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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses komunikasi manusia, simbol merupakan ekspresi yang 

mewakili atau menandakan sesuatu hal yang lain. Kita menggunakan simbol 

untuk memberikan makna. Samovar dkk (2014) mengutip J.T Woods (2008) 

menyatakan; 

“Kita menyuruh orang untuk menjadi papan gema, supaya kita 

dapat mengklarifikasi pemikiran kita, menggambarkan apa arti 

sesuatu, memperluas perspektif kita, memeriksa persepsi kita, dan 

menamai perasaan kita, sehingga menjadi nyata. Dengan cara ini, 
kita secara aktif memberi arti melalui penggunaan simbol.”1 

 

Komunikasi ritual merupakan salah satu fungsi komunikasi yang di 

dalamnya menggunakan simbol atau lambang. Mulyana (2010) menjelaskan, 

komunikasi ritual menampilkan perilaku–perilaku simbolik, bersifat ekspresif yang 

menyatakan perasaan terdalam seseorang, dan biasanya dilakukan secara 

kolektif. Praktek komunikasi ritual disebut antropolog sebagai rites of passage 

(Upacara atau ritual yang menandai transisi individu dari status ke status yang 

lain, terutama menuju kedewasaan, masuk ke peralihan).2 Mulai dari upacara 

kelahiran, sunatan, ulang tahun (Nyanyi Happy Birthday dan pemotongan kue, 

pertunangan (melamar, tukar cincin), siraman, pernikahan (ijab-qabul, sungkem 

                                                           
1
 Samovar, Larry A., Richard E. Porter dan Edwin R. McDaniel. 2014. Komunikasi Lintas Budaya 
Edisi 7. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 19 

2
 Internet. Diakses 21 Juli 2018. 

   https://glosarium.org/kata/index.php/term/pengetahuan,88708-rites-of-passage-adalah.xhtml 
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kepada orang tua, sawer, dan sebagainya), ulang tahun perkawinan, hingga 

upacara kematian.  

Perilaku-perilaku tersebut menegaskan komitmen mereka terhadap tradisi 

keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, dan agama mereka.3 Dengan 

demikian komunikasi ritual dipahami sebagai suatu ungkapan manusia yang 

bersifat ekspresif untuk menggambarkan perasaan bersama. Simbol adalah 

karakteristik dalam komunikasi ritual, sebagai media untuk mengungkapan 

ekspresi manusia. 

Rothenbuhler (1998:28) dikutip oleh Manafe (2011) menyatakan bahwa, 

ritual dipahami sebagai kebiasaan atau rutinitas. Sedangkan Couldry (2005:60) 

dalam Manafe (2011) memandang bahwa, ritual sebagai bentuk habitual action 

(aksi turun temurun), aksi formal dan mengandung nilai – nilai transendental. 

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, ritual lahir dari pola perilaku turun 

temurun yang mewariskan nilai – nilai serta membentuk sebuah kebiasaan pada 

suatu kelompok masyarakat.4 

Pegunungan Kendeng Utara membentang dari kabupaten Pati, Jawa 

Tengah, hingga Lamongan Jawa Timur. Lebar pegunungan ini sekitar 30-50 km 

dengan ketinggian kurang dari 800 meter dari permukaan laut, serta memiliki 

kekayaan sumber daya alam berupa batuan kapur (Karst). Masyarakat yang 

                                                           
3
 Deddy Mulyana. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung:Remaja Rosdakarya. Hal. 27 

4
 Yermia Djefri Manafe.  2011. ”Komunikasi Ritual pada budaya bertani Atoni Pah Meto di Timor – 
Timur Nusa Tenggara Timur”. Jurnal Komunikasi. Vol  1 No 3. Hal 289 
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hidup di pegunungan Kendeng memiliki kearifan lokal yang tercermin dalam 

perilaku masyarakatnya.5 

Salah satu kearifan lokal terdapat pada komponen masyarakat 

pegunungan Kendeng Utara yaitu keberadaan masyarakat Sedulur Sikep. 

Sedulur Sikep adalah masyarakat adat yang tinggal di sepanjang kawasan 

pegunungan Kendeng membentang dari Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, 

hingga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka adalah pengikut ajaran 

Samin Surosentiko (Raden Kohar), seorang tokoh dari Blora yang melakukan 

resistensi terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1890 dengan menolak 

membayar pajak karena membebani petani dengan menolak mengikuti aturan-

aturan yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda.6 

Pada akhir tahun 2017, masyarakat Pegunungan Kendeng Utara terus 

terlibat konflik sosial yang berkepanjangan. Awal masalah ini terjadi pada tahun 

2005, PT Semen Gresik berencana membangun pabrik semen yang luasnya 

melampaui empat kecamatan yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, 

Kecamatan Gabus, dan Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 

yang terbagi dalam empat belas desa dengan total luas lahan 1.350 hektar. 

Namun upaya pembangunan pabrik semen tersebut gagal atas penolakan 

warga. Hal ini dilakukan karena warga menganggap dengan adanya pabrik 

                                                           
5
 Mawa Kresna. “Serbuan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Utara” dalam Tirto.id. 22 Maret 
2017. Online. Internet.  Diakses 16 Januari 2017. https://tirto.id/serbuan-pabrik-semen-di-
pegunungan-kendeng-utara-clgT 

6
 Hanni Sofia Soepardi “Air Mata dan Mata Air pegunungan Kendeng” dalam Antara.news.com. 
28 Maret 2017. Online. Internet. Diakses 16 Januari 2018.  
https://www.antaranews.com/berita/620794/air-mata-dan-mata-air-pegunungan-kendeng 
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semen akan mengganggu kelestarian lingkungan yang nantinya akan 

mengancam ketersediaan sumber air yang terkandung dalam pegunungan kapur 

(Karst).7 Aksi penolakan tersebut ditempuh masyarakat melalui jalur hukum, 

hasilnya pada tahun 2009 masyarakat Kendeng memenangkan gugatan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung. Kemenangan itu 

menjadikan wilayah tersebut ditetapkan menjadi kawasan lindung oleh 

pemerintah.8 

Setelah kalah dalam pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 

Mahkamah Agung, Upaya PT Semen Gresik mengeksploitasi sumber daya alam 

pegunungan Kendeng utara tak berhenti sampai disitu saja. Pada tahun 2012, 

PT Semen Gresik mengganti nama menjadi PT Semen Indonesia dan 

mendapatkan izin untuk mendirikan pabrik semen di Kecamatan Tegaldowo, 

Kabupaten Rembang. Dengan mengantongi izin tersebut, PT Semen Indonesia 

telah resmi mendirikan pabriknya yang berdiri megah di wilayah tersebut hingga 

sekarang.9  

Tidak berhenti disitu saja, pada tahun 8 Desember 2014 melalui surat 

keputusan Bupati Nomor : 660.1/4767 tahun 2014, pemerintah Kabupaten Pati 

memberikan izin kepada PT Sahabat Mulia, anak usaha PT Indocement untuk 

mendirikan pabrik semen di desa Sukolilo, Kabupaten Pati. Secara otomatis 

upaya tersebut mendapat penolakan masyarakat karena pegunungan kapur 

                                                           
7
 Ica Wulansari dan Ridzki R Sigit. “ Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme” dalam Mongbay.co.id. 6 
Maret 2017.online. Internet. Diakses 16 Januari 2018. 
http://www.mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/ 

8
 Ica Wulansari dan Ridzki R Sigit, Ibid 

9
 Ica Wulansari dan Ridzki R Sigit, Ibid 

http://www.mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/
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(Karst) di desa sukolilo termasuk dalam kawasan hutan lindung. Sampai pada 

Desember 2017 izin pendirian pabrik semen tersebut telah habis berlakunya, 

secara regulasi masa berlaku tersebut sudah kadaluarsa karena tidak adanya 

aktivitas penambangan sampai saat ini.10 

Berbagai aksi upaya penolakan kehadiran pabrik Semen sampai 

sekarang ini terus dilakukan. Upaya politik, hukum, demonstrasi ditempuh guna 

memperjuangkan kelestarian lingkungan kawasan pegunungan Kendeng Utara. 

Yang menarik, Aksi penolakan ini dilakukan dengan menggelar aksi ritual. Dalam 

aksi ritual tersebut masyarakat penduduk kendeng menggelar ritual, salah 

satunya adalah ritual Lamporan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lampor berarti makhluk halus 

yang berarak.11 Dilansir dari Merdeka.com, pemahaman orang jawa zaman 

dahulu mengenai Lampor adalah jenis setan atau makhluk halus yang dipercaya 

bisa membawa maut. Beberapa menyebut lampor merupakan setan yang 

berbentuk bola arwah, terkadang juga muncul menyerupai pasukan prajurit jawa 

zaman dahulu. Berbeda di daerah Jawa Timur sendiri lampor adalah setan 

berwujud pocong yang bisa membunuh manusia dalam tidur. Secara harfiah, 

lampor konon diartikan sebagai 'gaduh' atau 'kegaduhan.  

Jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. 

Ketika muncul, lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara 

gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan 

                                                           
10

  Ica Wulansari dan Ridzki R Sigit, Ibid 
11

 KBBI. online. Internet. Diakses 9 Februari 2018. http://www.kbbi.online/2015/10/definisi-
maksud-dan-arti-kata-lampor.html 

http://www.kbbi.online/2015/10/definisi-maksud-dan-arti-kata-lampor.html
http://www.kbbi.online/2015/10/definisi-maksud-dan-arti-kata-lampor.html
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pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton 

Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan 

dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, ratu penguasa laut selatan.12 Dari pandangan 

– pandangan tersebut mengenai Lampor dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

kesamaan bahwa Lampor dimaknai sebagai sosok pengganggu yang dapat 

mengganggu kesejahteraan diri manusia yang bersifat negatif atau jahat. 

Di Kabupaten Pati Jawa Tengah, tradisi Lamporan dimaknai sebagai 

ritual tolak bala bagi kalangan petani. Dilansir dari OmahKendeng.org, prosesi 

ritual ini diikuti oleh warga mayoritas petani. Ritual ini dilakukan dengan 

membawa obor bambu serta menyanyikan parikan (pantun).13 Dengan 

melaksanakan prosesi tersebut mereka menolak bala dari roh–roh jahat yang 

mengancam pertanian. Menarik untuk dicermati, prosesi ritual tersebut 

digunakan masyarakat pegunungan Kendeng Utara sebagai upaya menolak 

pembangunan pabrik Semen Indonesia. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti prosesi ritual Lamporan 

warga pegunungan Kendeng Utara dalam menolak Pabrik Semen Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

                                                           
12

 Sila Kun Ananda. “ Pembawa Maut yang Jadi Pasukan Nyi Roro Kidul” dalam Merdeka.com. 10    
Oktober 2013. Online. Internet. Diakses 9 Februari 2018.  

   https://www.merdeka.com/gaya/lampor-pembawa-maut-yang-jadi-pasukan-nyi-roro-
kidul.html 

13
 HendriIyo Widi. “Tradisi Lamporan Warga Perlu diingatkan Lagi Pada Alam”. Dalam 
OmahKendeng.org.“ 18 Januari 2013.  Internet.  Online.  9 Februari 2018 

   http://omahkendeng.org/2013-01/1070/tradisi-lamporan-petani-diingatkan-untuk-kembali-
pada-alam/ 

https://www.merdeka.com/gaya/lampor-pembawa-maut-yang-jadi-pasukan-nyi-roro-kidul.html
https://www.merdeka.com/gaya/lampor-pembawa-maut-yang-jadi-pasukan-nyi-roro-kidul.html
http://omahkendeng.org/2013-01/1070/tradisi-lamporan-petani-diingatkan-untuk-kembali-pada-alam/
http://omahkendeng.org/2013-01/1070/tradisi-lamporan-petani-diingatkan-untuk-kembali-pada-alam/
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1. Bagaimana prosesi komunikasi ritual Lamporan warga pegunungan 

Kendeng Utara dalam menolak pabrik Semen? 

2. Bagaimana masyarakat pegunungan Kendeng Utara memaknai ritual 

Lamporan sebagai upaya penolakan pabrik Semen? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana simbol – simbol komunikasi ritual Lamporan warga pegunungan 

Kendeng utara dalam menolak pabrik semen dan mengetahui bagaimana 

masyarakat pegunungan Kendeng Utara memaknai prosesi ritual Lamporan 

sebagai upaya penolakan pabrik semen. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam segi : 

a. Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan kajian 

dalam bidang ilmu komunikasi yang mempelajari tentang 

simbol – simbol dan makna sebagai salah satu mata kuliah di 

bidang Ilmu Komunikasi 

b. Praktis: Penelitian ini dapat menjadi pengembangan disiplin ilmu dan 

mampu menjadi referensi dalam bidang akademik khususnya 

dalam mempelajari simbol – simbol dan makna dari tradisi 

lamporan warga pegunungan Kendeng Utara dalam menolak 

Pabrik Semen. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, latar belakang penelitian, 

tinjauan pustaka, lokasi dan waktu penelitian. 

 BAB II Landasan Teori menjelaskan teori yang relevan sesuai dengan 

fokus penelitian. 

 BAB III Metodologi Penelitian meliputi metode penelitian yang akan 

diuraikan sesuai dengan fokus penelitian. 

 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian 

dalam bentuk data serta analisis data hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran meliputi penarikan kesimpulan dari 

analisis data dan saran. 

1.6 Waktu Penelitian 

 Adapun waktu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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 1 
Tabel 1.1. Waktu Penelitian 2 

 3 

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 

Pengajuan Judul                   

  
Penyusuan 
Proposal 

                  

      
Seminar 
Proposal 

                

        
Revisi 
Proposal 

              

          
Pengumpulan 

Data 
          

              Analisis Data       

                Penulisan Laporan   

                      
Sidang 
Skripsi 


