ini kami merasa lebih bebas, tidak diatur-atur oleh 

siapapun dan bisa mewariskan tanah yang kami garap kepada anak cucu kami”  

 Dari press release yang dikutip dari buku “Menyelamatkan Lingkungan Berakhir Di 

Penjara” (YLBHI-LBH Semarang, Semarang, 2009) dapat dilihat bahwa masyarakat sudah 
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merasa berkecukupan dengan kehidupan mereka sebagai petani, terlebih tanah atau lahan 

pertanian milik mereka bisa diwariskan ke anak cucu mereka untuk di masa yang akan 

mendatang. Berdasarkan pada wawancara dan press release diatas, dapat dilihat potensi 

munculnya kontradiksi budaya yang dapat ditimbulkan dari rencana pembangunan pabrik 

semen. 

 Potensi kontradiksi budaya baik dari masyarakat adat dan petani-petani di lereng 

Kendeng ini kemudian dijadikan wacana yang di bingkai oleh Jaringan Masyarakat Peduli 

Pegunungan Kendeng. Namun, seiring berjalannya waktu, wacana soal kerusakan lingkungan 

yang ditimbulkan oleh penambangan batu kapur adalah yang paling menonjol dan menjadi 

pembahasan utama yang terus disampaikan disamping masalah mempertahankan lahan 

pertanian untuk penghidupan warga, dalam beberapa kasus.  

JMPPK menceritakan soal kerusakan alam yang terjadi di Gresik dan Tuban, Jawa 

Timur akibat penambangan batu kapur untuk industri semen. Aktivitas penambangan kapur 

disebutkan bisa merusak struktur tanah di wilayah pegunungan karst sehingga sulit untuk 

ditanami atau digunakan untuk aktivitas pertanian, yang mana hal ini berkaitan dengan seiring 

bergantinya FMPL menjadi JMPPK pada tahun 2008 dan konsentrasi wacana kelestarian 

lingkungan di Pegunungan Kendeng Utara semakin intens. 

  Adanya wacana penyelamatan lingkungan juga ikut merambah ke arah melawan 

“kebohongan publik” yang dilancarkan oleh pihak Semen dan pemangku jabatan terkait soal 

kesejahteraan, adapun hal ini juga turut memancing perpecahan pendapat didalam masyarakat, 

Jatra pun menjelaskan 

“…karena saya sendiri berapa kali mendampingi di Rembang itu ketemu ngobrol-

ngobrol dengan orang yang dikatakan pro dalam tanda kutip itu…iki yo ora 

nduwe dasar i (ini ya tidak punya dasar)…cuman…yo…opo yo…alasannya pun 

alasan dangkal karena memang secara ilmiah secara data itu gak mau tau…dadi 

pikir e iki mung duwek…sesederhana kui…dadi (jadi pikirnya ini hanya 

uang…sesederhana itu…jadi) kalo dibilang pro pun iku menurutku terlalu 
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berlebihanlah...mereka abu-abu saja…ya hanya warga yang bingung sebener 

e…iki nek aku melu tolak iki entuk duit opo ora nek melu iki entuk duit opo ora 

(ini kalau aku ikut tolak ini dapat uang berapa kalau ikut ini dapat uang atau 

tidak)…jadi ya…ya fair-fair an e iku yo sehina iku sebenarnya orang-orang yang 

gitu lho…toh kemarin beberapa kali di berita online  udah muncul gelagat-gelagat 

pembohongan publik…sing jarene nek kerjo kene kowe ngedol lemahmu ngkok 

iso dikerjakno nang kene gajimu sakmene (yang katanya kalau kerja disini kamu 

jual tanahmu bisa dipekerjakan disini gajimu segini…” (wawancara tanggal 9-

11-2018) 

Dari wawancara tersebut dapat dipahami jika wacana yang dilancarkan oleh JMPPK ialah juga 

untuk menjaga penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung dari sektor pertanian, dari 

wawancara ini juga bisa dilihat bahwa motivasi untuk mendapatkan uang banyak dan pekerjaan 

baru ada didalam masyarakat yang ikut menjual tanahnya kepada pihak semen, inilah yang 

disebut sebagai termakan kebohongan publik oleh Jatra. Hingga pada akhirnya pesan atau 

wacana yang dilontarkan oleh JMPPK ialah soal kerusakan lingkungan dan dampak jangka 

panjang yang di timbulkan oleh keberadaan tambang dan pabrik semen.    

Kemudian dalam membingkai suatu gerakan, setidaknya dua komponen penting, yakni 

diagnosis elemen atau mendiagnosiskan masalah dan sumber masalahnya, yang kedua yaitu 

prognotis elemen, atau mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah 

tersebut (Snow & Benford, dalam Situmorang, 2013 hal 41). Kehidupan masyarakat yang 

sudah hidup dari sektor pertanian sudah merasa hidup cukup dari apa yang sudah mereka 

lakukan selama turun-temurun. Selain karena akan kehilangan sumber daya air, tanah pertanian 

dan penghidupan, warga juga khawatir akan potensi bencana alam yang terjadi apabila 

pegunungan Kendeng Utara. 

Sugiyanto, dalam film “Tolak Pabrik Semen” (AVideo, Pati, 2008) menyatakan bahwa 

wilayah Pati sudah pernah dilanda banjir. Sugiyanto yang merupakan warga yang wilayah 

tempat tinggalnya masuk dalam wilayah rencana pembangunan pabrik Semen Gresik pada 

tahun 2008 mempertanyakan pula apakah pemerintah Kabupaten Pati memikirkan dampaknya. 
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“mengenai dampak lingkungan, jelas, apa yang dikatakan pengerukan, itu jelas 

pengerusakan lingkungan, gak ada yang namanya pengerukan pelestarian 

lingkungan itu gak ada, itu efeknya jelas, nanti akan merusak lingkungan, 

nah…berbicara tentang investor, apakah dari pemerintah Pati sendiri sak tuli-

tulinya telinga dan sak merem-mereme mripat (se tertutupnya mata)…nyuwun 

sewu nggeh (mohon maaf ya)…itu tidak tahu bahwa baru-baru saja (2008) 

wilayah Pati itu dilanda banjir, lha itu yang disalahkan siapa? Itu semua adalah 

pemikiran kita semua, dan terutama untuk wilayah atau pemerintah Pati itu 

sendiri harus bisa memikirkan hal itu…” 

Dalam kutipan wawancara dari film “Tolak Pabrik Semen” tersebut dapat kita lihat bahwa 

warga mengatakan wilayah tempat mereka tinggal sudah merupakan wilayah yang rawan 

banjir.  

Ketika membahas soal bencana banjir, wilayah Kabupaten Pati bagian selatan yang 

meliputi kecamatan Kayen, Tambakromo, dan Sukolilo merupakan wilayah yang rawan banjir. 

Dikutip dari berbagai sumber, tercatat beberapa kali wilayah kecamatan yang telah disebutkan 

itu mengalami musibah banjir, salah satunya pada tahun 2007 sampai awal tahun 2008. 

Berdasarkan laporan bantuan bencana yang dibuat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 

yang berjudul “Banjir Masih Menggenang di Pati” (07 Maret 2008), semenjak pertengahan 

bulan Desember 2007 hingga Maret 2008, wilayah yang meliputi Pati Kota, Gabus, Kayen, 

Sukolilo dan Jakenan mengalami banjir akibat hujan yang turun terus-menerus.  

Hal inilah yang ditakutkan warga seperti Sugiyanto apabila pabrik semen akan berdiri, 

dalam hal ini, makin memperparah keadaan yang sudah ada. Berdasarkan beberapa hal yang 

telah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa wacana yang dilancarkan oleh JMPPK ialah 

soal kelestarian lingkungan di wilayah pegunungan Kendeng Utara dengan menjaga 

kehidupan pertanian yang sudah turun temurun di masyarakat dan dampak jangka 

panjang yang di timbulkan oleh keberadaan tambang dan pabrik semen. 

Menurut Sukmana (2016 hal 201-202) Framing juga merupakan metode penyajian 

realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak serta-merta diingkari (denial), lebih dari 
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itu, kejadian tersebut dibelokkan secara halus, dengan menonjolkan aspek tertentu dari isu yang 

berkaitan dengan penulisan fakta, ini kait eratnya dengan penggunaan baik diksi atau kata, 

gambar, maupun citra tertentu untuk ditampilkan kepada publik.  

Dalam penonjolan wacana terkait kelestarian lingkungan di wilayah pegunungan 

Kendeng Utara dengan menjaga kehidupan pertanian yang sudah turun temurun di masyarakat 

dan dampak jangka panjang yang di timbulkan oleh keberadaan tambang dan pabrik semen, 

terdapat 2 (dua) tagline yang ditonjolkan dan ditekankan dalam setiap pergerakan dan 

pendistribusian wacana yang dilakukan oleh JMPPK, yakni “Kendeng Lestari” dan “Tolak 

Pabrik Semen”. Adanya 2 tagline framing ini juga sesuai dengan pernyataan Snow (dalam 

Sukmana 2016 hal 203) yang mana Framing bisa juga didefinisikan sebagai suatu tindakan 

kolektif dan upaya strategis yang didasari oleh sekelompok orang sebagai cara bersama untuk 

memahami tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi, memotivasi, memberikan 

keyakinan dan makna dalam kegiatan organisasi gerakan sosial, guna dari 2 (dua) tagline ini 

ialah legitimasi pergerakan penolakan pembangunan pabrik semen.  

Konotasi dalam penggunaan tagline tersebut bisa terlihat dari seberapa banyak antara 

dua kalimat tersebut yang akan muncul dalam bentuk poster, kaus, postingan sosial media 

dulur-dulur Kendeng ataupun press release dari JMPPK itu sendiri. Dalam beberapa 

dokumentasi penulis dan liputan media serta press release dari JMPPK, kalimat “Kendeng 

Lestari” atau “Salam Kendeng Lestari” yang menjadi salam dalam setiap acara yang dilakukan 

oleh JMPPK lebih condong ada pada acara kesenian serta berbagai macam hal yang terkait 

dengan kelestarian lingkungan, juga kalimat “Kendeng Lestari” ini sangat mudah ditemui 

dalam bentuk merchandise (kaus, stiker, dsb) namun tidak terlalu sering muncul apabila 

terdapat aksi dari JMPPK itu sendiri. 
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 Lalu kalimat “Tolak Pabrik Semen”, kalimat ini ialah yang paling diingat oleh banyak 

orang awam diluar dulur-dulur atau orang yang menaruh perhatian pada isu lingkungan. Dan 

memang benar apabila kalimat “Tolak Pabrik Semen” ini sangat mudah ditemui apabila 

JMPPK sedang menggelar aksi, kalimat ini biasa ditemui dalam bentuk spanduk dan poster, 

juga kotak pasung semen yang digunakan untuk aksi teatrikal “Dipasung Semen” di Jakarta, 

tahun 2017, berikut tabel framing untuk penjelasan rincinya. 

Tabel framing beserta implementasinya (sumber: hasil olahan peneliti) 

Tagline Arah Frame Contoh Yang Dilakukan Bisa Dilihat Melalui 

Kendeng 

Lestari 

Segala sesuatu yang 

berkaitan dengan 

usaha penyelamatan 

kelestarian lingkungan 

- Upacara Rakyat “Merdeka 

Reresik Sampah” 

- Diskusi 

- Terjalinnya jaringan sesame 

gerakan lingkungan yang 

mengusung kelestarian alam 

- Bermacam-macam acara 

kesenian  

- Kaos/Merchandise 

- Poster Aksi 

- Acara kesenian yang diadakan 

oleh JMPPK 

- Unggahan sosial media 

Tolak Pabrik 

Semen 

Penolakan 

pendirian/pembanguan 

pabrik dan tambang 

semen di lingkungan 

Pegunungan Kendeng 

Utara dan 

pemerjuangan 

kehidupan petani 

Kendeng 

- Aksi Teatrikal "Dipasung 

Semen" 

- Aksi Longmarch Kendeng-

Semarang 

 

 

 

Dan banyak aksi-aksi lainnya 

- Poster Aksi 

- Spanduk Aksi 

- Kaos/Merchandise 

- Caping dulur-dulur 

- Unggahan sosial media 

- Gelaran aksi unjuk rasa 

  

 

5.2 Melancarkan Wacana Dengan Berjejaring 

  Setelah terancang wacana yang sudah terbingkai, kemudian langkah berikutnya ialah 

menyasarkan wacana dengan berjejaring. Seperti yang dikemukakan oleh Situmorang (2013) 

yang berbunyi: “Kemudian gerakan ini akan melebur dalam suatu taktik yang baik langsung 

atau sebaliknya menargetkan sebuah pemahaman dan perilaku kelompok sasaran dengan 

mengkomunikasikan framing gerakan dan agen-agen gerakan berupaya membawa isu mereka 
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ke dalam kelompok sasaran yang beragam, seperti media, partai politik, pejabat parlemen, dan 

pemerintah (Situmorang, 2013:45)”.  

  Proses framing yang dilakukan oleh JMPPK juga tak lepas dari bantuan pihak-pihak 

eksternal atau jaringan dari JMPPK, baik dari sesama aktivis lingkungan, para mahasiswa, 

bahkan dengan kelompok agama seperti Nahdhathul Ulama. Terkhusus untuk tokoh Nahdhatul 

Ulama di Kabupaten Rembang, pada suatu unggahan kanal YouTube “Anak Kendeng” yang 

diunggah pada 3 Maret 2015, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus memberikan pernyataan bahwa 

kegiatan yang merusak lingkungan sebaiknya dihentikan, beliau pun turut menandatangani 

pernyataan tolak pabrik semen di Rembang.  

 

Gambar 8. Screenshoot dari kanal YouTube "Anak Kendeng" memuat tanda tangan Gus 

Mus dalam penolakannya terhadap berdirinya Pabrik Semen di Rembang (diakses 

pada 11-12-2018) 

 

  Lebih lanjut, dalam sebuah liputan berita oleh CNN Indonesia pada desember 2016 

(26/12), tokoh Nahdatul Ulama yang bernama asli K.H Mustofa Bisri ini memberikan doa restu 

kepada mereka para petani Tegaldowo yang melakukan longmarch ke Semarang, secara 

khusus Gus Mus berpesan seperti ini ke para petani, “Tujuan kalian mulia, tetap tawakal dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

tabah dalam berjuang, jagalah alam bumi ini” (dikutip dari artikel CNN Indonesia, “Gus Mus 

Berikan Doa Restu Kepada Aksi Warga Kendeng” tanggal 26-12-2016). Hal seperti diatas 

perlu dilakukan karena Framing bisa juga didefinisikan sebagai suatu tindakan kolektif dan 

upaya strategis yang didasari oleh sekelompok orang sebagai cara bersama untuk memahami 

tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi, memotivasi, memberikan keyakinan 

dan makna dalam kegiatan organisasi gerakan sosial (Snow, dalam Sukmana 2016 hal 203).  

  Tercatat juga Lembaga Bantuan Hukum dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 

serta kalangan akademisi beserta asosiasi pecinta alam dan karst seperi Acintyacunyata 

Speleological Club (ASC) Yogyakarta juga turut masuk dalam jaringan JMPPK, yang ikut 

mendampingi JMPPK dalam melakukan “kemufakatan jahat” yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat-Daerah dan korporasi. Jaringan luar negeri juga terdapat di dalam lingkup JMPPK, 

jaringan yang ada dalam lingkup jaringan JMPPK ini ialah aktivis lingkungan yang tergabung 

dalam beberapa NGO, dalam sebuah pemberitaan dari BBC Indonesia 10 Mei 2017, 

kemunculan jaringan di luar negeri tersebut adalah ketika aksi penyemenan atau cor kaki oleh 

aktivis lingkungan di kota Heidelberg, Jerman saat Rapat Umum Pemegang Saham yang 

berlangsung di kantor pusat Heidelberg Cement yang memiliki saham di PT Indocement yang 

pernah mencoba “menjejakkan kaki” di Kayen dan Tambakromo pada tahun 2010. 

  Adapun soal pembentukan jaringan selain karena nama perkumpulan yang 

membawahi gerakan penolakan berdirinya pabrik semen ini, ialah bertujuan untuk menguatkan 

penyampaian pesan yang dilontarkan oleh JMPPK, Jatra dalam hal ini menjelaskan melalui 

kutipan wawancara berikut,  

 “makanya dari awal di gae jaringan wae ben onok konco-konco (buat jaringan 

saja biar ada teman-teman) Nasrani…konco (teman) NU…onok konco-konco 

(ada teman-teman) advokat…onok konco-konco (ada teman-teman) 

mahasiswa…onok konco-konco (ada teman-teman) pecinta alam…ada 

sepiologi…onok (ada)…apa...orang karst…yo onok konco-konco (ya ada teman-

teman) punk…ya inilah salah satu keunikan di kendeng ya…di grassroot 
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digarap…sing (yang) tengah di garap…ning permukaan yo (tapi permukaan ya) 

digarap…maksud e permukaan iki yo dipaparan demokrasi…birokrasi yo di 

lakukan pendekatan dilakukan penekanan…biasane (biasanya) kan konflik iku 

(itu) kan hanya sebatas grassroot dan 

permukaan…opo…dan terhadap sistem 

pemerintahan ki (ini) sebagai 

oposisi…nah nek kendeng iki gak (kalau 

kendeng ini tidak)…sebagai oposisi 

iyo…yo dulur yo iyo…(iya…ya saudara 

ya iya)” (Wawancara tanggal 9-11-2018) 

 

Dari wawancara diatas, Jatra Palepati 

menyebutkan beberapa jaringan yang dimiliki 

JMPPK, ke semua itu dilakukan pendeketan, 

hal dengan tujuan untuk turut menyuarakan dan 

mendapat dukungan lebih banyak baik di ranah 

grassroot atau akar rumput masyarakat maupun 

ditataran politik pemerintahan. Selain diluar, 

dalam warga biasa juga turut diajak, dengan 

cara seperti dodok lawang atau door-to-door 

mengajak aksi dan kegiatan seperti tahlil 

serta tidak jarang pula media besar memiliki peran dalam menyampaikan pesan dari gerakan 

ini, dengan turut menyiarkan atau memberitakan soal kasus kendeng ini, selain itu juga sikap 

JMPPK terhadap mereka yang di pemerintah ataupun yang tergolong “pro semen” ialah bukan 

menganggap mereka sebagai lawan, namun masih sesama dulur atau saudara dan tidak ada 

strategi khusus dalam menyampaikan frame yang telah JMPPK, dengan berlandaskan pada 

kejujuran seperti yang telah disebutkan. 

  Meskipun terbuka untuk semua kalangan dalam menjadi satu jaringan, JMPPK cukup 

selektif dalam memilih jaringan, terutama dari kalangan politisi atau calon legislatif, hal ini 

Gambar 9. Screenshoot dari kegiatan 

JMPPK yang menggandeng Nahdathul 

Ulama dalam peresmian Langgar Yu Patmi 

di Desa Larangan, Tambakromo, Pati 

(sumber: Instagram @kendengmelawan_) 
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diungkapkan Gunretno pada acara “Kuliah Bersama Rakyat” di kampus Universitas Jember 

(15/11) dimana beliau mengatakan: “Memang ada yang mencoba mendekat, tetapi dulur-dulur 

ini kan sudah lama proses perjuangannya, kenapa mereka baru datang sekarang? Kemana 

mereka ketika kita melakukan aksi cor kaki bahkan sampai ada yang meninggal?” (dikutip dari 

artikel Radar Jember “Dari Kuliah Bersama Rakyat di Fakultas Hukum Unej” tanggal 16-11-

2018). Dari kutipan wawancara tersebut, Gunretno menyatakan bahwa ada beberapa politisi 

atau calon legislatif oportunis yang coba mendekati, namun beliau menyayangkan mereka yang 

hanya datang meminta dukungan dengan dalih berpartisipasi dengan gerakan, juga 

disayangkan dengan sikap mereka yang kenapa tidak sejak dahulu berpartisipasi dengan 

gerakan, bahkan pada saat cor kaki yang menyebabkan Yu Patmi meninggal. 

5.3 Distribusi Wacana Menuju Khalayak 

McCharty & Zald (dalam Situmorang, 2013 hal 44) menyebutkan pula, guna 

memuluskan suatu framing, diperlukan suatu alat yang berupa media. Adanya media 

merupakan target utama bagi upaya proses framing dalam gerakan sosial yang dapat berupa 

media elektronik, cetak, maupun media tempat seperti warung, restoran, cafe dan lain 

sebagainya digunakan sebagai tempat diskusi dan mensosialisasikan isu agar masyarakat 

bersedia untuk masuk ke dalam gerakan sosial tersebut. Hal senada dilakukan oleh JMPPK 

dalam mendistribusikan wacana yang telah di frame tersebut. Adapun cara-cara yang dipakai 

ialah Diskusi,  

5.3.1 Pendistribusian Wacana Melalui Diskusi 

 Diskusi dalam gerakan ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

JMPPK dalam menyampaikan pesan atau wacana soal penolakan pendirian tambang dan 

pabrik semen, JMPPK secara lantang menyuarakan soal kelestarian lingkungan di 

Pegunungan Kendeng Utara, adapun penyampaian isu yang dilakukan oleh JMPPK boleh 
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dibilang merupakan kampanye lingkungan tentang apa yang terjadi di lingkungan tersebut, 

dengan harapan dengan cara tersebut makin banyak orang yang datang dan bergabung 

dalam satu frame melestarikan lingkungan Kendeng. 

Hal tersebut dikatakan oleh Joko Priyanto, beliau mengatakan cara diskusi juga salah satu 

cara untuk menyampaikan soal kelestarian lingkungan di Kendeng yang juga diikuti dengan 

cara-cara lain. 

“Ya banyak mas…kita sudah melakukan untuk kelestarian kendeng itu sampai 

hari ini kalau dihitung itu sampai lupa, tapi yang jelas semampu kita, kita 

melakukan yang terbaik untuk menjaga kelestarian kendeng, banyak hal yang 

sudah kita lakukan, mulai audiensi, diskusi, aksi, demo, banyak…” (wawancara 

tanggal 29-10-2018) 

Dari wawancara diatas kita bisa melihat bahwa diskusi merupakan salah satu dari banyak 

cara yang dilakukan JMPPK dalam menyampaikan pendapat soal kelestarian lingkungan, 

semua dilakukan dengan usaha yang terbaik. 

 Berkaitan dengan Gabung dan Datang, tak jarang juga Gunretno selaku tokoh yang 

ditunjuk sebagai ketua dari JMPPK menerima tamu dari berbagai kalangan akademis yang 

datang dengan tujuan field study, kebanyakan dari mereka adalah dari fakultas pertanian, 

seperti yang penulis temui pada saat wawancara dengan beliau, pada gambar dibawah ini, 

kedatangan dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 
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Gambar 6. Kedatangan tamu mahasiswa dari Fakultas Pertanian UKSW Salatiga, 

dalam kunjungan ini, Gunretno juga turut menceritakan dan mengajak mahasiswa 

untuk turut menyuarakan soal Kendeng dan Tolak Pabrik Semen (Dokumentasi 

peneliti tanggal 4-8-2018) 

 

 Tidak hanya menerima tamu yang field study, diskusi dilain tempat juga dilakukan 

oleh JMPPK bersama jaringan-jaringannya, semenjak kasus pertama di Sukolilo, diskusi 

lingkungan yang berkaitan dengan kasus Kendeng ini sudah berkali-kali dilakukan 

dibanyak tempat dengan menggandeng banyak pihak yang terkait dengan kasus ini. Hingga 

yang paling baru ialah Kuliah Bersama Rakyat yang digagas oleh banyak akademisi, 

adapun guna acara yang diadakan di beberapa kampus seperti UGM Yogyakarta, UNAIR 

Surabaya, dan UNEJ Jember ini adalah membahas dan menceritakan wacana penyelamatan 

lingkungan yang tidak hanya di Kendeng, namun daerah-daerah lain yang terdampak suatu 

pembangunan yang mengancam lingkungan dan pertanian. 
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Gambar 7. Suasana Kuliah Bersama Rakyat di UNAIR Surabaya (14/11), tampak di 

dalam gambar, Gunretno tokoh sentral JMPPK ikut serta dalam acara tersebut. 

(sumber:  jatim.tribunnews.com) 

 

 Diskusi semacam ini selain menyasar atau menggandeng dari kalangan akademisi, 

juga bersama tokoh keagamaan, karena dalam banyak kesempatan diskusi seperti saat Halal 

Bihalal Kendeng Brokohan KLHS yang mengundang band Navicula dan K.H Zaim Ahmad 

Ma’some atau Gus Zaim, tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama turut diundang dan memberikan 

materi, termasuk dalam peresmian Langgar Yu Patmi (8/10) di Desa Larangan, 

Tambakromo, Pati yang mengundang Allisa Wahid dari Gusdurian dan KH Imam Aziz 

selaku Ketua NU dengan pembahasan “Perspektif Islam Rahmatan Lil Alamin Terhadap 

Persoalan Lingkungan”, pada acara tersebut, Alissa Wahid yang turut menghadiri acara 

tersebut menyatakan sebagai berikut. 

“Perjuangan Yu Patmi mengingatkan saya dengan almarhun Gus Dur, dalam 

hidup dan dalam perjuangan semuanya tidak muda, karena kita bukan tokoh 

dalam dongeng, kita bukan tokoh mitos yang tidak takut, kita tahu mengenal takut 

dan kita tahu rasanya takut, walaupun ketakutan kita berusaha melompati pagar 

batas ketakutan, itulah martabat kita, harga diri kita ditetapkan”. 
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Dari kutipan wawancara yang dikutip dari Rakyat Merdeka Online (RMOL) tersebut, 

JMPPK, terutama Yu Patmi dianggap oleh Alissa Wahid, sebagai suatu perjuangan yang 

baik dan mengingatkan dengan mendiang ayah beliau. adapun bersamaan dengan 

dilakukannya diskusi dengan orang luar JMPPK juga turut menjalankan fungsinya gerakan 

ini untuk mengedukasi khalayak terhadap kelestarian lingkungan. 

 Lantas apa yang diwacanakan dan digaungkan oleh JMPPK tersebut ialah fakta yang 

disokong dari banyak data, baik dari data geologis yang disediakan ASC Yogyakarta 

maupun berbagai LSM yang berkutat di ranah lingkungan. Datang ke lokasi biasanya 

dilakukan setelah diskusi dan memenuhi keingintahuan mereka yang datang berdiskusi, 

biasanya bagi mereka yang merupakan anak pecinta alam dan mereka (aktivis) yang 

berkutat di ranah lingkungan, datang ke lokasi yang telah disebutkan juga telah di 

”tantangkan”  kepada mereka yang mendukung pembangunan pabrik semen, pada 2015, 

terdapat polemik soal Gua Wiyu di areal pegunungan Kendeng Utara yang masuk 

Kabupaten Rembang,  

 Dalam polemik tersebut PT Semen Indonesia menyebutkan bahwa Gua Wiyu 

terbentuk dari aktivitas penambangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

penambangan dan tidak dicantumkannya gua tersebut didalam peta AMDAL PT Semen 

Indonesia, hal itu tidak mengagetkan apabila warga membantah tuduhan tersebut. Seperti 

yang diberitakan di laman berita daring Tempo.co (Petani Rembang Bantah Tuduhan 

Semen Indonesia Soal Gua Karst, 28 September 2015), Joko Prianto menantang PT 

Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk datang langsung ke 

Gua Wiyu, penyebab lain menjadi polemiknya gua ini adalah lokasi gua nya yang berada 

ditengah wilayah eksploitasi sesuai IUP yang telah terbit sebelumnya. 
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5.3.2 Kampanye Kendeng Melalui Dunia Maya dan Film Dokumenteri 

 Media Sosial pun turut berperan serta dalam menciptakan frame isu soal Kendeng ini, 

oleh mas Print disebutkan ini merupakan sarana kampanye gratis 

“Termasuk ngepost di sosial media, karena itu kampanye gratis, kalau selain 

sosial media kami pakai blog, kita gunakan media seperti itu, jadi kita bikin web, 

bikin blog, kayak omahkendeng, diluar itu ya pakai akun-akun facebook, twitter, 

Instagram…” (Wawancara tanggal 29-10-2018) 

Cara ini juga termasuk ampuh dengan traffic di salah satu akun milik JMPPK di Instagram, 

@kendengmelawan_ misalnya, per 12 Desember 2018 memiliki followers sebanyak 

11.800-an followers diikutin dengan 86 following dan rata-rata like mencapai 500-an like 

per postingan dengan jumlah postingan sebanyak 704 unggahan yang diikuti dengan tagar 

#kendenglestari yang mencapai 16.100-an unggahan pada tanggal yang sama (12/12). Di 

Twitter, akun @omahekendeng followers sebanyak 3.667 dengan diikuti following 

sebanyak 337 akun yang diikuti dengan jumlah postingan sebanyak 4.590 postingan 

(pantauan tanggal 16-1-2019 pukul 22.59 WIB). Tidak hanya sosial media, JMPPK sendiri 

memiliki website, omahkendeng.org ialah website utama dalam pergerakan ini, website ini 

memberikan data peta potensi kendeng dan data geologi yang berkaitan soal Kendeng 

seperti: data persebaran sumber mata air, peta dampak, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 10. Screenshoot website omahkendeng.org (sumber: omahkendeng.org) 
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Selain website, beberapa blog yang ikut menyuarakan soal kendeng ini dapat dijumpai 

beberapa, seperti kendengmelawan.wordpress.com dan jurnalkendeng.blogspot.com, 

kesemuanya merupakan blog buatan dulur-dulur jaringan JMPPK. 

 Andre, partisipan JMPPK dengan latar belakang mahasiswa asal Universitas Islam 

Majapahit Mojokerto yang tergabung dalam Komunitas Lapak Baca Nyala Mojokerto 

adalah salah satu yang mengenal gerakan ini melalui media sosial, ia juga menuturkan 

keikutsertaannya dalam gigs musik aliran punk juga turut menuntunnya untuk ikut serta 

dalam pergerakan ini, juga tidak luput dengan kaus dan poster yang menyuarakan 

penolakan tersebut. 

“Pertama itu dari medsos…saya dulu ikut gigs-gigs punk itu…ada poster 

kaos…awal memang propaganda itu masuk kemudian lebih lanjut lagi saya 

mencari tau bahwa ternyata ada persoalan ini di Jawa Tengah…dan setelah lebih 

lanjut kami membangun jaringan…melakukan aksi-aksi solidaritas…akhirnya 

kita bertemu di satu moment…dan itu menjadi salah satu…istilahnya reward bagi 

kami yang melakukan aksi solidaritas di jauh dari garis depan perjuangan ini” 

(Wawancara tanggal 17-8-2018) 

Wawancara diatas menggambarkan bagaimana sosial media juga memiliki pengaruh dalam 

pergerakan ini, terutama bagi mereka yang lintas bidang. 

 Andre juga menyebutkan bahwa media film juga berpengaruh terhadap 

keikutsertaannya dalam gerakan ini, melalui film Samin vs Semen yang diproduksi oleh 

Watchdoc Documentary (2015), namun selain daripada itu, JMPPK sendiri juga memiliki 

film dokumenteri sendiri yang diproduksi pada tahun 2008, pada 2008 JMPPK masih 

mengatasnamakan FMPL, dan bertepatan pada saat itu Semen Gresik hendak masuk ke 

wilayah Sukolilo, Pati. Dalam film dokumenteri yang berdurasi 30 menit ini menceritakan 

soal kehidupan petani di lereng Kendeng wilayah Sukolilo yang merasa kehidupannya 

terancam jika rencana pembangunan pabrik semen tersebut dilaksanakan, didalamnya juga 

ada aktivis Lingkungan yang menyajikan data-data terkait pertambangan batu kapur serta 

dampak yang ditimbulkan. 
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Gambar 11. Screenshoot dari film dokumenteri "Tolak Pabrik Semen" - Dalam 

gambar tersebut mengatakan “Gunung Kendeng dan semua yang belum dirusak, 

ayo di jaga dan di lestariakan (Sumber: film “Tolak Pabrik Semen!”, AVideo, 2008) 

 

 Namun kembali ke dasar dari pembentukan framing, Situmorang (2013) 

menyebutkan bahwa sumber dasar pembentukan framing yang diantaranya yaitu pertama, 

kontradiksi budaya dan alur sejarah, dan yang kedua yaitu proses framing sebagai sebuah 

aktivitas strategi (Situmorang, 2013:42-43). Seperti yang terkandung dalam film “Tolak 

Pabrik Semen” yang di produksi pada tahun 2008 dan “Samin vs Semen” buatan Watchdoc 

Documentary semua nya menyebutkan satu hal, masyarakat sudah hidup dengan nyaman 

tentram sebagai petani, dan petani tersebut akan menurunkan warisan berupa tanah untuk 

anak-cucu nya pada hari yang akan datang, kegiatan tersebut sudah berlangsung secara 

turun temurun. Kemudian kecukupan kebutuhan akan air dan pangan bisa tercukupi dari 

air dan kesuburan tanah di pegunungan Kendeng Utara, hal ini juga diungkapkan oleh mas 

Print dalam satu wawancara, 

“Perlu kita sadari bahwa saya hidup di Tegaldowo ini dari kecil, saya makan dari 

sini, bisa hidup dari sini, bisa kecukupan juga dari sini, ketika melihat kendeng, 

ibu bumi ini dirusak ya sebagai manusia ya harus mencegah kerusakan tersebut, 

kalau motivasinya ya tadi saya bilang itu, kita ini dihidupi oleh bumi, ketika 

melihat ini semua di ini (rusak) ya mau gak mau ya kita harus bertindak” 

(Wawancara tanggal 29-10-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

5.3.3 Clothing dan Kampanye Populis 

 Selain dari cara-cara yang telah disebutkan diatar seperti diskusi, dan wawancara oleh 

media, penyampaian pesan yang dilakukan oleh gerakan ini juga disampaikan melalui 

merchandise yang dibuat oleh Roemah Goegah, yang dimiliki oleh Jatra Palepati, orang 

internal JMPPK dan berperan sebagai tim kreatif. 

 

Gambar 12. Roemah Goegah milik Jatra Palepati yang memproduksi merchandise 

pergerakan tolak pabrik semen (Dokumentasi Peneliti tanggal 11-9-2018) 

 

Dari sebuah artikel oleh Jawa Pos Radar Kudus edisi Jumat 5 September 2018, Jatra 

menyebutkan alasan untuk menggunakan media kaus sebagai media penyampaian pesan 

sekaligus digunakan untuk donasi ke JMPPK. 

 “Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menolak rencana pendirian pabrik 

semen, saya lebih memilih dengan cara membuat kaus yang nantinya dijual untuk 

donasi mereka yang peduli terhadap lingkungan” (Kampanyekan Tolak Pendirian 

Pabrik Semen Melalui Kaus, Radar Kudus, 5-9-2014) 

Dalam artikel disebutkan juga bahwa kaus yang dicetak berisi sindiran dan dukungan moril 

kepada masyarakat, terutama yang menolak pendirian pabrik semen. Dengan cara ini 
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disebutkan juga memikat masyarakat untuk membelinya, terbukti dengan terjualnya 1.135 

buah kaus terjual pada acara peringatan HUT RI ke 69 di lokasi tenda perjuangan tolak 

semen di Rembang. 

 

Gambar 13. Beberapa contoh kaos yang di sablon di Roemah Goegah yang kental 

dengan nuansa gerakan sosial (Dokumentasi Peneliti tanggal 10-9-2018) 

 

 Dalam pembahasan kampanye populis, arti kata populisme dalam artian ideologi 

sendiri menurut KBBI Online ialah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, 

kearifan, dan keutamaan rakyat kecil (diakses pada 16-1-2019, pukul 23.50). JMPPK dalam 

hal ini beserta jaringan yang berkutat di dunia seni dan budaya menyuarakan persoalan ini 

melalui karya-karya nya, tak terhitung berapa seniman berbagai macam aliran dari berbagai 

daerah yang memiliki concern dalam permasalahan lingkungan atau pembelaan hak rakyat 

turut serta dalam menyuarakan kelestarian Kendeng, sudah beberapa kali pagelaran seni 

yang menyinggung masalah kendeng. Ada acara seperti Pagelaran Wayang Semen Gugat 

yang di gelar di Omah Kendeng, Sukolilo pada saat masa konflik pertama dengan Semen 

Gresik tahun 2008, dan yang paling terbaru ialah “Punokawan Nglurug”, sebuah pagelaran 
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wayang orang dimalam tahun baru 2018, masih dengan muatan yang sama, penolakan 

pabrik semen dengan kearifan lokal. 

 

Gambar 14. Para Lakon wayang orang "Punokawan Nglurug" (sumber: Instagram 

@kendengmelawan_) 

 Dalam karya senirupa, JMPPK juga meluncurkan “Komik Kendeng” yang 

bekerjasama dengan Desantara, ada 9 seri yang semuanya dibuat berdasarkan saat-saat 

konflik yang terjadi, ada yang menceritakan soal PT SMS di Tambakromo hingga PT SI di 

Rembang dengan tentu sedikit menyamarkan nama Perseroan yang dilawan, dengan tokoh 

Apong dan Kopong yang digunakan sebagai judul utama yaitu “Petualangan Apong dan 

Kopong”, dua anak-anak Kendeng yang diceritakan sebagai anak-anak cerdas yang 

kebetulan bermain dan menemui mereka yang mengadakan aksi penolakan. Adapun komik 

yang dicetak dan di duplikasi oleh dulur-dulur menurut beberapa seniman di Pati dikatakan 

ditujukan kepada anak-anak agar dibaca dan mengetahui situasi yang terjadi di Pati dan 
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Rembang selaku epicentre dari konflik antara warga dan semen, dan dapat diunduh dan 

baca secara gratis dari website omahkendeng.org bagi siapapun yang mengakses website 

tersebut 

 

Gambar 15. Komik Kendeng seri 1 keluaran JMPPK yang dapat dibaca dan unduh 

secara gratis di omahkendeng.org (sumber: omahkendeng.org) 

 Adapun dari dunia tarik suara juga banyak didengungkan oleh beberapa musisi 

ternama tanah air, nama-nama seperti Navicula, dan “Kill the DJ” alias Marzuki (anggota 

dari Jogja Hiphop Foundation) juga turut menyuarakan soal Kendeng ini. Dua nama 

tersebut memang dikenal memiliki concern terhadap pergerakan dan isu-isu sosial yang 

ada di Indonesia, tidak hanya yang memiliki nama besar, namun band indie atau aliran 

underground serta punk juga menciptakan karya yang menyuarakan soal Kendeng ini agar 

dapat diketahui penggemar aliran music tersebut yang berada diluar epicentre konflik. 

5.3.4 Aksi Unjuk Rasa 

 JMPPK secara lantang menyuarakan soal kelestarian lingkungan di Pegunungan 

Kendeng Utara, seperti yang dilakukan oleh gerakan lain juga, aksi unjuk rasa juga turut 

dilakukan oleh JMPPK dengan menggandeng jaringan diberbagai daerah, tentu masih ada 

di dalam ingatan bahwa tahun 2017, sebuah aksi dilakukan di Jakarta dan membuat masalah 

Kendeng ini naik ke media nasional, ialah aksi pengecoran atau penyemenan kaki didepan 
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Istana Presiden yang dilakukan pada Maret 2017, sebagai bentuk perlawanan terhadap 

Semen Indonesia yang memakai kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih di Rembang 

sebagai tambang bahan baku industri semen yang mereka dirikan di Gunem.  

 

Gambar 16. Aksi Cor Kaki Tolak Pabrik Semen (sumber: jateng.tribunnews.com) 

 

Namun dalam pembahasan aksi yang dilakukan oleh JMPPK beserta warga, tidak hanya 

berbicara soal aksi cor kaki menuntut kasus yang ada di rembang, aksi warga juga sudah 

dilakukan semenjak kasus pertama, boleh dikatakan hampir tidak terhitung jika berbicara 

soal aksi, dan banyak diantaranya yang masuk kedalam pemberitaan baik media lokal 

maupun media nasional. 

 Aksi yang tercatat pada konflik pertama ialah aksi 21 Januari 2009, yang tercantum 

dalam buku “Menyelamatkan Lingkungan Berakhir di Penjara” (YLBHI-LBH Semarang-

Semarang-2009), dalam buku tersebut diceritakan peristiwa bermula dari keinginan warga 

desa Kedumulyo yang meminta kejelasan status tanah bengkok yang disengketakan antara 

warga-aparatur desa dan semen, yang menurut perencanaan pembangunannya 

menggunakan tanah tersebut, adapun warga yang sudah berkumpul di kantor desa tersebut 

menunggu lama karena tersiar kabar adanya pertemuan antara warga yang “pro 
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pembangunan” dengan pihak semen dan pemerintah daerah Kabupaten Pati dengan agenda 

pembebasan lahan yang ternyata pertemuan tersebut berlangsung disuatu rumah beberapa 

ratus meter dari kantor desa, suasana kemudian menjadi ribut karena warga “pro 

pembangunan” yang tengah mabuk memancing emosi warga “pro penolakan” yang datang 

di kantor desa dengan menyuruh mereka pulang. Akhirnya polisi datang dan meredam 

keributan hingga akhirnya massa bubar dengan jengkel karena tidak dapat bertemu dengan 

kepala desa. 

 Hingga akhirnya terjadi insiden pada keesokan harinya yang melibatkan warga 

dengan tim surveyor dari PT Semen Gresik, kejadiannya ialah terjadi penahanan terhadap 

rombongan tim surveyor PT Semen Gresik yang akan melakukan pengukuran tanah 

bengkok milik desa, hal ini dilakukan oleh warga dengan harapan agar kepala desa mau 

menemui mereka. Sontak saja polisi bertindak dengan menahan 9 (Sembilan) orang yang 

dianggap sebagai profokator insiden. Usut punya usut, pengukuran yang akan dilakukan 

oleh pihak Semen Gresik tersebut merupakan profokasi Semen terhadap warga, karena 

pada rencananya yang sudah ditentukan pada pertemuan warga penolak bersama JMPPK 

dengan pihak-pihak terkait di Bakesbanglinmas Kabupaten Pati 10 Januari 2009, dengan 

menyatakan bahwa tidak akan ada kegiatan sebelum penelitian bersama dengan gubernur 

Jawa Tengah kala itu, Bibit Waluyo. 

 Perjuangan pun berlanjut, hingga long march atau jalan jauh secara berombongan 

turut pula dilakukan oleh JMPPK bersama warga yang menolak pembangunan pabrik 

semen. Aksi yang dilakukan pada 5 Desember 2015 dengan rute Omah Sonokeling, 

Sukolilo, Kabupaten Pati menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, dikutip dari 

Rappler Indonesia (rappler.com/indonesia), long march dengan jarak 150 km ini dilakukan 

sebagai wujud kekecewaan warga dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah yang tetap 

meneruskan pembangunan pabrik semen di Gunem, Kabupaten Rembang, tidak hanya dari 
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Pati, namun juga yang berada di dekat epicentre konflik pada tahun tersebut, yakni di 

Rembang beserta daerah lain yang berada dibawah bayang-bayang pegunungan Kendeng 

Utara di Jawa Tengah juga ikut bergabung. 

 

Gambar 17. Long March Petani Kendeng pada Desember 2015 menuju Kantor 

Gubernur Jawa Tengah di Semarang (dokumentasi Fariz Fardianto, sumber: 

Rappler.com) 

Sebagai bentuk adanya sebuah jaringan solidaritas, beberapa dulur-dulur juga turut 

berpartisipasi dengan membuat sebuah pos solidaritas di setiap kota yang dilalui warga 

yang melakukan long march, dalam arti kata lain, bantuan akan selalu diberikan kepada 

dulur-dulur yang berjuang. 

 Tidak hanya aksi di Jawa Tengah saja, namun JMPPK juga berkali-kali mengadakan 

aksi di Ibukota, lebih tepatnya didepan istana negara. Setelah dahulu sempat menjadi viral 

dengan aksi cor semen oleh beberapa petani perempuan Kendeng, pada peringatan hari 

buruh nasional tanggal 24 September 2018, bersamaan dengan aksi demonstrasi buruh yang 

mana penulis juga terlibat didalamnya, JMPPK turut menggelar tenda sebagai bentuk 

penagihan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam aksinya, 

Gunretno selaku “ketua” JMPPK menyampaikan bahwa kembalinya dulur-dulur petani 
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kendeng ke depan istana ialah untuk menagih janji kepada presiden RI, Joko Widodo, untuk 

segera melaksanakan kajian tersebut demi kelestarian alam, berikut ini kutipan orasinya 

“Jadi kami disini, kami meminta, menagih pak Jokowi, 2 tahun yang lalu, dulur-dulur 

kendeng diundang, diundang karena proses kami dari tahun 2016 sampai 2018, kami 

meminta untuk kendeng tidak ada pabrik semen, kami kalau tidak ada pabrik semen, kami 

menang, kami tidak akan mendapat tambah upah, kami tidak akan mendapat gunung, kami 

tidak akan mendapat sertifikat, atau tanah, kami hanya akan mendapatkan bagaimana udara 

kita tetap sejuk, bagaimana langit kita tetap biru, itu adalah untuk anak-cucu kita semua…” 

(transkrip orasi tanggal 24-9-2018) 

 

Gambar 18. Poster Kendeng Lestari yang selalu dibawa oleh JMPPK dalam setiap 

aksinya (Dokumentasi Peneliti tanggal 24-9-2018) 

Namun aksi yang dilakukan tidak hanya aksi soal penuntutan soal penolakan pabrik semen, 

namun aksi kerakyatan yang berbalut menjaga kelestarian lingkungan juga turut dilakukan. 

Pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018 (17-8-2018), JMPPK melakukan 

upacara rakyat peringatan kemerdekaan dengan tajuk “Merdeka Reresik Sampah” ini 
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dihelat di Omah Kendeng, Sukolilo, Pati ini berlangsung hikmat dengan khas adat Jawa 

masyarakat sedulur sikep. 

 

Gambar 19. Suasana Upacara Rakyat memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 70 di 

Omah Kendeng, Sukolilo, Pati (Dokumentasi Peneliti tanggal 17-8-2018) 

 Upacara berlangsung khidmat dengan alunan gamelan beserta alunan gending jawa 

yang khas sebagai pengiring lagu kebangsaan serta mars Kendeng yang khas dari JMPPK. 

Acara ini yang dihadiri oleh dulur-dulur jaringan JMPPK dari berbagai wilayah beserta 

beberapa mahasiswa dari berbagai kampus ini sesuai namanya, diikuti dengan bersih-bersih 

sampah disekitar Omah Kendeng, maksud dari diadakannya upacara rakyat oleh JMPPK 

ini merupakan bukti bahwa gerakan penolakan pabrik semen ini bukan melawan atau anti 

terhadap negara, lebih jauh adalah pembuktian bahwa petani sebagai warga negara 

Indonesia yang meminta hak nya, dan bebersih sampah yang dilakukan ialah sebagai 

simbol kepedulian terhadap lingkungan, hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bu 

Giyem, warga Tambakromo yang kala itu hadir di acara tersebut ketika ditanya soal 

JMPPK, beliau juga menambahkan bahwa JMPPK beserta beliau yang mengikuti gerakan 

ini berdasarkan inisiatifnya sendiri melakukan gerakan yang baik, ialah untuk menjaga 

kelestarian lingkungan 
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“Pendapatku yo mas...nek pendapatku yo (kalau pendapatku ya) gerakan e 

JMPPK iki yo emang apik mas (ini ya memang bagus mas) …kanggo 

(untuk)…melindungi lingkungan…ki ngendi wae yo (ini dimana saja ya) mesti 

cinta lingkungan mas…lingkungan tanpa dilindungi yo mesti hancur mas” 

(wawancara tanggal 17-8-2018). 

Wacana soal kelestarian dengan berbalut kearifan lokal masyarakat Kendeng ini dapat 

kita lihat dari penjabaran diatas, dengan bermain baik di ranah akar rumput melalui produk 

framing yang berupa film dokumenteri, merchandise dan acara berbau kesenian yang tidak 

lupa dengan melalui diskusi untuk mereka para akademisi dan peneliti yang tertarik, serta 

pendekatan ke ranah politisi membuat gerakan ini membuahkan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Serta tidak 

lupa peran media baik lokal maupun nasional yang mengangkat masalah ini ke pembahasan 

tingkat nasional dan menjadi buah bibir dibanyak tempat yang mengangkat nama gerakan 

dan tema yang diusungnya, yang merupakan salah satu keberhasilan dalam framing 

gerakan sosial yang diikuti dengan banyaknya orang-orang yang berpartisipasi untuk 

bersolidaritas dalam gerakan ini. 

5.4 Gerakan Sosial JMPPK, Lama atau Baru? 

 Gardono (dalam Darmawan, 2006) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi 

pembeda dari Lama dan Baru tersebut, pada intinya, lebih berfokus pada isu-isu yang berkaitan 

dengan material dan kelompok. Pada definisi ini dicontohkan gerakan petani dan buruh 

dimasukkan sebagai contoh dari Gerakan Sosial Lama dan feminisme serta gerakan lingkungan 

sebagai contoh dari Gerakan Sosial Baru yang menitik beratkan pada masalah ide dan nilai. 

Apabila menilik pada gerakan yang dilakukan oleh JMPPK, bisa dikatakan masuk didalam 

definisi keduanya, terlebih apabila menilik pada sejarah terbentuknya.  

 Gerakan JMPPK seperti yang sudah disebutkan, menolak keberadaan tambang dan pabrik 

semen yang dapat merusak lingkungan, namun memiliki akar pada organisasi pertanian di 

Kabupaten Pati, Jawa Tengah, namun kemudian dari akar sejarahnya inilah yang membuat 
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masyarakat berbasis pertanian di wilayah yang dilintasi oleh Pegunungan Kendeng Utara turut 

menyuarakan penolakan. JMPPK yang berawal dari Serikat Petani Pati yang membawahi 

urusan yang berkaitan pertanian seperti subsidi pupuk dan lain sebagainya. 

“…tapi perlu kita ketahui kita hidup ini pengennya ya langit ini tetap biru, hutan 

gunungnya ya tetap gunung, sawah juga ajeg (tetap) sawah, tegal (kebun) juga ajeg 

tegal (tetap kebun)…” (wawancara tanggal 29-10-2018) 

Dari kutipan wawancara diatas, Joko Prianto diatas menjelaskan bahwa tujuan dari pergerakan 

yang dilakukan oleh JMPPK, yang artinya menghendaki untuk tetap terjaganya kehidupan 

yang sudah ada sebelum pabrik dan tambang masuk, dan dari kutipan diatas juga menyebutkan 

kata sawah yang artinya kehidupan pertanian sebagai kunci dari pergerakan agraria yang 

dilakukan oleh JMPPK. 

Pergerakan pelestarian lingkungan yang dilakukan juga bukanlah tanpa alasan. Dalam 

sebuah penelitian berjudul “Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang 

Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Pada Tahun 2014-2017” dituliskan bahwa 

pada desa tempat pembangunan pabrik semen berada (Tegaldowo dan Timbrangan, Kecamatan 

Gunem, Kabupaten Rembang), mayoritas pekerjaan masyarakatnya ialah sebagai petani 

dengan prosentase 98 persen dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. 

Adapun area perkebunan dan pertanian yang direncanakan untuk pembangunan pabrik 

dan yang peruntukannya untuk tambang adalah tanah dengan kepemilikan sah warga, beberapa 

diantaranya merupakan tanah bengkok desa dan milik Perhutani, untuk di Sukolilo, Kabupaten 

Pati sendiri, lahan yang telah disebutkan tersebut diolah oleh warga dengan jumlah 144.503 

orang (Kabupaten Pati Dalam Angka, BPS, Pati, 2007).  Hal ini yang menjadi hal yang 

dikhawatirkan oleh warga, ketika lahan yang biasanya dipakai untuk bercocok tanam telah 

habis digunakan untuk area penambangan dan pabrik, maka tradisi terputus dengan ketiadaan 

lahan yang harusnya diwariskan kepada anak-cucu mereka. Dan keberadaan pabrik semen dan 

aktivitasnya ini dalam penelitian ini juga disebutkan dapat merusak kualitas tanaman pertanian 
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warga dengan merusak pertumbuhan tanaman tersebut yang akan berpengaruh pada hasil 

panen, ialah berasal dari debu yang dihasilkan dari aktivitas 

lalu-lalangnya truk baik dari dan menuju areal pabrik yang 

melewati jalan desa dan perkebunan warga. Namun seiring 

waktu lama-kelamaan SPP berubah menjadi Forum 

Masyarakat Peduli Lingkungan karena ketambahan muatan 

masalah yang harus diselesaikan terkait lingkungan. 

Gerakan JMPPK ini masuk kepada Gerakan Sosial Baru 

dalam beberapa aspek ciri-ciri gerakan sosial, dalam hal 

keanggotaan, partisipasi dan aktor, JMPPK lebih terbuka 

dalam 3 hal diatas karena siapa saja yang memiliki 

kepedulian dalam kelestarian Pegunungan Kendeng Utara 

bisa tergabung didalamnya, aktor yang terlibat bisa juga 

lintas bidang, seperti seniman dan mahasiswa, salah satunya 

band Navicula yang pernah manggung di acara Halal-Bi 

Halal Brokohan KLHS yang diadakan di Omah Kendeng, 

Sukolilo, Pati yang diadakan pada 20 Juni 2018, bahkan 

Navicula sendiri menciptakan lagu berjudul “Kartini” 

sebagai bentuk solidaritas atas gerakan penolakan pabrik 

semen ini. Pada Desember 2018 (20/12) Rettet das 

Kendeng-Gebirge! Atau Selamatkan Gunung Kendeng 

digaungkan kembali di Jerman sebagai bentuk solidaritas internasional yang concern dalam 

kasus Kendeng. Keberadaan solidaritas internasional juga membuat JMPPK dapat digolongkan 

dalam gerakan sosial baru dalam hal Ranah dan Medan. 

Gambar 20. Press release 

Solidaritas Jerman untuk 

Kendeng yang terbentuk pada 

Desember 2018 (sumber: 

Instagram @kendengmelawan_) 
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Namun kemudian satu hal yang perlu digaris bawahi, dalam hal taktik dan 

pengorganisasian, JMPPK tidak memiliki struktur organisasi yang kaku, karena berangkat 

dari nilai-nilai kekolektifan masyarakat yang nampak santai namun serius, dalam artian siapa 

saja yang sempat dan bisa dapat mengisi pekerjaan yang pada saat itu memang dibutuhkan 

sesuai dengan fokus individu didalamnya, atau lebih tepatnya menjunjung kepada kerja-kerja 

kolektif, seperti yang diungkapkan Jatra: 

“…kudu yo salah sijine sing aku iso mergo aku ora wong tani (harus ya salah 

satunya aku bisa karena aku bukan orang tani)…mergo (karena) aku basic e ora 

wong karst (-nya bukan orang karst)…ya kapasitas mana yang turut saya bantu 

di perjuangan warga…kan ya bukannya tidak mungkin ya…banyak yang 

terbuang waktunya melihat petani dulinan (mainan) photoshop…tiba-tiba petani 

nyablon…kan itu ora fokus e (bukan fokusnya)…dia memang fokus e nang tani 

(-nya ke tani)…jadi onok endi sing celah endi sing perlu diiseni (ada yang mana 

celah yang perlu diisi)…ya kayak tadi itu…JMPPK itu organ taktis…ketika saya 

tidak bisa yo mungkin temen-temen yang lain bikin poster…mungkin temen-

temen yang lain yang siap nyablon…jadi tidak terus opo-opo sistematis” 

(wawancara tanggal 9-11-2018) 

Gerakan komunal sendiri menurut Syarbaini (2009:159), dalam definisinya, adalah gerakan 

sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh, bisanya dengan membangun 

sebuah masyarakat model di kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menantang 

masyarakat pada umunya secara langsung, tetapi lebih berusaha membangun alternatif-

alternatif terhadapnya. Kemudian cara-cara yang bisa dilakukan, sebagai contoh: membangun 

rumah kolektif, yang secara populer 29 dikenal sebagai komune (communes), di mana orang 

tinggal bersama, berbagi sumberdaya dan kerja secara merata, dan mendasarkan hidupnya pada 

prinsip equality atau kesamaan. (Dakwah Multikultural: KH. Ahmad Mustofa Bisri / Gus Mus. 

Mardliyah, Hayati. UIN Walisongo, Semarang-2018). 

JMPPK tidak menjalankan gerakan ini selayaknya gerakan sosial pada umumnya yang 

memiliki struktur yang bersifat hierarki tinggi dan kaku, namun hanya memiliki koordinator 

daerah diluar Pati, yang mana kebanyakan mereka berasal dari daerah Muria Raya (Kudus, 

Pati, Grobogan, Rembang, Blora), tanpa struktur yang bersifat hierarkis, maka tidak ada 
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pemimpin secara keorganisasian, hanya orang yang ditunjuk sebagai sosok “ketua”, yakni kang 

Gunretno, yang di selama di SPP memiliki jabatan yang ditunjuk sebagai sosok pemimpin, 

dengan demikian maka tidak ada pergantian kepemimpinan dalam JMPPK, yang semenjak 

konflik pertama tidak ada perubahan dalam kepemimpinan. Cara pengorganisasian ini pun 

berdampak pada penghidupan, JMPPK banyak menerima donasi dalam menjalankan aksinya, 

namun dalam hal ini, donasi yang berasal dari dulur-dulur yang tergabung didalamnya yang 

mendonasikan hasil jerih payahnya, serta sumbangan dari acara kemasyarakatan seperti 

tahlilan dan lain sebagainya. 

Karena tidak mencontoh pada gerakan sosial lain yang menganggap pemerintah atau yang 

terkait dengan lawan mereka sebagai oposisi, JMPPK menganggap mereka adalah sebagai 

kawan dan lawan, pada wawancara oleh Jatra di bab sebelumnya, dengan konsep berjejaring, 

Gambar 21. Lembaran bab Ringkasan Eksekutif yang bertuliskan "Atas 

permintaan warga petani yang tergabung dalam JMPPK" pada paragraph 

yang di blok (sumber: Laporan KLHS Tahap I, 2017) 
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JMPPK juga melakukan persuasi ditingkat birokrasi untuk bisa memuluskan tujuan gerakan, 

salah satu hasil dari aksi dan persuasi JMPPK diberbagai bidang ini bisa dilihat dari 

dicantumkannya nama JMPPK didalam bab Ringkasan Eksekutif poin kedua. 

Dan terakhir, ialah soal nilai dalam gerakan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, 

JMPPK ialah gerakan sosial yang tidak bersifat sebagai organisasi pada umumnya, ialah 

gerakan yang diinisiasi oleh warga sekitar pegunungan Kendeng Utara dan dibantu oleh dulur-

dulur jaringan yang mereka miliki dengan berasaskan pada kerja komunal atau kolektif, 

jaringan tersebut seperti yang telah dibahas berasal dari berbagai macam bidang, namun dengan 

tetap mengedepankan identitas gerakan, yakni penolakan terhadap berdirinya pabrik semen di 

Kawasan pegunungan Kendeng Utara. 

“Nggeh…umpami njenengan mpun ngenten niki jenenge kan mpun njaring karo 

masyarakat JMPPK” (Ya…misalkan anda sudah begini, ini Namanya kan sudah berjejaring 

dengan masyarakat JMPPK). (Wawancara tanggal 17-8-2018), begitulah yang diungkapkan bu 

Giyem, yang kala itu diwawancarai saat berlangsungnya acara Upacara Kerakyatan 

memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 73 dan Reresik Kendeng di Omah Kendeng, Sukolilo, 

Kabupaten Pati. Dari kutipan wawancara ini sudah bisa dilihat begitu mudahnya berjejaring 

dengan masyarakat JMPPK asalkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian areal 

Pegunungan Kendeng Utara. 

Pada akhirnya gerakan yang dilakukan oleh JMPPK ini ialah percampuran dari 

keduanya baik dari GSL ataupun GSB, yang memiliki akar gerakan sosial lama yang 

memperjuangkan kehidupan pertanian. Gerakan sosial baru tersebut ditunjang dengan 

penggunaan media baik daring ataupun konvensional melalui beberapa peliputan media dan 

tidak ketinggalan muatan yang diperjuangkan oleh JMPPK yang lambat laun semenjak konflik 

pertama di Sukolilo yakni kelestarian lingkungan dan alam pegunungan Kendeng Utara. 
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Namun tidak ketinggalan memperjuangkan petani yang lahannya masuk dalam rencana 

pembangunan pabrik semen, jadi melestarikan lingkungan dengan menjaga kehidupan 

pertanian yang sudah ada tetap berjalan seperti semula. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berangkat dari rumusan masalah yang berbunyi 

“Bagaimana upaya framing yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 

(JMPPK) dalam gerakan menolak pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan 

Kendeng Utara?” dilakukan oleh peneliti, kesimpulan yang bisa ditarik ialah: 

Upaya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dalam framing 

gerakan menolak pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara 

dilakukan dengan berbagai cara. Dengan dasarnya sebagai gerakan yang tergolong Gerakan 

Sosial Baru meskipun memiliki akar Gerakan Sosial Lama, menjaring berbagai pihak dengan 

bidang yang berbeda-beda seperti lingkungan, HAM, agama, dan kesenian, tidak ketinggalan 

mempersuasi politisi. Hal ini dilakukan karena pergerakan ini menyentuh akar rumput dan 

lapisan atas birokrasi. 

Dengan berlandaskan pada bingkai kelestarian lingkungan dan mempertahankan 

pertanian, pendistribusian wacana tersebut ialah dengan 2 (dua) cara. Ada cara tradisional 

seperti dodok lawang atau bersosialisasi dengan tetangga, atau melalui kegiatan tahlilan. 

Adapun melalui cara yang biasa dilakukan oleh banyak gerakan melalui unggahan sosial 

media, kesenian, dan merchandise yang diikuti dengan berbagai macam aksi, baik unjuk rasa 

yang diawali dengan longmarch maupun aksi simbolis seperti reresik kendeng. 

6.2 Saran 

Saran-saran yang dibuat dalam penelitian ini dapat bersifat harapan peneliti kepada 

beberapa pihak, diantaranya adalah: 
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1. Bagi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JMPPK) 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sudah terbentuk, adapun karena 

pelaksanaannya belum terlihat, diharapkan untuk lebih giat lagi persuasi dan terus 

melakukan sosialisasi kepada tataran masyarakat dan pemerintah desa sebagai 

langkah awal kecil, terkhusus di tataran pemerintahan dapat melalui jaringan yang 

dimiliki oleh JMPPK yang menempati kursi jabatan atau bisa menggandeng media 

lokal ataupun nasional untuk menyatukan frame, yang bukan hanya berbentuk 

peliputan berita aksi saja, namun lebih kearah keberpihakan media tersebut. 

Kemudian lebih memperkuat dan menambah jaringan di tataran mahasiswa dan 

diaspora masyarakat 4 Kabupaten di Jawa Tengah yang dilalui pegunungan 

Kendeng Utara, terutama dari Organisasi Mahasiswa Daerah yang cukup potensial 

untuk menyuarakan persoalan lingkungan yang terjadi. 

2. Bagi Pihak Pemerintah 4 Kabupaten, Provinsi dan Pusat 

 Kehilangan sumber mata air juga akan berdampak kepada kelangsungan 

pertanian dan peternakan masyarakat, karena memiliki rentetan dampak yang 

panjang, diharapkan pemerintah 4 Kabupaten (Pati, Rembang, Grobogan, Blora) 

yang dilalui pegunungan Kendeng Utara wilayah Jawa Tengah, Provinsi, dan Pusat, 

seiring dengan terbitnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap 1 (satu), 

diharapkan agar segera melaksanakan kajian tersebut sesuai dengan arahan-arahan 

yang sudah tertera didalamnya dengan diikuti dengan suara dan aspirasi nyata 

masyarakat yang tinggal di daerah yang terdampak, karena itu merupakan lahan dan 

hajat hidup mereka, terkhusus untuk yang di Rembang, segera dilaksanakan dengan 

sangat baik karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rembang 
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memenuhi kebutuhan airnya dengan sumber air yang ada di pegunungan Kendeng 

Utara. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian terkait gerakan yang dilakukan oleh JMPPK ini memang sangat 

menarik untuk dikaji lagi secara berkelanjutan, terlebih untuk persoalan framing 

gerakan yang dilakukan. Namun karena kajian yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini lebih merujuk pada internal JMPPK dengan sedikit partisipan diluar 

yang tergabung dalam jaringan-jaringan yang dimiliki JMPPK, sehingga 

diharapkan dalam penelitian selanjutnya meneliti dengan lebih membahas soal 

stakeholder diluar dari JMPPK, apakah itu bisa dari sudut pandang pemerintah 

ataupun media massa. 

Sudut pandang media massa bisa masuk ke dalam kajian karena dalam 

pembahasan framing yang dilakukan oleh JMPPK, berkaca dari aksi teatrikal 

“Dipasung semen” yang dilakukan di Jakarta yang melalui peran media massa 

turut mengangkat masalah ini menjadi topik pembahasan pada kala itu dan menyita 

perhatian publik yang tidak hanya regional Jawa Tengah saja, namun sampai ke 

nasional. Maka diharapkan dan direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

dapat membahas kajian soal framing yang dilakukan oleh JMPPK melalui sudut 

pandang media. 
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JMPPK (Dokumentasi Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


