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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.  

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Profil Wilayah 

Pada saat proses penelitian penulis terlibat langsung mengikuti ritual 

Lamporan di desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. 

Sedangkan untuk menggali informasi mengenai sejarah ritual Lamporan penulis 

melaksanakan proses wawancara dengan informan terkait di Desa Kedumulyo, 

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Rembang. Berikut profil wilayah dalam penulis 

melaksanakan proses penelitian. 

4.1.1.1. Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang 

Kecamatan Gunem terletak di ujung selatan Kabupaten Rembang, di 

lereng pegunungan Kapur Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pamotan 

b) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sale 

c) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Blora 

d) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sulung dan 

kecamatan Bulu 

Luas wilayah kecamatan Gunem adalah 80,2 km. 28 km diantaranya 

merupakan hutan yang dikelola perhutani. Kecamatan Gunem terdiri atas 16 

desa yang terbagi ke dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 164 Rukun Tetangga 

(RT). Dengan jumlah ini menjadikan kecamatan Bulu bersama dengan 

kecamatan setelah Sluke (14 desa) dan kecamatan Sale (15 desa). Adapun 

desa-desa tersebut adalah: Banyuurip, Demaan, Dowaan, Gunem, Kajar, 



 
 

42 
 

Kulutan, Panoban, Pasucen, Sambongpayak, Sendangmulyo, Sidomulyo, Suntri, 

Tegaldowo, Telgawah, Trimbangan, Trembes.54 

Jumlah penduduk kecamatan Gunem sejumlah 23.290 jiwa (tahun 2006). 

Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang mengerjakan lahan  

pertanian tadah hujan. Kecamatan Gunem memiliki obyek pariwisata yang belum 

dikelola maksimal. Obyek wisata tersebut antara lain: Bumi perkemahan di desa 

Pasucen, Pemandian Growongan, Gua-gua Karst di sepanjang lereng 

pegunungan Kapur Utara seperti Goa Nganten dan Gua Kajar, Lemah Gunung 

Butak. 

Dari bidang pendidikan Kecamatan Gunem memiliki lembaga pendidikan 

sebagai berikut: 12 Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudlatul Athfal, 20 Sekolah 

Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, 3 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah 

Tsanawiya, 1 Sekolah Menengah Kejuruan 

4.1.1.2 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati 

Kecamatan Sukolilo terletak di sebelah selatan Kota Pati dan sebagian 

wilayahnya terdiri atas deretan Pegunungan Kendeng Bagian Utara. Luas 

wilayah Kecamatan Sukolilo adalah 15.873,9 ha, terdiri atas 7.254 ha dan tanah 

bukan sawah 8.619,9 ha. 

Wilayah Kecamatan Sukolilo di sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, di sebelah timur dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, dan di sebelah barat berbatasan 

                                                           
54

 Stt bandung. Gunem Rembang. Internet. Online. Diakses 16 Oktober 2018. 
http://juli.sttbandung.web.id/id1/2520-2416/Kecamatan-Gunem_124447_juli-
sttbandung.html#Demografi 

http://juli.sttbandung.web.id/id1/2520-2416/Kecamatan-Gunem_124447_juli-sttbandung.html#Demografi
http://juli.sttbandung.web.id/id1/2520-2416/Kecamatan-Gunem_124447_juli-sttbandung.html#Demografi
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dengan Kabupaten Kudus. Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terdiri atas 16 

desa, 77 dukuh, 80 rukun warga (RW), dan 477 rukun tetangga (RT) (BPS, 

Sukolilo dalam Angka, 2011:  2) 

Kecamatan memiliki 16 desa sebagai berikut: Baleadi, Baturejo, 

Cengkalsewu, Gadudero, Kasiyan, Kedumulyo, Kedungwinong, Kuwawur, 

Pakem, Porang Paring, Prawoto, Sukolilo, Sumbersoko, Tompegunung, Wegil, 

Wotan.55 

 

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 

2014, tercatat sebanyak 88.362 jiwa, terdiri atas 43.432 laki-laki dan 44.930 

perempuan (Kabupaten Pati Dalam Angka 2016). Sebagian besar penduduk 

Desa Sukolilo ini memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Ada juga 

yang berprofesi sebagai pedagang, buruh pabrik, kuli bangunan, penambang 

dan PNS.56 

4.1.1.3 Lokasi Penelitian 

Pada saat di lapangan penulis mencoba berbaur dengan masyarakat 

sekitar dan mengamati kondisi desa. Dari hasil wawancara dengan Suharno 

informan pertama penulis dari Desa Jimbaran, rata-rata mata pencaharian 

masyarakat pegunungan Kendeng Utara adalah petani, hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya lahan pertanian seperti area persawahan dan kebun jagung. Penulis 

                                                           
55

  Muhammad Sinduprabowo. 2017. Resolusi Konflik Pendirian Pabrik Semen antara PT. Sahabat 
Mulia Sakti Dengan Masyarakat di Kabupaten Pati Tahun 2015 (Studi Kasus : Peran Jaringan 
Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Skripsi : Jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Diterbitkan).  

56
   Muhammad Sinduprabowo. Ibid 
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juga berkunjung dan mengamati Goa Pancur sebagai bagian dari pegunungan 

kapur atau dalam istilah geologi disebut Karst.  

 

Gambar 4.1. Goa Pancur di Desa Kayen, Pati 
Sumber : Doni obito 

https://www.teluklove.com/2016/12/pesona-keindahan-destinasi-wisata-goa.html 

 

 

    

      

 

 

Gambar 4.2. Pegunungan Kendeng Utara Desa Kayen Kab Pati 
Sumber : Tommy Apriando 

http://www.mongabay.co.id/2015/01/27/apa-yang-hilang-jika-pegunungan-kendeng-di-tambang/ 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Goa Pancur dijadikan sebagai 

objek wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Goa Pancur juga difungsikan 

sebagai saluran irigasi serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat 

https://www.teluklove.com/2016/12/pesona-keindahan-destinasi-wisata-goa.html
http://www.mongabay.co.id/2015/01/27/apa-yang-hilang-jika-pegunungan-kendeng-di-tambang/
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pegunungan Kendeng Utara rata-rata berprofesi sebagai petani padi, jagung dan 

palawija, sehingga ketersediaan air yang terkandung di pegunungan Kendeng 

menjadi kebutuhan utama.  

Masyarakat pegunungan Kendeng Utara tergabung dalam komunitas 

paguyuban Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JMPPK), 

sebagai bentuk kesadaran mereka akan lingkungan hidup. Berawal dari 

masyarakat petani, kini JMPPK terdiri dari berbagai golongan masyarakat 

(Lembaga Hukum, pakar ahli di bidang lingkungan, dan kalangan akademisi) dan 

membentuk suatu ikatan solidaritas antar masyarakat pegunungan Kendeng 

Utara yang tersebar dari Pati hingga Lamongan Jawa Timur.  

Berdasarkan wawancara dengan Suharno (anggota JMPPK), JMPPK 

terbentuk pada tahun 2006, ketika terdengar isu rencana pembangunan Semen 

Gresik di Kecamatan Sukolilo, Pati. Awalnya Gun Retno mensosialisasikan 

pentingnya kesadaran masyarakat tiap-tiap desa untuk peduli terhadap alam 

kendeng dan menyadari adanya ancaman perusakan lingkungan dari kehadiran 

pabrik semen. JMPPK tidak memiliki badan hukum atau struktur organisasi, 

namun memiliki tokoh-tokoh yang dituakan seperti Gun Retno, Sapari, Kang 

Bambang, Darto. Tokoh-tokoh yang dituakan tersebut dianggap dapat 

mengayomi perkumpulan ini.  

4.1.2. Sejarah Ritual Lamporan 

Dalam menggali informasi mengenai ritual Lamporan, penulis melakukan 

wawancara dengan pemimpin ritual Lamporan yaitu Mbah Saru, Mbah Karsipin, 
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dan Mbah Karlan di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

Mbah Saru menyatakan bahwa, ritual Lamporan merupakan sebuah tradisi kuno 

di pegunungan Kendeng Utara, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani. Ritual Lamporan adalah upaya untuk menolak bala yang 

mengancam hasil pertanian dan hewan ternak. Mbah Saru menjelaskan, 

Lamporan diambil dari kata “Lampor” yang diartikan sebagai “Penyakit” yang 

dahulu kala menyerang hewan ternak (lembu, sapi).  

Mbah Saru menceritakan Lampor ini berwujud “Geni–Geni” dalam 

Bahasa Indonesia diartikan “Api-api”. Lampor ini akan muncul pada musim ketigo 

dalam bahasa Indonesia disebut musim kemarau biasanya datang pada malam 

hari muncul dari gunung sampai rawa-rawa. Mbah Saru menjelaskan Lampor ini 

terlihat menyala–nyala seperti kumpulan api yang berjumlah sangat banyak 

seperti kerumunan orang membawa obor. Jika didekati dan diikuti kumpulan api 

tersebut akan menghilang. Kedatangan Lampor ini untuk menyerang hewan 

ternak seperti sapi dan lembu. Ketika Lampor menyerang hewan ternak, lembu 

dan sapi akan mengalami kejang-kejang, lemas, muntah berujung pada 

kematian, penyakit ini akan menjadi wabah bagi hewan ternak lainnya sehingga 

membawa petaka bagi warga.  

Dalam lahan pertanian Lampor juga dipahami sebagai hama berupa tikus 

dan wereng yang menyerang tanaman padi milik warga. Dari hasil wawancara 

dengan Mbah Saru, hama ini akan muncul ketika masyarakat baru saja 

menanam dan saat memanen hasil padi, sehingga menyebabkan bahaya 
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tanaman padi menjadi rusak sampai gagal panen. Gun Retno salah satu 

masyarakat Sedulur Sikep saat diwawancarai menjelaskan bahwa kehadiran 

hama ini menyebabkan musim pageblug. Pageblug merupakan kejadian dimana 

hewan ternak seperti sapi atau lembu terjangkit wabah penyakit dan gagal panen 

bagi hasil pertanian. Dengan adanya musim pageblug ini warga melakukan 

upaya untuk mengatasi ancaman Lampor tersebut dengan tradisi Lamporan. 

Maka Lamporan merupakan upaya masyarakat petani untuk mengusir bala yang 

membawa petaka bagi kelangsungan pertanian dan peternakan mereka. 

4.1.2.1. Prosesi Ritual Lamporan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Saru, Ritual Lamporan 

dilakukan pada malam hari, selama tujuh hari berturut – turut dimulai pada hari 

Jumat Wage. Ritual ini dilaksanakan menggunakan Blarak atau daun kelapa 

kering yang diikat menjadi satu lalu dibakar dibuat menjadi obor. Pada masa itu 

warga desa bersatu untuk menakut-nakuti Lampor atau hama tikus, wereng ini 

dengan cara membakar Blarak tersebut mengelilingi hutan hingga area 

persawahan. Kemudian pada hari berikutnya akan berganti tempat sesuai 

dengan area persawahan yang dimiliki oleh warga. Pada hari terakhir atau hari 

ketujuh, ritual ditutup dengan tradisi “Slametan”.  

 Prosesi ritual dimulai dari Goa Wareh Desa Kedumulyo. Goa Wareh 

adalah Goa yang dikeramatkan karena dipercaya dapat mengobati banyak 

penyakit. Sejarah dari Goa Wareh ini merupakan tempat persembunyian Bagus 

Mas Syuro Pandan, Putra dari Brawijaya V, Raja yang memerintah kerajaan 
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Majapahit dari salah satu selirnya yang bernama Nyai Mas Sekar Pandan Sari. 

Pada masa itu dalam ruang lingkup kerajaan Majapahit terjadi gerakan 

pemberontakan pejabat elit istana. Raja Brawijaya V berselisih dengan Demang 

Suryo ngalam salah satu pejabat elit kerajaan Majapahit. Demang suryo Ngalam 

dengan simbol kesaktian tombak payung naga dan dibantu oleh beberapa 

kelompok pemberontak menghimpun kekuatan di luar istana dengan tujuan akan 

memberontak dan menyerang Majapahit, sekaligus membunuh Brawijaya V. 57 

Bagus Mas Syuro Pandan dan beberapa putra Prabu Brawijaya V lainnya 

yaitu Mas Syuro Pandan dan Lembu Kanigoro (Betoro Katong) diutus untuk 

menumpas Demang Suryo Ngalam. Demang Suryo ngalam akhirnya tewas di 

medan pertempuran, sedangkan tombak payung naga menjadi simbol 

kesaktiannya dapat direbut dan dibawa ke istana untuk diberikan kepada 

ayahanda mereka Prabu Brawijaya V. Setelah memenangkan pertempuran. 

Bagus Mas Syuro Pandan di angkat menjadi pejabat elit istana kerajaan dengan 

menyandang gelar sebagai kanjeng Noto Sastro Wijoyo Syardulo Kembar. Pada 

masa pengangkatan Bagus Mas Syuro Pandan menjadi pejabat elit istana 

majapahit, pergerakan Islam yang dibawa oleh Para Wali Songo ketika itu sudah 

memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam lingkup istana maupun diluar wilayah 

istana Majapahit. Kedekatan Bagus Mas Syuro Pandan dengan saudaranya 

Lembu Kanigoro (Betoro Katong) yang seorang muslim pada saat pertempuran 

menarik minatnya untuk mengenal Islam.58 

                                                           
57

   Admin. “Legenda Ki Ageng Ngalas Keben dan Goa Wareh” Dalam SuaraPati.com. 12 Juni 2018.   
Internet. Online. Diakses 16 Oktober 2018. 

      http://suarapatinews.com/index.php/2017/06/12/legenda-ki-ageng-ngalas-keben-dan-goa-   
wareh/ 

58
   Admin. Ibid 

http://suarapatinews.com/index.php/2017/06/12/legenda-ki-ageng-ngalas-keben-dan-goa-%20%20%20wareh/
http://suarapatinews.com/index.php/2017/06/12/legenda-ki-ageng-ngalas-keben-dan-goa-%20%20%20wareh/
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Pada awal tahun 1400 saka atau 1478 masehi, terjadi pemberontakan 

yang tidak bisa dibendung lagi dalam lingkup kerajaan. Pengaruh Raja Brawijaya 

V di lingkup kerajaan mulai melemah, banyak pejabat elit yang elit kerajaan 

banyak yang melarikan diri demi keselamatan mereka. Tepat pada akhir tahun 

1478 masehi, kerajaan majapahit akhirnya runtuh, sang raja bersama para selir 

dan putera – puteri raja keluar dari ancaman para pemberontak. Sebagian besar 

keluarga Istana ada yang lari berpencar dari sang raja, dan sebagian lagi ikut 

bersama Brawijaya V bersembunyi di Gunung Lawu.59 

Ketika dalam persembunyian, Adipati cepu bersama prajuritnya memiliki 

niat untuk berburu keluarga Brawijaya V di Gunung Lawu. Bagus Mas Syuro 

Pandan diutus untuk menghalau Adipati Cepu. Dengan pusaka Syardulo kembar, 

Bagus Mas Syuro Pandan menghimpun seluruh harimau yang berada di Gunung 

Lawu yang berjumlah ratusan berkumpul menjadi satu, tunduk di bawah perintah 

Bagus Mas Syuro Pandan untuk diajak turun gunung untuk menyerang adipati 

cepu dan prajuritnya. Dengan kesaktiannya itu Bagus Mas Syuro Pandan 

berhasil mengalahkan Adipati dan prajuritnya. Setelah berhasil mengalahkan  

Bagus Mas Syuro Pandan  bersama ibunya Nyai Mas Sekar Pandan sari 

termasuk adik kandungnya Ayu Mas Pandan Wangi dianggap kuat untuk 

melanjutkan perjuangan majapahit lalu diutus untuk turun gunung, dengan 

membawa perintah membuka wilayah baru (babat alas) di bagian jawa bagian 

utara.60
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 Admin. Ibid 
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Setelah turun gunung bersama ibu dan adiknya menuju Jawa bagian 

utara pulau jawa. Ditengah perjalanan tiba – tiba ibunda dan adiknya terserang 

wabah penyakit yang aneh di sekujur kulit tubuhnya mereka muncul lebam warna 

merah kecoklatan, ditambah lagi suhu tubuhnya makin panas dan terlihat sangat 

menyiksa ibu serta adiknya. Bagus Mas Syuro Pandan lalu mencari tempat 

persembunyian yang aman yang di tengah hutan yang disinyalir adalah Goa 

Wareh ini yang terletak di wilayah kekuasaan kadipaten Pati. Dalam 

persembunyian ini Bagus Mas Syuro Pandan sempat keluar gua untuk 

memastikan keadaan dan bertemu dengan rombongan berkuda. Salah satu 

rombongan tersebut memperkenalkan diri sebagai Ibrahim As – Samar-qandy atau 

dikenal dengan Kanjeng Sunan Gresik yang mempunyai nama asli Syekh Maulana 

Makhdum Ibrahim Syamarakandi.  Kanjeng Sunan Gresik menawarkan kepada 

Bagus Mas Syuro untuk mengobati penyakit yang diderita Ibu dan Adiknya.61
 

Setelah sampai di gua, kanjeng sunan gresik mengambil air yang berada 

di mulut gua yang kemudian air tersebut diberikan kepada Ayu mas pandan 

wangi dan Nyai mas sekar pandan sari. Setelah air tersebut diminum ibunda dan 

adiknya perlahan mulai membaik dan dapat sembuh dari penyakit tersebut. 

Sebagai rasa terima kasih Bagus Mas Syuro Pandan beserta Ibu dan adiknya 

memeluk Islam. Dalam kebahagiaannya Kanjen Sunan Gresik bersabda bahwa 

kelak suatu hari nanti air di mulut Goa ini akan dikunjungi banyak orang dan 

digunakan menyembuhkan penyakit. Maka Goa tersebut dinamakan sebagai 

Goa Wareh yang berasal dari kata Warisane Poro Linuweh (Peninggalan Wali 
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berkaromah). Kemudian Kanjeng Sunan Gresik mengutus Bagus Mas Syuro 

Pandan untuk belajar agama Islam dengan Sunan Kalijaga dan anaknya yang di 

sedang berada di gunung muria yaitu Raden Umar Said atau Kanjeng Sunan 

Muria di Gunung Muria.62 Sampai sekarang air dalam mulut Goa dipercaya 

masyarakat dapat menyembuhkan penyakit dan digunakan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dalam prosesi ritual Lamporan dimulai 

dan ditutup di Goa Wareh ini.  

Pada saat ritual Lamporan mengarak Blarak atau obor untuk menakut-

nakuti Lampor, Mbah Saru, Mbah Karlan, dan Mbah Sodiq mengucapkan doa 

yang dirapalkan. Sepanjang perjalanan doa tersebut diucapkan secara 

bergantian oleh ketiga pemimpin ritual, disambut sorak sorai peserta. Doa 

tersebut berbunyi dalam bahasa jawa: 

“Goro-goro maring Demak gula batu ing Bambangan 

Kediri aku nyengklang Kudi Gunung Kendeng Pagerjati. Aku dadi 

sedulurane mbok rondo kuwi ojo nganggu marang lahanku nek 

ganggu seblak obor lebur dadi awu (masyarakat menyambut 

dengan bersorak Hore).  

Gendroyono Pulanggengi batik kembang pinurutan 

Tawon gung bintolo siti gathuto seblak Sodo Lanang. Upat-upate 

lawe menang papan kandhang panggonan kedhung jero 

pangombenan oro-oro jembar. Ojo wani ganggu lemah/ingon-

ingonku kene baliko panggonanmu dewe.  

(Kata “Lemah” ditujukan untuk mengusir hama. Jika 

Lampor menyerang hewan ternak kata “Lemah” diganti dengan 

“Ojo ganggu ingon-ingonku”)63  

 

Menurut Mbah Saru dan Mbah Karsipin, Mbah Karlan doa ini sudah 

diwariskan turun–temurun dan merupakan Sabda dadi diajarkan oleh Sunan 
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 Admin. Ibid 
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 Doa hasil wawancara lisan dengan Mbah Saru (pemimpin ritual Lamporan) 
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Kalijaga. Penulis mencoba mengartikan doa tersebut ke dalam Bahasa 

Indonesia.  

Terjadi kekacauan dari Demak gula batu ke Bambangan 

Kediri saya mengeluarkan senjata Kudi Gunung Kendeng 

Pagerjati. Saya menjadi saudaranya Ibu janda itu jangan 

menganggu lahanku itu kalau menganggu saya pukul dengan 

obor hancur lebur menjadi abu (masyarakat menyambut dengan 

bersorak hore). 

 Keris Pulanggeni batik bunga kemauan Tawon gung di 

tanah, dipukul Sodo Lanang empat musim menang di Kandang. 

Di tempat sungai yang dalam, tempat meminum area 

persawahan yang luas jangan menganggu tanah/hewan 

ternakku, kembalilah ke tempat asalmu. 

 

Penulis akan menginterpretasikan arti doa tersebut. “Goro-goro maring 

demak gula batu ing bambangan kediri”. Kalimat tersebut mengartikan telah 

terjadi kekacauan dari kota Demak sampai Bambangan Kediri yang tercermin 

dalam kata “Goro-goro”.64 Kata Demak menurut Mbah Karlan merupakan asal 

Sunan Kalijaga.” 

Kalimat selanjutnya, “Aku nyengklang Kudi Gunung Kendeng Pagerjati 

aku dadi sedulurane mbok rondo kuwi. “Aku nyengklang kudi”. Dalam kalimat ini 

mengartikan bahwa pembaca doa mengangkat “Kudi”. “Kudi” diartikan sebagai 

senjata tradisional yang berada di pulau Jawa dan Madura. Orang Jawa 

biasanya menyambut “Kudi” sebagai “Gaman” yang diartikan serba bisa. Kudi ini 

sifatnya serba bisa digunakan masyarakat pedesaan Jawa. Orang Jawa percaya 

dengan “Gaman” ini mampu “nguripi” artinya mampu menghidupi di segala 
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 Sri Soeprapto dan Jirnazah. 2009. “Transformasi Nilai-Nilai Alam dan Pemikiran Wayang Bagi    
Masa Depan Jatidiri Bangsa Indonesia”. Jurnal Filsafat. Volume 19. No 2. Hal 150 
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kondisi seperti untuk menebang kayu, berburu, mengukir bambu/kayu.65  

Saya menjadi saudaranya Ibu Janda itu, jangan mengganggu lahanku, jika 

mengganggu di pukul obor hancur lebur menjadi abu. Lalu masyarakat 

menanggapi dengan bersorak “Hore”.  

Kalimat doa berikutnya, “Gendroyono Pulanggengi batik kembang 

pinurutan Tawon gung bintolo siti gathuto seblak Sodo Lanang”. “Gendroyono 

Pulanggani” menurut mbah Karlan “Pulanggeni” merupakan “Gaman” atau 

senjata ampuh yang dimiliki oleh Janaka (tokoh pewayangan). Selanjutnya 

kalimat doa “Batik kembang pinurutan tawon gung bintolo siti gathuto seblak 

Sodo Lanang, penulis dapat mengartikan kalimat tersebut dari kata “Seblak Sodo 

Lanang”. “Sodo Lanang” merupakan kejadian dimana daun kelapa atau “blarak”  

jatuh karena pengaruh angin atau dimakan kumbang, saat jatuh menancap di 

tanah dengan posisi vertikal atau berdiri. Pada masyarakat Jawa fenomena ini 

dianggap memiliki kekuatan tertentu dan dicari oleh banyak orang, “Sodo 

Lanang” ini dipercaya memiliki kekuatan untuk pertahanan diri.66 Penulis dapat 

menginterpretasikan bahwa “Sodo Lanang” ini merupakan daun kelapa atau 

“Blarak” jatuh dimakan oleh tawon gung seperti yang diucapkan oleh pemimpin 

ritual. Pada saat jatuh ke tanah dengan posisi vertikal, dianggap memiliki 

kekuatan spritual masyarakat pada waktu itu. Sedangkan Tawon gung 

                                                           
65

 Griyokulo. Kudi. 28 Agustus 2018. Internet. Online. Diakses 18 Oktober 2018     
http://www.griyokulo.com/2016/08/kudi/ 

66
   Nawacerita. Sodo lanang dan Mitosnya. Internet. Online. Diakses 18 Oktober 2018 

      http://www.nawacerita.com/2017/09/sodo-lanang-dan-mitosnya.html 

http://www.griyokulo.com/2016/08/kudi/
http://www.nawacerita.com/2017/09/sodo-lanang-dan-mitosnya.html
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merupakan lebah hutan raksasa yang hidup berkoloni. Lebah hutan ini tinggal di 

pohon-pohon besar atau tebing-tebing untuk menghasilkan madu terbaik.67 

Kalimat selanjutnya yaitu “Upat-upate lawe menang papan kandhang 

panggonan kedhung jero pangombenan oro-oro jembar, ojo wani lemah kene 

baliko panggonan mu dewe”. Menurut interpretasi penulis bahwa dengan 

menggunakan kekuatan “Sodo Lanang” ini dapat memenangkan kekuatan 

Lampor atau hama. Kekuatan “Sodo Lanang” sangat besar sampai dapat 

menembus sawah yang luas hingga sungai yang dalam. 

Doa tersebut dapat di intrepretasi bahwa setiap kalimat memiliki kekuatan 

spiritual. Dengan menggunakan Kudi yang diartikan sebagai senjata serba bisa 

masyarakat Jawa, Keris Pulanggani merupakan senjata ampuh Janaka, serta 

Sodo Lanang yang dianggap memiliki kekuatan pertahanan diri yang dapat 

melindungi area persawahan yang luas, ketika diucapkan oleh pemimpin ritual 

kekuatan senjata-senjata tersebut dipercaya menjadi kekuatan yang dapat 

menakut-nakuti Lampor atau hama sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Kekuatan spiritual ini menjadi masuk akal karena diciptakan oleh Sunan Kalijaga 

sebagai Warisane Poro Linuweh (Peninggalan Wali berkaromah). Kekuatan 

spiritual ini dinyatakan oleh Sodiq (warga Desa Kedumulyo, Pati) Dulu, pada saat 

ritual berlangsung dan doa diucapkan oleh pemimpin ritual terjadi hal-hal gaib, 

ditandai dengan hawa yang tiba-tiba berubah dingin, lalu diikuti penampakan 

manusia tanpa kepala, penampakan wujud anak- anak kecil yang dijelaskan 

sebagai penunggu-penunggu pegunungan Kendeng.  

                                                           
67

  Balikpapanprokal. Sengatan Tawon Gung Sangat Berbahaya. 21 Oktober 2014. Internet.  
Online. Diakses 15 November 2018. http://balikpapan.prokal.co/read/news/131457-
sengatan-tawon-gung-sangat-berbahaya 

http://balikpapan.prokal.co/read/news/131457-sengatan-tawon-gung-sangat-berbahaya
http://balikpapan.prokal.co/read/news/131457-sengatan-tawon-gung-sangat-berbahaya
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Setelah melakukan prosesi ritual selama 7 hari, pada hari ketujuh atau 

hari terakhir masyarakat mengakhiri arak – arakan Blarak obor tersebut dengan 

menggelar tradisi “Slametan” di sumber mata air Goa Wareh. “Slametan” 

dilakukan untuk memohon keselamatan bagi padi dan hewan ternak warga 

terhindar dari penyakit atau hama. Dalam “Slametan” ini terdapat Ubo Rampe 

atau sajian makanan terdiri dari dua makanan tradisional pada waktu itu yaitu 

Klepon dan Serabi. Pada pelaksanaan “Slametan” ini warga bersama-sama 

menikmati sajian Ubu Rampe tersebut di Goa Wareh. Berdasarkan wawancara 

dengan Mbah Saru sajian Ubo Rampe tersebut memiliki arti. Pertama, Serabi 

diambil dari kata dalam Bahasa Jawa yaitu “Serab” dalam bahasa jawa diartikan 

“menyerap”. Sehingga arti Serabi dipercayai dapat menyerap penyakit yang 

dibawa oleh lampor. Kedua, Klepon. Pada saat proses wawancara Mbah Saru 

kurang memahami arti dari Klepon, menurut beliau makanan ini sudah umum 

ditemui sejak zaman dulu. Namun penulis akan mencoba mencari arti dan 

menghubungkan dengan nilai ritual Lamporan.  

“Klepon” dalam makanan tradisional Jawa dilambangkan sebagai bentuk 

kesederhanaan. Sederhana adalah nilai hidup yang terpuji. Dalam 

kesederhanaan akan menimbulkan kedamaian dan kebahagiaan hati. Manusia 

yang sederhana tidak akan rakus dan tidak menyia-nyiakan harta yang dimiliki 

namun suka membantu orang lain. Kesederhanaan mengajarkan untuk tidak 

mengambil hak orang lain dan bersikap jujur. Rasa manis gula aren akan 

dirasakan ketika orang memakan bagian luarnya terlebih dahulu. Hal ini 

melambangkan pentingnya memiliki kebaikan hati. Meskipun kebaikan hati tidak 
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tampak diluar namun kebaikan hati dapat dirasakan, kebaikan hati dicintai Tuhan 

dan sesama.  

Klepon dibalut dengan parutan kelapa. Hal ini mengingatkan bahwa 

manusia memiliki tahapan dalam kehidupan. Kelapa dibalut dengan batok yang 

sangat keras, setelah batok dikelupas masih ada lapisan kulit ari berwarna hitam 

dan kecoklatan. Dibalik kulit arilah terdapat daging kelapa. Hal ini malambangkan 

bahwa manusia harus melalui tahapan untuk mencapai kebahagiaan 

dilambangkan dengan batok kelapa yang membungkus daging kelapa.  

Tahapan selanjutnya manusia harus membersihkan hati dan harus 

berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang dilambangkan dengan kulit ari yang 

tipis. Kemudian meskipun sudah berhati-hati dalam menjalani kehidupan, 

manusia belum sampai pada tujuan akhirnya. Hal ini dilambangkan dengan buah 

kelapa yang sudah digunakan namun belum sempurna fungsinya. Untuk 

mencapai pada tahap kebahagiaan manusia perlu terus memperbaiki diri hal ini 

dilambangkan dengan daging kelapa yang harus diparut dan dihaluskan.68 

Dari proses wawancara maka penulis mendapatkan simbol-simbol yang 

digunakan dalam ritual Lamporan yaitu : 

1. Obor :Obor menyimbolkan kekuatan api dilawan dengan api. 

Makna dari obor ini dipercaya dapat menakut-nakuti 

lampor  atau hama yang akan menyerang hasil pertanian 

dan peternakan (sapi,lembu). 

                                                           
68

   Dawud Achroni. 2017. Belajar Dari Makanan Tradisional Jawa. Jakarta. Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Binasa. Hal 33 
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2. Doa :Doa Sabda Dadi yang diajarkan Sunan Kalijaga 

merupakan lambang perlawanan terhadap kekuatan 

Lampor dan hama yang menyerang pertanian dan hewan 

ternak. 

3.Slametan :Slametan merupakan bentuk permohonan agar diberikan 

keselamatan bagi hasil pertanian dan hewan ternak agar 

terhindar dari penyakit. 

3. Klepon :Klepon melambangkan kesederhanaan serta proses-

proses kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan. 

4. Serabi :Makanan ini dipercaya dapat menyerap penyakit yang 

dibawa oleh Lampor atau hama yang menyerang hasil 

pertanian dan hasil peternakan 

4. Goa Wareh : Ketika menggelar ritual di Goa Wareh airnya dapat 

menyembuhkan penyakit. 

4.1.3. Ritual Lamporan Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara  

 Penelitian dilakukan pada Selasa, 19 Juni 2018. Penulis mengikuti ritual 

Lamporan yang dilaksanakan di Desa Trimbangan, Kecamatan Gunem, 

Kabupaten Rembang. Prosesi ritual Lamporan dibagi dalam beberapa rangkaian 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kupatan Kendeng 

Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 19 Juni 2018 dan diikuti oleh 

berbagai komponen masyarakat, seperti Lembaga Hukum Semarang, 

masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan 
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Kendeng (JMPPK) Pati, Blora, hingga Tuban. Acara dimulai pada pukul 13.30 

WIB, bertempat di Posko Kendeng Lestari, Desa Trimbangan. Rute arak-arakan 

ini mengelilingi desa Trimbangan, Desa Tegaldowo hingga berakhir di Lapangan 

Desa Trimbangan sebagai titik kumpul warga. Sepanjang arak-arakan diiringi 

dengan musik gamelan serta pertunjukan Barongsai (The Dragon & Lion Dance). 

Pada saat arak–arakan ketupat tiba di lapangan Trimbangan, gunungan 

kupat diletakkan berjejer di depan panggung. Acara selanjutnya yaitu pagelaran 

seni warga, dibuka dengan sambutan Kepala Desa, Gun Retno (tokoh Sedulur 

Sikep), dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setelah 

sambutan, pagelaran seni warga dilanjutkan dengan pertunjukan drama puisi 

yang menceritakan konflik pabrik semen menimbulkan perpecahan warga, 

karena menyebabkan sisi pro dan kontra kepada pabrik semen. Lalu acara 

dilanjutkan dengan orasi Kepala Desa dan Gun Retno yang membakar semangat 

masyarakat untuk tidak pernah menyerah berjuang menolak pabrik semen. 

Kupatan Kendeng ini merupakan sebuah tradisi untuk mensyukuri karunia 

Semesta berupa hasil bumi, sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan 

masyarakat peduli terhadap lingkungan atas konflik pabrik semen.                               
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                    Gambar 4.3. Prosesi arak – arakan kupatan kendeng 
Sumber : Dokumentasi penulis 

        

 

Gambar 4.4. Lapangan Desa Trimbanga 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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b.   Ritual Lamporan Desa Trimbangan Kecamatan Gunem Kabupaten 

Rembang 

 

Gambar 4.5. Peserta mulai bersiap-siap mengikuti ritual lamporan 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Pada Selasa, 19 Juni 2018, pukul 19.38 WIB, Penulis mengikuti ritual 

Lamporan yang dilaksanakan di Desa Trimbangan, Kecamatan Gunem, 

Kabupaten Rembang.  Acara ini diikuti berbagai komponen masyarakat seperti 

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Kabupaten Pati, 

Kabupaten Blora hingga Kabupaten Tuban, Lembaga Bantuan Hukum Semarang 

dan Musisi Punk Marginal dari Jakarta.  

Ritual ini dipimpin oleh koordinator acara yaitu Joko Prianto atau biasa 

dikenal dengan “Mas Prin”, aktivis Kendeng dari Desa Trimbangan. Rute 

perjalanan dimulai dari Posko Kendeng Lestari menuju Watu Lawang, sebuah 

lahan persawahan dengan medan perbukitan. Lokasi ini tepat berada belakang 

area pabrik semen. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih selama 45 menit.  

Pukul 20.00 wib prosesi ritual Lamporan dimulai, peserta dengan 

membawa obor mulai berjalan menuju Watulawang, Medan yang dilalui berupa 



 
 

61 
 

perkebunan warga, hutan, hingga area persawahan yang sangat luas. 

Sepanjang perjalanan, Joko Prianto memimpin peserta sambil mengucapkan 

lantunan syair berbunyi “Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang 

ngadili” lalu diikuti para peserta dengan sorak sorai. Dalam bahasa Indonesia 

syair tersebut berarti “Ibu bumi sudah memberi, Ibu sudah disakiti, Ibu bumi yang 

mengadili”. 

 

Gambar 4.6. Peserta mengarak obor menuju watulawang 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Joko Prianto memberikan keterangan syair tersebut diartikan sebagai 

ungkapan peringatan kepada para perusak lingkungan. Bumi ini sudah memberi 

segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dan manfaatnya. Manusia dapat 

bercocok tanam, ketersediaan air yang melimpah, hasil bumi yang dapat 

dinikmati namun manusia tidak menyadari telah menyakiti bumi ini dengan 

merusak alam secara terus menerus. Jadi jangan disalahkan jika bumi ini murka 

dan mengadili manusia. Karena pada hakikatnya, bumi tidak perlu manusia, 

namun manusia membutuhkan bumi sebagai tempat tinggal. 
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Perjalanan dilanjutkan hingga peserta memasuki area persawahan yang 

luas dengan kondisi medan perbukitan. Pada area tersebut dapat terlihat 

bangunan pabrik Semen Indonesia terlihat berdiri megah. Akhirnya peserta 

sampai pada tujuan yaitu “Watulawang”, yang berarti “Batu Pintu”. Dari hasil 

wawancara dengan Joko Prianto, “Watulawang” ini memiliki nilai dalam prosesi 

ritual. Pertama, dari segi wujudnya, “Watulawang” berbentuk lorong batu, berada 

pada bawah tebing yang digunakan masyarakat sebagai akses menuju hutan 

dan area persawahan yang lainnya. Kedua, “Lawang” diartikan dalam Bahasa 

Indonesia sebagai “Pintu”. Mereka mengartikan, melalui “Watu Lawang” 

diharapkan dapat membuka pintu pikiran dan pintu hati yang selebar-lebarnya 

kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang semakin terkikis oleh 

kegiatan ekspansi pabrik semen. 

 

Gambar 4.7. Penulis bersama Joko Priyanto saat melakukan wawancara  
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Setelah sampai di “Watulawang”, selanjutnya prosesi ritual dipimpin oleh 

Mbah Saru, Mbah Karsipin, Mbah Karlan. Ketiga pemimpin tersebut langsung 
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mengucapkan doa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga secara bergantian dan 

disambut sorak sorai dari peserta. 

“Goro – goro maring Demak gulo batu ing Bambangan 
Kediri aku nyengklang Kudi gunung pagerjati. Aku dadi 

sedulurane mbok rondo kuwi, ojo nganggu marang lahanku nek 

ganggu seblak obor lebur dadi awu. (Lalu peserta menjawab 

dengan sorak – sorai “Hey”).  
Gendroyono pulanggeni batik kembang pinurutan 

tawongung bintolo siti gathuto Sodo Lanang. Upat-upate lawe 
menang papang kandhang panggonan kedungjero 
pangombenan oro – oro jembar panggonan ojo wani ganggu 

lemah kene baliko panggonanmu dewe.” 
 

 Peserta mengikuti langkah Mbah Saru, Mbah Karlan dan Mbah Karsipin 

yang secara bergantian membacakan doa yang dirapalkan dengan penuh 

hikmat. Setelah pembacaan doa selesai, Joko Prianto kembali mengambil alih 

acara, menyampaikan orasi singkat dalam bahasa jawa kepada peserta. Dalam 

orasinya Joko Prianto menghimbau kepada peserta untuk tetap semangat dan 

jangan menyerah berjuang menolak pabrik semen. Selanjutnya, acara pun 

diteguhkan dengan doa Sholawat dan Dzikir yang dikumandangkan oleh Kepala 

Desa. 

 

Gambar 4.8. Mbah Saru memimpin ritual Lamporan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Setelah doa Sholawat dan Dzikir selesai, acara dilanjutkan dengan 

Slametan. Sajian utama yaitu Serabi dan Klepon, juga terdapat beberapa sajian 

tambahan seperti bubur ayam, jenang merah, nasi ingkung (nasi ayam beserta 

sayuran dan lalapan). Menurut Joko Prianto, sajian Slametan  adalah wujud 

syukur pada alam semesta yang telah mencukupi hasil bumi kepada masyarakat. 

Menurutnya, sajian “Slametan” dapat berubah- ubah disesuaikan dengan kondisi 

warga. Lalu peserta menikmati sajian Slametan tersebut secara bersama-sama. 

Setelah selesai, warga membubarkan diri kembali ke kediaman masing-masing 

 

 

Gambar 4.9. Ibu- ibu mempersiapkan sajian “Slametan” 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

4.1.4. Ritual Lamporan bagi masyarakat Pegunungan Kendeng Utara  

 Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, penulis 

mendapatkan hasil wawancara mengenai ritual Lamporan bagi masyarakat 

pegunungan Kendeng Utara.  

Karlan (66 th) warga Desa Kedumulyo, Kabupaten Pati ini menyatakan 

bahwa, ritual Lamporan adalah ritual untuk menolak bala. Bala yang dimaksud 
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adalah Lampor atau hama yang berwujud. Hama tersebut adalah Pabrik Semen, 

yang nyata merusak tanah serta lahan pegunungan Kendeng. Dalam bahasa 

jawa Karlan menyampaikan: 

Lamporan kui nganggo nolak omo, nanging omo sing saiki wujude 

pabrik semen sing ngrusak lingkungan Kendeng.69 

 
Karlan menuturkan pegunungan Kendeng menyimpan sumber air 

melimpah. Beliau mempercayai jika di dalam pegunungan Kendeng terdapat 

“Segara” dalam bahasa Indonesia diartikan lautan. Pegunungan kendeng 

merupakan warisan leluhur yang seharusnya dijaga dari hama pabrik semen. 

dengan doa yang dipanjatkan, beliau percaya dapat mengusir hama pabrik 

semen yang telah berdiri megah di Rembang. 

 

 

Gambar 4.10. Karlan (66 th) salah satu pemimpin ritual Lamporan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

                                                           
69

  Lamporan itu untuk menolak bala. Tetapi hama sekarang berwujud pabrik semen yang 
merusak lingkungan Kendeng. (Wawancara dengan Mbah Karlan, Jumat 18 Mei 2018, pukul 
16.04) 
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Hal serupa juga dinyatakan oleh Deban (30 th) warga desa Tegaldowo 

kabupaten Rembang ini menyatakan bahwa:  

“Ritual Lamporan kui gawe nolak omo, nek zaman mbiyen kui 

omone tikus, wereng, sing iso dibasmi nganggo petisida. Saiki 

omone kui pabrik semen. Sing ora iso dibasmi nganggo opo-

opo.”70 

 
Menurut Deban (30 th) ritual Lamporan merupakan tradisi untuk menolak 

hama. Pada masa lampau musuh petani adalah hama tikus dan wereng. 

Menurutnya tikus, wereng dapat dibasmi dengan pestisida, namun sekarang 

hama bagi petani adalah pabrik semen yang tidak dapat dibasmi dengan apa–

apa. Deban menjelaskan, banyak petani yang tanahnya dibeli oleh masyarakat 

sehingga tidak bisa bercocok tanam. Aktivitas pertambangan juga menimbulkan 

kerusakan pada tanah Kendeng, yaitu mengganggu kesuburan tanah. Deban 

mempercayai bahwa prosesi Lamporan memiliki kekuatan yang besar, yaitu 

kekuatan doa yang suatu saat akan terjawab. 

 

                                                           
70

 Ritual Lamporan itu untuk menolak bala. Zaman dulu hamanya adalah tikus dan wereng namun 
sekarang hamanya adalah pabrik semen yang tidak bisa dibasmi dengan apa-apa. (wawancara 
dengan Deban, Rabu 20 Juni 2018, pukul 21.08) 
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Gambar 4.11. Deban (30 th) peserta ritual Lamporan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

Gun Retno (49 th) tokoh Sedulur Sikep Desa Sukolilo, Kabupaten Pati ini 

juga menyatakan hal serupa mengenai ritual Lamporan sebagai berikut:  

“Lamporan kui tradisi kuno kanggo nolak bala. Zaman mbiyen 

kui mongso pageblug tanduran, pari, jagung, hewan ternak, 
sapi, wedus, keno wabah penyakit, parine ora panen, hewan 

ternak podo keno penyakit. Podo karo saiki pabrik semen kui 

penyakit, omo sing nyoto. Omo Pabrik semen kui ibarate 

korporasi besar sing ngancam kesuburan tanah, mecah 

sedulurane masyarakat Kendeng, soale dadi ono sing pro 

pabrik karo sing nolak pabrik semen.71” 

 
Tokoh Sedulur Sikep dari desa Sukolilo Pati ini menuturkan ritual 

Lamporan merupakan upaya untuk mengusir bala saat hasil peternakan dan 

pertanian mengalami “Pageblug”. Menurut Gun Retno saat ini Kendeng 

diibaratkan mengalami musim “Pageblug” yang disebabkan oleh pabrik semen. 

                                                           
71

 Lamporan itu tradisi untuk menolak bala. Pada zaman dulu terjadi musim pageblug. Tanaman   
padi, jagung, hewan ternak terkena wabah penyakit, padinya tidak panen, hewan ternak 
terkena penyakit. Sama seperti pabrik semen itu penyakit, hama yang nyata. Hama pabrik 
semen tersebut diibaratkan korporasi besar yang mengancam kesuburan tanah, memecah 
belah persaudaraan masyarakat Kendeng karena ada yang pro pabrik semen dan yang menolak 
pabrik semen. (wawancara dengan Gun Retno, Selasa 18 Mei 2018, pukul 12.07) 
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Pabrik semen membawa petaka bagi hidup petani. Menurut keterangan Gun 

Retno, hama nyata ini merupakan sebuah korporasi besar yang mengancam 

kesuburan tanah, dapat memecah persaudaraan antar masyarakat pegunungan 

Kendeng (karena akan ada pihak yang pro dan kontra terhadap pabrik semen) 

serta menghancurkan budaya pertanian. Disisi lain Gun Retno merupakan salah 

satu tokoh yang menghidupkan ritual Lamporan ini. Menurut beliau, Ritual 

Lamporan merupakan tradisi kuno yang harus dihidupkan karena banyak budaya 

yang telah hilang karena kemodernan zaman. Gun Retno menjelaskan bahwa 

ritual Lamporan memiliki nilai yang harus dicontoh oleh masyarakat. Nilai 

tersebut yaitu musyawarah dan kesatuan. Pada zaman dulu, ketika wabah 

penyakit menyerang hewan ternak dan pertanian, masyarakat bersatu dan  

bermusyawarah untuk mengatasi masalah tersebut dengan sepakat untuk 

mengarak obor mengelilingi sawah membasmi hama. Gun Retno merasa pada 

masa ini kurangnya semangat kebersamaan dan kesatuan. nilai kesatuan dan 

kebersamaan inilah yang ingin ditanamkan kepada setiap masyarakat bahwa 

sekarang ini tanah Kendeng dilanda pageblug. masyarakat harus 

bermusyawarah dan bersatu mengatasi masalah pabrik semen ini bersama-

sama dalam wujud Lamporan mengusir hama.  
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Gambar 4.12. Gun Retno (49 th) Tokoh Sedulur Sikep 
Sumber : Dokumentasi penulis 

 

Dalam proses wawancara mengenai apa yang dirasakan masyarakat 

Kendeng Utara dengan adanya pabrik semen di tanah mereka, beberapa 

Informan menyatakan perasaan mereka kepada peneliti sebagai berikut. 

Sodiq (58) Warga Dusun Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo menceritakan 

dalam ritual lamporan beliau meyakini prosesi dan doa yang dipanjatkan akan 

menyadarkan siapa saja yang mau merusak lingkungan di tanah kendeng, 

khususnya pihak pabrik Semen Indonesia dan masyarakat yang pro pabrik 

semen. Dengan mengikuti Lamporan beliau merasa ikhlas dan yakin suatu saat 

masyarakat pegunungan Kendeng Utara mampu mengusir hama pabrik semen. 

Beliau mengatakan dalam bahasa Jawa: 

“Lamporan kui ono dongane, mugo-mugo iso nyadarke sopo 

wae sing arep ngerusak lingkungan ning tanah Kendeng koyo 

pabrik semen karo masyarakat sing pro pabrik semen.”72 

 

                                                           
72

   Lamporan itu ada doanya, semoga dapat menyadarkan siapa saja yang mau merusak tanah   
Kendeng seperti pabrik semen dan masyarakat yang pro pabrik semen. (Wawancara dengan 
Sodiq, Jumat 18 Mei 2018, pukul 16.04) 
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                                Gambar 4.13. Sodiq (52 th) peserta ritual lamporan 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

Karni (26) warga Desa Trimbangan Kecamatan Gunem, Rembang, saat 

ditanya mengenai apa yang dirasakan saat mengikuti ritual Lamporan beliau 

merasa menyatu dengan alam, ketika  menyatu dengan alam karni merasakan 

kesedihan dengan kehadiran pabrik semen di pegunungan Kendeng. Beliau 

menjelaskan kehadiran pabrik semen telah merusak alam salah satunya 

hilangnya tempat bernama “Watuondo” dalam Bahasa Indonesia diartikan batu 

tangga (batu yang tersusun menyerupai tangga menuju sebuah bukit). 

Keberadaanya telah hilang karena dihancurkan untuk dibangun Conveyor (alat 

untuk mengangkut bahan material semen). Dalam bahasa Jawa karni 

mengatakan: 

Melu Lamporan sing tak rasake sedih. Mbiyen kui ono 

panggonan koyo bukit jenegen Watuondo, dijenengi 

Watuondo mergo dalane trap-trapan koyo ondo. Saiki wis ora 

ono mergo ono conveyor pabrik semen. Mangkane pabrik 

semen kui merusak alam e Kendeng.”73 
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  Mengikuti Lamporan rasanya sedih. Dulu itu ada tempat seperti bukit namanya Watuondo.     
Dinamakan Watuondo karena jalannya tersusun seperti anak tangga. Sekarang sudah hilang 
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Disisi lain Karni juga merasakan kedamaian merasakan kebersamaan 

warga. Ketika warga mengarak obor, cahayanya dapat menerangi langkah-

langkah warga, meskipun sedikit tapi tetap menerangi. Beliau mengartikan 

cahaya obor ini meskipun sedikit tetap akan menerangi perjuangan masyarakat 

dalam menolak pabrik semen. Karni juga meyakini bahwa suatu saat nanti pabrik 

semen akan mundur dari pegunungan Kendeng. 

 “Rasane melu ritual Lamporan kui iso adem atine, damai, 
soale iso bareng-bareng karo warga ngrasake kebersamaan. 
Ibarate padange cahaya obor kui menerangi langkahe wargo, 
podo karo cahayane menerangi perjuangane wargo nolak 

pabrik semen.”74 

 

                           Gambar 4.15 Karni (26 th) peserta ritual Lamporan 

Sumber : Dokumentasi Penulis  

                                                                                                                                                        
akibat pabrik semen. Keberadaan pabrik semen itu merusak alam Kendeng. (Wawancara 
dengan Karni 20 Juni 2018, pukul 21.08) 

74
 Rasanya mengikuti ritual Lamporan itu mendamaikan hati. Karena dapat bersama-sama warga 
merasakan kebersamaan. Ibarat terang cahaya obor menerangi langkah warga, sama halnya 
cahayanya menerangi perjuangan warga menolak pabrik semen. (Wawancara dengan Karni 20 
Juni 2018, pukul 21.08) 
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Begitu halnya dengan Sukinah (42) menceritakan bahwa ritual Lamporan 

dulu digunakan untuk menolak hama (tikus,wereng) yang merusak lahan 

pertanian dengan cara menakuti–nakuti dengan obor. Namun sekarang berbeda, 

hama berubah menjadi pabrik semen yang harus dibasmi karena mematikan, 

merusak kesejahteraan lingkungan bagi kehidupan di masa depan. Beliau 

menyampaikan dalam bahasa Jawa 

“Zaman mbiyen kui lamporan kui kanggo ngusir omo tikus, di weden-

wedeni nganggo obor. Nanging saiki omo ne bedo, yo pabrik semen karo 

pertambangan kui ngrusak pertanian. Ora nguripi malah mateni 

panguripan” 

 

 Hatinya merasa “Terenyuh” ketika mengikuti ritual Lamporan, beliau 

merasa bumi telah dirusak oleh pertambangan demi investor. yang hanya 

berprioritas mencari keuntungan tanpa memikirkan dampaknya. Lalu apa yang 

akan terjadi pada nasib anak cucu nanti. Bukan hanya anak cucu saja, tapi bagi 

semua yang punya nyawa? Apa yang akan diwariskan? Ujarnya.  

Rasane Terenyuh mas, Ibu bumi iki dilarani pabrik semen. 
Kabeh kui ora mikir akibate kanggo panguripan anak putu. 
Terus nek bumine wis rusak, anak putune diwarisi opo?75 

 

Beliau juga merasa optimis bahwa suatu saat nanti pabrik semen akan 

mundur dari Rembang. Beliau berprinsip jika diingatkan manusia tidak bisa maka 

yang membuat manusia yang akan mengingatkan. Sukinah juga senada dengan 

Gun Retno (49 th), bahwa ritual Lamporan juga merupakan salah satu warisan 
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 Rasanya trenyuh mas, ibu bumi dilarani pabrik semen. Semua tidak merasakan dampaknya  
untuk kehidupan anak cucu nanti. Kalo buminya rusak apa yang akan diwariskan anak cucu 
nanti? (wawancara dengan Sukinah, Rabu 19 Juni 2018, pukul 16.47) 
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budaya yang harus di uri–uri (dilestarikan). Selain itu kegunaan ritual Lamporan 

dapat digunakan sebagai salah satu media kampanye lingkungan kepada 

masyarakat luas mengenai pabrik semen. Ritual Lamporan menanamkan nilai 

ketegasan dan keyakinan berfungsi menambahkan semangat kepada warga  

untuk menunjukkan bahwa siapa saja yang mulai putus, Sukinah tetap masih 

berdiri menolak pabrik semen. 

 

 

Gambar 4.14. Sukinah (42 th) Peserta ritual Lamporan 
Sumber : Dokumentasi penulis 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Perluasan Prosesi Ritual Lamporan Masyarakat Pegunungan 

Kendeng Utara Sejak Berdirinya Pabrik Semen  

Berdasarkan hasil penelitian, ritual Lamporan telah mengalami perubahan 

dalam hal prosesi-nya. Pada mulanya prosesi ritual Lamporan digunakan untuk 

menolak bala, namun kini masyarakat pegunungan Kendeng Utara 

menggunakan ritual Lamporan untuk menolak pabrik semen. “Bala” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bencana, malapetaka dan 

kesengsaraan.76 Bagi masyarakat pegunungan Kendeng Utara, keberadaan 

pabrik semen di tanah mereka sama seperti bala yang membawa dampak negatif 

bagi kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup mereka sebagai petani.  

Kegiatan pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan karena 

pengikisan tanah sehingga menganggu kesuburan tanah. Selain itu kegiatan 

pertambangan menghancurkan pegunungan kapur (Karst) sebagai kawasan 

resapan air. Dampaknya akan menghilangkan budaya pertanian yang selama ini 

menjadi mata pencaharian utama warga pegunungan Kendeng Utara akibat 

kerusakan lingkungan. Dalam kehidupan sosial, kehadiran pabrik semen juga 

menyebabkan perpecahan bagi masyarakat pegunungan Kendeng Utara yaitu 

menimbulkan kubu masyarakat pro pabrik semen dan yang kubu masyarakat 

tolak pabrik semen. Hal ini menyebabkan gesekan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Seperti yang dialami penulis pada saat pengamatan, ketika ritual 

kupatan dilaksanakan penulis sedang duduk disebuah tepi warung lalu ada 
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 KBBI. online. Internet. 17 September 2018. https://kbbi.web.id/bala-2 
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seorang warga mengucapkan perkataan dengan ekspresi ejekan “Sing tolak yo 

ben, kene sing pro pabrik semen!”. Dalam bahasa Indonesia diartikan yang 

menolak ya biar, kita yang pro pabrik semen. Tampak bahwa gesekan dalam 

masyarakat begitu kuat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dampak-

dampak pabrik semen bagi kerusakan alam dan kehidupan sosial ini dianggap 

sebagai hama, sama seperti hama tikus, wereng yang dan menyebabkan wabah 

penyakit menimbulkan kesengsaraan.  

Sebagai salah satu bagian dari masyarakat pegunungan Kendeng Utara, 

Gun Retno (warga Sedulur Sikep), dikenal sebagai salah satu aktivis kelompok 

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JMPPK) serta menjadi 

sosok yang dituakan dalam kelompok masyarakat tersebut. Kehadiran pabrik 

semen di tanah Kendeng membuat Gun Retno gelisah, Beliau merasakan tanah 

Kendeng ini dalam ancaman kehancuran, khususnya bagi masyarakat petani. 

Disisi lain, Gun Retno juga merasakan semangat kebersamaan dan kesatuan 

petani tidak seperti dulu. Pada masa lalu, petani memiliki kebersamaan 

bergotong royong dalam mengatasi masalah. Masalah ini beliau gambarkan 

sebagai masyarakat petani, ketika hama menyerang padi, dan wabah penyakit 

menyerang sapi lembu, masyarakat berkumpul bersama, bermusyawarah untuk 

menemukan solusi. Solusi tersebut disepakati dalam bentuk ritual Lamporan. 

Dengan Lamporan, warga bergotong royong membawa obor berkeliling area 

persawahan warga untuk mengusir hama.  

Peran Gun Retno sendiri sangat berpengaruh sebagai tokoh intelektual 

yang menjadi salah satu aktor sosial yang menggerakkan masyarakat menjadi 
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sebuah kelompok masyarakat menolak pabrik semen. Bersama anggota JMPPK, 

beliau ingin mencoba menghidupkan ritual Lamporan yang telah lama mati suri 

lebih dari 20 tahun ini. Tujuannya untuk menyampaikan kembali nilai-nilai teladan 

kebersamaan masyarakat sebagai mayarakat dengan budaya pertanian. Nilai 

kebersamaan inilah yang ingin dihadirkan kembali untuk menyatukan masyarakat 

pegunungan Kendeng Utara menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. 

4.2.2. Komunikasi Ritual Lamporan Masyarakat Pegunungan Kendeng 

Utara Pasca Berdirinya Pabrik Semen 

Di tinjau dalam komunikasi ritual, upaya menghadirkan kembali ritual 

Lamporan adalah untuk merepresentasi atau menghadirkan kembali 

kepercayaan-kepercayaan bersama masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui 

proses internalisasi. Proses internalisasi adalah suatu proses belajar yang 

panjang sejak seseorang dilahirkan, dimana ia belajar untuk menanamkan nilai-

nilai dalam kebudayaan masyarakatnya yang diperoleh dari sosialisasi.77 Proses 

internalisasi ini akan menghasilkan keyakinan yang dibangun terus-menerus 

melalui kegiatan ritual. Ritual dapat mengkomunikasikan nilai-nilai kebudayaan 

masyarakat. Hammad dikutip Manafe (2011) menyatakan dalam komunikasi 

ritual: 

Komunikasi yang dibangun tidak secara langsung untuk 

menyampaikan atau mengimpartasikan informasi melainkan 

untuk merepresentasi atau menghadirkan kembali kepercayaan-

kepercayaan bersama masyarakat.78 
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 Hedi Heryadi dan Hana Silvana. 2013. “Komunikasi Antar Budaya Dalam Masyarakat 
Multikultural”. Universitas Terbuka, Universitas Pendidikan Indonesia”. Jurnal Kajian 
Komunikasi. Volume 1. No. 1.  Juni 2013. Hal 102 
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Kepercayaan-kepercayaan ini dihadirkan melalui simbol-simbol yang 

digunakan karena memiliki nilai bagi masyarakat. Simbol dalam komunikasi 

ritual dapat menyimbolkan ide-ide dan nilai-nilai yang ingin dibentuk. Hammad 

menyatakan 

Dalam komunikasi ritual, penggunaan simbol-simbol ditujukan 

untuk menyimbolkan ide-ide dan nilai- nilai yang berkaitan 

dengan keramahtamahan, perayaan atau upacara penyembahan 

dan persekutuan.79
  

 

Simbol-simbol ritual Lamporan dalam menolak pabrik semen, merupakan ide 

atau gagasan pemikiran masyarakat yang dihubungkan dengan nilai ritual yang 

ada, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi, namun fungsinya tetap sama. 

Pertama, terletak pada pada lokasi ritual.  

Berbeda dengan ritual Lamporan yang dilakukan sebelumnya yaitu di Goa 

Wareh, kini prosesi ritual Lamporan dilaksanakan di Watulawang. Watulawang 

dari wujud fisiknya adalah sebuah lorong dari dasar jurang yang berbentuk 

pintu, di atas lorong terdapat batu yang menggantung. Lorong ini digunakan 

sebagai akses masyarakat menuju hutan dan persawahan. Watulawang bagi 

peserta ritual diartikan sebagai “lawang” dalam bahasa Indonesia disebut 

“Pintu”. Watulawang memiliki nilai yang ingin ditanamkan bagi peserta, bentuk 

komunikasi yang ingin disampaikan yaitu melalui doa yang dipanjatkan di 

Watulawang, diharapkan dapat membuka pintu hati dan pikiran masyarakat 

untuk peduli mengenai kerusakan alam di Kendeng akibat kegiatan 

pertambangan, khususnya bagi masyarakat yang masih bersifat apatis dan pro 

pabrik semen. Dalam perspektif komunikasi ritual, hal ini merupakan 
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simbolisasi ide-ide yang yang disesuaikan, dan ditanamkan ke dalam prosesi 

ritual sehingga memiliki nilai-nilai untuk membentuk perilaku masyarakat. 

Dengan ini diharapkan masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 

Perubahan simbol-simbol ritual selanjutnya terjadi pada syair yang 

dilantunkan dalam bahasa Jawa yang berbunyi “Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi 

dilarani, Ibu bumi kang ngadili”. Joko Prianto menyatakan bahwa, syair ini 

merupakan bentuk peringatan kepada manusia untuk selalu menjaga bumi. 

Dalam proses komunikasi ritual, penggunaan bahasa baik melalui artifisial 

(buatan) maupun simbolik (umumnya dalam wujud tarian, permainan, kisah, dan 

tutur lisan) ditujukan untuk mengkonfirmasi, menggambarkan sesuatu yang 

dianggap penting oleh sebuah komunitas, dan menunjukkan sesuatu yang 

sedang berlangsung dan mudah pecah dalam sebuah proses sosial.80  

Pada prosesi ritual, peserta selalu melantunkan syair ini berulang-ulang. 

Syair ini memiliki pesan penting kepada khalayak luas, sebagai konfirmasi 

peringatan untuk melihat permasalahan alam kendeng yang rusak akibat 

kegiatan pertambangan. Syair tersebut juga menjadi simbol ancaman mengenai 

gambaran dampak yang akan terjadi jika kegiatan pertambangan terus berlanjut, 

tercermin dalam kalimat “Ibu bumi kang ngadili”. Bahwa bumi sendiri yang akan 

mengadili ulah manusia yang merusak alam. Maka, syair ini menjadi simbol 

peringatan sekaligus merekonstruksi pikiran manusia terhadap dampak yang 

akan ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini senada dengan apa 
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yang disampaikan Sukinah (42 th), selain untuk menolak bala, ritual Lamporan 

menjadi media kampanye lingkungan kepada khalayak luas, artinya syair ini 

masyarakat ingin mengkomunikasikan bahwa sebagai manusia harus mencintai 

dan menjaga lingkungan digambarkan dalam kegiatan pertambangan yang 

merusak alam Kendeng. 

Perubahan simbol selanjutnya terjadi pada menu sajian “Slametan”. Pada 

ritual Lamporan untuk menolak pabrik semen, menu sajian Slametan mengalami 

penambahan selain serabi dan klepon yaitu nasi ingkung (nasi ayam, sayuran 

dan lalapan), bubur ayam dan jenang merah. “Slamaten” bagi orang Jawa 

dilaksanakan pada kesempatan yang mempunyai arti ritual, misalnya kehamilan, 

kematian, penyunatan, mencegah guna-guna, pesta panen. Slametan 

diterjemahkan sebagai sejahtera, selamat, sehat, dan makmur. Bagi orang jawa, 

“Slametan” merupakan permohonan agar tidak terjadi apa-apa pada diri manusia 

yang berhubungan dengan hal yang mengganggu, menyedihkan dan menjadi 

sakit. Hal ini dilakukan agar roh-roh halus tidak melakukan hal-hal tersebut 

kepada manusia.81 Dalam arti lain “Slametan” diyakini sebagai sarana spiritual 

yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang terjadi dan dapat 

mendatangkan berkah. Adapun tempat pemujaan yang digunakan “Slametan” 

adalah roh nenek moyang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Selain itu 

“Slametan” juga diyakini mengagungkan, menghormati, dan memperingati roh 
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 J. Nat Colletta dan Umar Kayam. 1987. Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan 
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leluhur atau nenek moyang.82 Dalam komunikasi ritual “Slametan” dapat 

dikategorikan sebagai kegiatan upacara yang suci, dimana setiap orang 

bersekutu dan berkumpul untuk merayakan sebuah peristiwa, Hammad 

menyatakan: 

“Dalam komunikasi ritual pola komunikasi yang dibangun ibarat 

upacara suci/sakral dimana setiap orang bersama-sama bersekutu 

dan berkumpul (misalnya doa bersama, bernyanyi dan kegiatan 

seremonial lainnya.” 

 

Slametan merupakan akar dari komunitas masyarakat pegunungan 

Kendeng Utara sebagai masyarakat petani. Dalam ritual Lamporan pada masa 

lalu, prosesi ritual dimulai di Goa Wareh diakhiri dengan “Slametan dilokasi yang 

sama. Apa yang dilakukan masyarakat pada waktu itu merupakan bentuk 

spiritual yang diyakini ketika dilakukan mampu menolak bala yang menyebabkan 

wabah penyakit bagi pertanian dan hewan ternak. Disamping itu di dalam tempat 

tersebut tinggal roh nenek moyang yang dianggap memiliki kekuatan magis, 

seperti arti namanya yaitu warisane Poro Linuweh (Peninggalan Wali 

berkaromah). Kekuatan magisnya air dalam mulut goa dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit.  

Dalam pelaksanaan “Slametan” menolak pabrik semen arti “Slametan” 

dapat dikatakan memiliki arti yang sama. Mereka meyakini “Slametan” menjadi 

sarana spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang terjadi yaitu 

keberadaan pabrik semen yang merusak alam mereka, sama seperti masyarakat 

petani masa lalu mengatasi krisis yang disebabkan hama. Hal ini dapat dilihat 
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dari penggunaan sajian serabi dan klepon yang merupakan hasil dari ide ritual 

Lamporan pada masa lalu. Dampak-dampak pabrik semen yang dilambangkan 

sebagai penyakit diharapkan dapat diserap. Selain itu niat-niat jahat manusia 

yang ingin merusak alam Kendeng dapat diserap dengan serabi ini. Begitu juga 

dengan Klepon. Klepon dalam makanan tradisional Jawa dilambangkan sebagai 

bentuk kesederhanaan. Sederhana adalah nilai hidup yang terpuji. Dalam 

kesederhanaan akan menimbulkan kedamaian dan kebahagiaan hati. Manusia 

yang sederhana tidak akan rakus dan tidak menyia-nyiakan harta yang dimiliki 

namun suka membantu orang lain. 

Klepon dihadirkan untuk menanamkan sikap kepada masyarakat akan 

kesederhanaan diri, kejujuran serta kebaikan hati untuk tidak mengambil hak 

orang lain. Sikap ini terlihat dari pernyataan Sukinah bahwa “Seumpama pabrik 

semen ini mundur dan saudara-saudara menang kita juga masih banyak PR. 

Jangan susah dikala kalah, jangan bersenang jika menang”. Pernyataan ini 

menunjukkan sikap kesederhanaan dalam menghadapi situasi yang terjadi. 

Selain itu melalui makanan tradisional ini menanamkan nilai kehidupan dalam 

mencapai kebahagiaan yang tersirat dalam keyakinan mereka mengenai 

perjuangan panjang menolak tanah Kendeng bebas dari kegiatan pertambangan 

suatu hari dapat tercapai, kita juga tahu proses penolakan pabrik semen ini telah 

berlangsung sejak tahun 2007. 

 Pengertian lain “Slametan” menurut Joko Prianto juga merupakan wujud 

ungkapan terima kasih kepada bumi atas rejeki yang diberikan kepada 

masyarakat. Ungkapan syukur ini tercermin dari penambahan sajian menu 
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“Slametan” yaitu nasi ingkung, (nasi ayam), jenang abang, dan bubur. Ingkung 

adalah ayam yang dimasak secara utuh setelah dibersihkan bulu dan 

kotorannya. Pada saat disajikan ayam ini diikat dengan tali sehingga nampak 

rapi maka masyarakat Jawa menyebut dengan “Diingkung”, artinya ayam yang 

ditali. ayam Arti ayam ingkung memiliki nilai filosofis bahwa dalam hidup manusia 

harus mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, tidak berlebihan serta tidak 

terlalu ambisius dalam kehidupan.83 

Sajian berikutnya yaitu jenang abang atau jenang merah terbuat dari 

kelapa yang dicampur gula merah. Bagi masyarakat jawa jenang abang memiliki 

nilai karena selalu dihadirkan dalam setiap tradisi “Slametan”. Jenang abang 

melambangkan penghormatan terhadap leluhur atau memohon restu sehingga 

selalu diberikan keselamatan. Jenang merah juga dilambangkan sebagai bibit 

dari Ibu (darah merah). Sajian jenang abang ini dipasangkan dengan sajian 

bubur.  

Bubur terbuat dari beras dicampur dengan garam. Bubur dilambangkan 

sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur agar selalu diberikan restu dan 

keselamatan. Bubur juga dilambangkan sebagai simbol sperma “darah putih” 

yang berasal dari ayah. Sedangkan Jenang abang sebagai simbol "darah merah" 

dari ibu. Keduanya digabungkan sebagai lambang kehidupan manusia tercipta 

dari kehidupan orang tuanya. Diartikan sel sperma ayah bersatu dengan sel telur 
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ibu. Maka terjadinya anak karena bersatunya darah ayah dan darah ibu sehingga 

memiliki nilai bahwa anak harus menghormati orang tuanya. Selain itu simbol 

merah merupakan keberanian sedangkan putih merupakan simbol kesucian. 

Bubur ini menjadi simbol pengharapan bagi orang tua jawa agar sang anak 

menjadi berani serta selalu bertindak pada jalan yang benar (suci).84 

Penggabungan jenang abang dan bubur ini dimaksudkan untuk menghormati 

leluhur atau orang tua pada masa lampau yang mewariskan budaya pertanian 

serta alam Kendeng yang begitu luas untuk dijaga, dipelihara. Sehingga 

menanamkan keyakinan kepada masyarakat bahwa alam Kendeng adalah 

sesuatu hal yang bernilai yang patut dijaga bersama.  

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa pada setiap upacara ritual 

Lamporan selalu ditanamkan ide-ide dan nilai-nilai ke dalam masyarakat untuk 

membentuk perilaku masyarakat melalui simbol-simbol. Simbol sebagai media 

untuk menyampaikan pesan yang dikomunikasikan kepada masyarakat untuk 

membentuk perilaku. Pesan tersebut berupa, obor menjadi simbol mengusir 

hama. Namun juga menjadi simbol harapan menghadapi masalah ini seperti 

yang dinyatakan Karni, cahaya obor mampu menerangi langkah-langkah warga 

yang diibaratkan juga mampu memberi harapan meskipun sedikit namun dapat 

memberikan semangat, mempersatukan warga dalam menolak pabrik semen.  

Kedua, syair “Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang 

ngadili” mengandung pesan pertama, memberikan kesadaran, kedua, sebagai 

simbol peringatan. Pesan kesadaran terletak pada kalimat “Ibu bumi wis maringi, 

Ibu bumi dilarani” ingin menyampaikan bahwa alam sudah memberikan segala 
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yang dibutuhkan manusia, namun manusia justru menjadi pelaku utama merusak 

dan menghancurkan alam. Pesan ini digambarkan dengan kegiatan 

pertambangan pabrik semen di pegunungan Kendeng. Simbol selanjutnya 

merupakan peringatan kepada manusia yang terletak pada kalimat “Ibu bumi 

kang ngadili” menjelaskan dengan ulah manusia sebagai pelaku utama 

pengrusakan alam ini, alam akan menghukum manusia atas perbuatannya. 

Maka setiap ritual Lamporan syair ini selalu dilantunkan agar setiap peserta yang 

mengikuti memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. 

Ketiga, simbol lokasi ritual Watulawang, nilai yang ingin ditanamkan 

melalui lokasi tersebut dapat membuka pola pikir dan membuka hati setiap 

manusia agar peduli terhadap lingkungan. Keempat, doa yang diucapkan oleh 

pemimpin ritual memiliki nilai spiritual yang diyakini memiliki unsur magis yang 

tercermin dari setiap kalimatnya. Melalui doa ini membuat setiap peserta memiliki 

keyakinan bahwa perjuangan mereka menolak pabrik semen akan membuahkan 

hasil yang positif.  

Keempat, tradisi “Slametan” juga memiliki nilai spiritual yang tercermin 

dari nilai filosofis sajian makanannya. Serabi menjadi simbol kekuatan dapat 

menyerap kegiatan pertambangan yang diartikan sebagai penyakit karena 

merusak alam Kendeng. Klepon menanamkan nilai-nilai kesederhanaan bagi 

masyarakat dalam proses mencapai tujuan yaitu mundurnya pabrik semen dari 

tanah Kendeng. Nasi ingkung menanamkan nilai pengendalian hawa nafsu. 

Jenang abang menanamkan ungkapan penyerahan diri untuk memohon 

keselamatan dan keberkahan. Kemudian bubur menanamkan keberanian serta 
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selalu bertindak pada jalan yang benar (suci). Secara keseluruhan tradisi 

“Slametan” ini diyakini dapat mengatasi krisis yang terjadi. Maka dalam 

komunikasi ritual Lamporan ini simbol-simbol yang dihadirkan, digunakan untuk 

menyimbolkan ide-ide, upaya tersebut merupakan bagian dari membangun 

kepercayaan-kepercayaan bersama sehingga mampu memelihara keutuhan 

komunitas masyarakat Kendeng dalam menolak pabrik semen Indonesia. 

4.2.3. Makna Ritual Lamporan Bagi Masyarakat Pegunungan Kendeng 

Utara 

Asumsi interaksionisme simbolik menyatakan, konsep diri memberikan 

motif penting untuk perilaku. Segala pemikiran keyakinan, nilai, perasaan, 

penilaian-penilaian mengenai diri mempengaruhi perilaku.85 Begitu halnya 

dengan ritual lamporan merupakan sebuah motif perilaku masyarakat lokal 

pegunungan Kendeng Utara mengenai bagaimana mereka memiliki keyakinan, 

nilai, penilaian dalam mengatasi sebuah masalah. Hal ini dihasilkan dari konsep 

diri tiap individu-individu masyarakat mengenali dirinya sendiri. Komunikasi yang 

dibangun dalam ritual Lamporan ini adalah komunikasi yang langsung di balas 

dengan respon komunikan yang menerima pesan, dan pada ritual Lamporan 

inilah menjadi saluruan komunikasi yang efektif bagi masyarakat dengan 

menggunakan simbol-simbol yang dapat langsung menyentuh hati siapa saja 

yang melakukan.  

 Keyakinan, penilaian, perasaan mereka menghadapi permasalahan 

sosial ini tertuang dalam sikap mereka memaknai pabrik semen sebagai sosok 

hama yang dalam sejarahnya menyebabkan kehancuran bagi kehidupan 
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masyarakat petani. Sejarah ritual Lamporan masa lalu Lampor atau hama 

merupakan sosok pembawa kehancuran, kesengsaraan, kematian seperti wabah 

penyakit bagi hewan ternak dan gagal panen bagi sektor pertanian. Maka 

dengan adanya pabrik semen ini oleh masyarakat dimaknai sebagai hama yang 

sama-sama membawa kehancuran, kesengsaraan, dan kematian bagi 

lingkungan dan kehidupan sosial. Makna hama ini muncul dari hasil interaksi 

masyarakat ketika mereka mengikuti ritual, makna ini dihantarkan dengan simbol 

obor ketika mereka melakukan prosesi arak obor berkeliling area persawahan, 

pada masa lalu arak-arakan obor ditujukan untuk menakuti Lampor atau 

mengusir hama. Mead menyatakan makna diciptakan dalam interaksi 

antarmanusia. Makna muncul ketika orang – orang memiliki interpretasi yang 

sama mengenai simbol yang mereka pertukaran dalam interaksi.86 Akhirnya 

makna pabrik semen sebagai hama terus berkembang dibangun terus-menerus 

dengan kegiatan ritual sehingga menciptakan interpretasi yang sama dalam 

masyarakat. Seperti yang dinyatakan Mead makna adalah “produk sosial” atau 

“ciptaan” yang dibentuk dan melalui pendefinisian aktivitas manusia ketika 

mereka berinteraksi. 

Mead menyatakan manusia memiliki proses mekanisme untuk 

berinteraksi dengan dirinya sendiri. Melalui mekanisme tersebut yang menuntun 

perilaku dan sikap. Proses ini juga disebut sebagai prediksi pemenuhan diri (self-

fulfilling prophecy), atau pengharapan akan diri yang menyebabkan seseorang 

untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga harapannya terwujud.87 Ritual 

Lamporan dapat menjadi media pemenuhan diri (self fulfilling prophecy). Dengan 
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nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam simbol-simbol memberikan 

pengharapan akan diri yang menyebabkan tiap- tiap individu masyarakat memiliki 

keyakinan bahwa melalui kekuatan spiritual dalam ritual Lamporan masyarakat 

petani dapat mengusir hama pabrik semen dari tanah Kendeng sama seperti 

leluhur mereka mampu mengusir hama yang menyerang hewan ternak dan 

pertanian di masa lampau.  

Kekuatan spiritual ini dimaknai masyarakat dalam doa ketika prosesi ritual 

berlangsung. Ketika aksi lain tidak membuahkan hasil, kekuatan doa ini diyakini 

memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis yang terjadi. Dalam artinya pun doa ini 

menunjukkan kekuatannya melalui kalimat Kudi yang merupakan senjata serba 

bisa yang dimiliki masyarakat Jawa dahulu, Pulanggeni merupakan senjata 

ampuh yang dimiliki tokoh pewayangan Janaka, Sodo Lanang merupakan daun 

kelapa yang jatuh dengan posisi vertikal yang diyakini memiliki kekuatan 

pertahanan diri. Terlebih pabrik semen ini juga seperti hama yang merusak tanah 

tempat masyarakat hidup. Dengan kekuatan doa ini masyarakat memiliki 

kekuatan diri untuk bertahan dan memiliki pengharapan mampu mengusir pabrik 

semen. seperti yang dinyatakan Sodiq: 

“Lamporan kui ono dongane, mugo-mugo iso nyadarke sopo 

wae sing arep ngerusak lingkungan ning tanah Kendeng koyo 
pabrik semen karo masyarakat sing pro pabrik semen”. 
 
 Beberapa narasumber lain, Sukinah dalam pernyataannya,  

“Dengan Lamporan ini saya selalu berprasangka optimis. Prinsip 
saya kalau diingatkan manusia tidak bisa ya biar yang membuat 
manusia yang mengingatkan”. 
 

Pernyataan beberapa narasumber tersebut menjelaskan bahwa ritual Lamporan 

mampu menghasilkan keyakinan-keyakinan diri yang membentuk pikiran dan 

perilaku bagi setiap masyarakat.  
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Menurut LaRossa dan Reitzes (1993) dalam West dan Turner (2008), 

menyatakan bahwa manusia sendiri merupakan aktor sosial, oleh karena itu 

pembentukan perilaku ini juga ditentukan oleh konsep diri. (self-concept), atau 

seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang mengenai dirinya 

sendiri. Dengan ritual Lamporan membantu masyarakat menyadarkan kembali 

siapa jatidiri mereka dalam menghadapi konflik ini, yaitu sebagai masyarakat 

petani yang memiliki tanah Kendeng sebagai milik mereka sejak nenek moyang. 

Sehingga menggugah pemikiran bahwa keberadaan pabrik semen akan 

membahayakan keberadaan tanah Kendeng tempat tinggal mereka.  

Pentingnya konsep diri akan mempengaruhi perilaku bagi manusia. 

Dengan membangkitkan konsep diri sebagai petani, Ritual Lamporan dapat 

menyatukan masyarakat untuk berperilaku berkerja sama, bergotong royong 

menolak pabrik semen sehingga menciptakan kekutan massa yang sama seperti 

dahulu dilakukan leluhur mereka lakukan dengan bergotong royong mengusir 

hama yang merusak pertanian. Konsep diri ini dibentuk dalam kegiatan ritual 

seperti pada lokasi Watulawang. Watulawang sendiri adalah tempat lahan 

pertanian tepat di area pabrik semen. Bentuk komunikasi yang ingin disampaikan 

yaitu melalui doa yang dipanjatkan diharapkan dapat membuka pintu hati dan 

pikiran masyarakat untuk peduli mengenai kerusakan alam di Kendeng akibat 

kegiatan pertambangan, 

Dalam tradisi Slametan merupakan proses interaksi yang langsung dapat 

direspon dengan dimaknai masyarakat untuk menerapkan tatanan nilai-nilai 

kehidupan, khususnya hidup dalam konflik dengan pabrik semen. Makna ayam 

ingkung dalam hidup manusia harus mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, 

tidak berlebihan serta tidak terlalu ambisius dalam kehidupan. Jenang abang 
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dimaknai penghormatan terhadap leluhur atau memohon restu sehingga apa 

yang menjadi perjuangan masyarakat diberikan keselamatan. Jenang merah juga 

dilambangkan sebagai bibit dari Ibu (darah merah). Jenang abang ini 

dipasangkan dengan sajian bubur. Bubur ini menjadi simbol pengharapan bagi 

orang tua jawa agar sang anak menjadi berani serta selalu bertindak pada jalan 

yang benar (suci).  Penggabungan jenang abang dan bubur ini dimaksudkan 

untuk menghormati leluhur atau orang tua pada masa lampau yang mewariskan 

budaya pertanian serta alam Kendeng yang begitu luas untuk dijaga, dipelihara. 

Sehingga menanamkan keyakinan kepada masyarakat bahwa alam Kendeng 

adalah sesuatu hal yang bernilai yang patut dijaga bersama. 

 Hal inilah yang dimaknai dalam ritual Lamporan agar dapat dikonstruksi 

secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, sehingga menciptakan 

makna yang dapat disepakati secara bersama melalui simbol-simbol ritual. 

Dengan begitu, ritual Lamporan menjadi saluran Individu-individu 

mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Melalui konsep 

diri inilah yang menyatukan tujuan masyarakat sebagai kelompok massa untuk 

menolak pabrik semen.  

4.2.4. Ritual Lamporan sebagai aksi perlawanan pendirian pabrik semen 

Indonesia masyarakat Kendeng Utara 

Wollonggong (1994) dikutip Asrinaldi & Yoseriazal menyatakan mekanisme 

pertahanan sosial merupakan bentuk tindakan yang bersifat non kekerasan 

sebagai alternatif pertahanan dalam masyarakat dan kaitannya dengan 

pembangunan komunitas. Dalam kajiannya, Wollonggong (1994) menemukan 

keterkaitan tersebut terletak pada ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan 

keterasingan pada suatu komunitas. Untuk mengatasi masalah tersebut aktivis 
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gerakan sosial dalam masyarakat harus menjalin kerja sama dalam membentuk 

mekanisme pertahanan sosial. Perubahan sistem berdasarkan pandangan 

komunitas ini dapat mendorong terbentuknya kesesuaian antara tujuan dan hasil. 

Proses pembentukan mekanisme pertahanan sosial dibentuk dengan modal 

sosial yang mengacu pada sistem sosial budaya masyarakat lokal.88
   

Apa yang terjadi dengan masyarakat pegunungan Kendeng Utara ini 

menitik beratkan bentuk perlawanan terkait ketidakadilan yang terjadi antara 

keputusan hukum Mahkamah Agung yang mencabut izin lingkungan 

pembangunan dan kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia pada tahun 

2016. Namun hingga kini keberadaan pabrik semen dan kegiatan pertambangan 

masih berjalan. Maka, hal ini sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dan 

menjadi dasar perlawanan untuk memperjuangkan keadilan, sedangkan disisi 

lain tanah mereka terus di ekspansi oleh kegiatan pertambangan pabrik semen 

yang merugikan kehidupan masyarakat. Bentuk perlawanan yang dilakukan 

mengacu kepada sistem sosial budaya masyarakat sebagai modal sosial.  

Wollonggong (1994) menyatakan gerakan sosial dalam masyarakat harus 

menjalin kerja sama dalam membentuk mekanisme pertahanan sosial untuk 

mengatasi masalah. Dalam kasus ini, peran kerja sama ditunjukkan Jaringan 

Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sebagai komunitas 

masyarakat yang membentuk gerakan sosial. Dari hasil wawancara dengan Joko 

Prianto (salah satu aktivis JMPPK & koordinator ritual Lamporan desa 

Tegaldowo, Rembang) menjelaskan pelaksanaan ritual Lamporan selalu di 

musyawarahkan terlebih dahulu melibatkan perwakilan masyarakat pegunungan 
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Kendeng Utara serta tokoh-tokoh yang dituakan dalam JMPPK.  Musyawarah ini 

untuk menentukan waktu pelaksanaan, lokasi, anggaran, rute ritual, dan 

keperluan lainnya dalam ritual. Oleh karena itu para aktivis JMPPK memiliki 

peran besar sebagai inisiator menyelenggarakan ritual untuk membangkitkan 

kerjasama diantara masyarakat pegunungan Kendeng Utara menolak pabrik 

semen dengan melakukan berbagai aksi. 

Fukuyama (1995) dikutip Asrinaldi, Yoserizal menjelaskan modal sosial 

sebagai nilai atau norma informal dalam masyarakat yang dikongsi bersama 

sebagai dasar kerjasama membangun kepercayaan satu dengan lainnya. 

Dengan begitu model sosial mekanisme pertahanan dapat dibentuk. Asrinaldi, 

Yoserizal memberikan contoh modal sosial pada kehidupan masyarakat 

Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya yang 

ada di lingkungan mereka.  Nilai sosial budaya ini menjelma ke dalam aktivitas 

adat tradisi yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut 

digambarkan dengan kebersamaan atau yang lebih dikenal dengan gotong 

royong. Namun dalam perkembangannya, semangat kebersamaan dan gotong 

royong tersebut ini sudah mulai digantikan oleh cara pikir kehidupan masyarakat 

yang individualis akibat kuatnya pengaruh nilai luar akibat dari globalisasi yang 

tengah berlangsung.89 

Ritual Lamporan dapat dikatakan adalah hasil nilai-nilai budaya masyarakat 

pegunungan Kendeng Utara, bentuknya adalah semangat kebersamaan dan 

gotong royong membasmi hama. Dengan menggunakan kekuatan sosial budaya 

ini, dianggap dan diyakini mampu menjadi dasar mengembangkan komunitas 

sehingga membentuk pertahanan sosial masyarakat untuk menangkal implikasi 
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pabrik semen dengan iming-iming nilai ekonomi yang ditawarkan dan mengubah 

cara pikir masyarakat petani yang individualis. Bentuknya seperti tawaran 

penjualan tanah warga kepada pabrik semen yang akan digantikan tawaran 

pekerjaan sebagai karyawan yang terlibat dalan kegiatan pertambangan, 

dampaknya masyarakat akan kehilangan lahan bertani dan budaya pertanian di 

masa depan. Oleh karena itu perlunya mekanisme pertahanan masyarakat yang 

mampu menangkal pengaruh intervensi pabrik semen tersebut dengan 

menggunakan aksi penolakan yang mengacu pada sistem sosial budaya sebagai 

modal sosial. Karena budaya mengandung nilai-nlai sosial yang dihidupi 

masyarakat setiap harinya, begitu juga dengan ritual Lamporan sebagai hasil 

budaya masyarakat pertanian mampu membantu masyarakat mengunggah 

konsep diri sebagai masyarakat petani yang harus menjaga tanah Kendeng 

sebagai warisan leluhur, sehingga mampu menciptakan semangat kebersamaan 

dan gotong royong yang tertuang dalam sikap solidaritas menolak pabrik semen 

ini. Maka peran aksi ritual Lamporan bagi masyarakat sangatlah besar karena 

menjadi media membangun kepercayaan-kepercayaan masyarakat untuk 

menangkal pengaruh pabrik semen yang akan mengancam tatanan berpikir dan 

kehidupan sosial masyarakat.  

Dalam jurnal Susanto (2015), pentingnya tanah memiliki kedudukan yang 

tinggi dalam petani. Bukan hanya sebagai penghasil nilai ekonomi, namun bagi 

petani tanah bermakna sosial dan keamanan. Dalam kehidupan sosial, tanah 

bagi petani sebagai eksistensi diri tempat menemukan jatidiri. Tanah juga 

diyakini sebagai simbol status sosial dalam masyarakat. Dalam makna 

keamanan, tanah membawa rasa aman jika suatu kondisi terjadi pada diri 
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mereka secara psikologis. Selain itu bagi petani tanah menjadi modal utama, 

serta lahirnya budaya pertanian. Tanah yang dimiliki tidak akan hilang karena 

akan diwariskan turun temurun.90 

Seperti halnya tanah Kendeng bagi masyarakat memiliki kedudukan tinggi. 

Tanah mereka menjadi penghasil sumber ekonomi utama dan menjadi tempat 

menemukan jatidiri, begitu dengan ritual Lamporan merupakan hasil dari budaya 

pertanian itu sendiri. Menurut Joko Prianto dilansir dari Mongabay.co.id 

menyatakan pendapatan ekonomi masyarakat petani Rembang selama satu 

tahun dipotong pajak di lahan seluas 300 hektar,  Panen padi tegalan mencapai 

Rp3,4 miliar, sedangkan jagung  mencapai Rp2,8 miliar, Singkong menghasilkan 

Rp1,8 miliar dan cabai Rp10,8 miliar untuk setiap panennya di lahan seluas 150 

hektar. Dari kalkulasi tersebut, betapa tanah Kendeng mampu menjadi sumber 

penghasilan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan di sektor peternakan rata-

rata setiap kepala keluarga (KK)dari 497 KK warga di Desa Timbrangan memiliki 

2 ekor sapi. Setiap tahun warga menjual satu ekor sapi dengan harga jual Rp8 

juta /ekor. Kalkulasinya Rp3,8 miliar pendapatan sektor peternakan dan sudah 

dipotong pajak dan biaya rawat. Total ada Rp21,7 miliar pendapat per tahun 

warga Desa Timbrangan.91 

Kegiatan pertanian bagi masyarakat pegunungan Kendeng Utara ini juga 

didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya utama di 
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tanah Kendeng ini terletak pada batuan kapur (Karst). Dalam kajian oleh 

Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli 

Pegunungan Kendeng (JMPPK) serta dukungan Acintyacunyata Speleological 

Club (ASC) dan Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” 

Yogyakarta pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa di kawasan karst 

Pegunungan Kendeng Utara ada jejak kars dalam bentuk ponor, gua dan mata 

air. Seperti yang penulis temui keberadaan Goa Pancur, Desa Jimbaran, 

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang digunakan warga sebagai irigasi 

sawah, dan kebutuhan sehari-hari. Keberadaan sumber mata air di pegunungan 

Kendeng ini jelas mendukung kegiatan pertanian masyarakat.92 

Kegiatan ekspansi pertambangan ini membawa dampak buruk bagi 

kelestarian alam pegunungan Kendeng Utara. Bagi petani kegiatan 

pertambangan ini akan mempengaruhi aktivitas pertanian. Maka faktor-faktor 

yang mempengaruhi perlawanan masyarakat Kendeng Utara sebagai berikut: 

1.Faktor Lingkungan 

Pegunungan Kendeng utara ini menyimpan kekayaan sumber air yang 

melimpah karena adanya CAT (Cekungan Air Tanah). Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya goa, mata air, seperti adanya Goa Wareh, Goa 

Pancur yang ada di Desa Kayen, Kabupaten Pati. Ketergantungan 

masyarakat akan adanya kebutuhan air sangatlah tinggi apalagi 

masyarakat Kendeng rata-rata berprofesi sebagai petani. Maka sumber 

air menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jika kegiatan pertambangan 
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terus dilakukan maka dapat merusak keberadaan sumber mata air ini. 

Hal inilah yang mempengaruhi perlawanan warga terhadap pabrik 

semen hingga kegiatan pertambangan benar-benar dihentikan.  

Semenjak adanya pabrik semen kondisi udara menjadi tidak sehat. 

Seperti yang penulis temui pada saat perjalanan menuju Desa 

Tegaldowo, Kabupaten Rembang, sepanjang perjalanan banyaknya 

debu yang dapat mempengaruhi kesehatan. Debu ini dihasilkan dari truk 

yang mengangkut material semen. Bagi tanaman debu dapat 

mengganggu kesehatan tanaman sehingga tanaman akan tumbuh 

dengan tidak normal dan merugikan petani. Selain itu infrastruktur 

seperti akses jalan sangat rusak akibat lalu lintas truk yang mengangkut 

semen. 

2.Faktor Ekonomi 

Rata-rata mata pencaharian masyarakat pegunungan Kendeng Utara 

adalah petani, maka tanah merupakan aset utama yang dimiliki. 

Dengan adanya pabrik semen ini banyak tanah warga yang dicoba 

dibeli pabrik semen. Seperti yang diutarakan Deban, banyak tanah 

warga yang ingin dibeli pihak pabrik semen, Deban sendiri menolak 

tanah untuk dijual kepada siapapun. Selain itu kehadiran pabrik akan 

menghilangkan budaya pertanian akibat rusaknya lingkungan, 

kurangnya lahan yang dipakai untuk bercocok tanam, tanaman yang 

terganggu kualitasnya akibat polusi debu. 
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3.Faktor Sosial 

Keberadaan pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng Utara ini 

membawa dampak perpecahan bagi masyarakat. Perpecahan ini 

menghasilkan masyarakat kubu pro pabrik semen dan masyarakat 

tolak pabrik semen. Kehidupan sosial dalam masyarakat rentan 

dengan gesekan yang memicu konflik.93 

 Taka (2016) mengutip Nicolas Dirks menjelaskan bahwa ritual 

perlawanan merupakan konstruksi dasar yang berbicara mengenai makna hidup 

dan nilai-nilai sosial bersama dalam suatu masyarakat. Ritual berbicara tentang 

nilai ideologis yang digunakan untuk menekan perlawanan terhadap penguasa. 

Selain sebagai perayaan ritual juga membawa ketertiban dan keteraturan. 

Ketertiban sosial membawa konsep bagi masyarakat mengenai apa saja yang 

mereka sadari dan hidupi. Ketertiban sosial ini menghasilkan solidaritas sehingga 

membentuk struktur masyarakat sebelumnya menjadi kuat.94 

Perlawanan melalui ritual Lamporan berfungsi menanamkan nilai-nilai 

ideologis petani, nilai ideologis ini yang menyatukan tujuan untuk melawan dan 

membasmi hama pabrik semen. Konsep inilah yang ditanamkan untuk disadari 

dan dihidupi masyarakat, bahwa pabrik semen harus dilawan sampai kegiatan 

pertambangan benar-benar berhenti. Bentuk perlawanan ini dapat jelas dilihat 

dari simbol-simbol beserta maknanya. Seperti obor yang dimaknai api nya 

mampu menakuti dan mengusir Lampor yang melambangkan pabrik semen; Doa 
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yang diucapkan oleh pemimpin ritual sebagai bentuk kekuatan perlawanan untuk 

mengusir hama yang dilambangkan pabrik semen; tradisi “Slametan” sebagai 

bentuk doa dan harapan agar tanah Kendeng diberi keselamatan dari 

kehancuran yang ditimbulkan pabrik semen, serta sajian slametan berupa serabi 

yang dipercaya mampu menyerap energi Lampor yang melambangkan pabrik 

semen, Klepon yang mengajarkan cara hidup yang sederhana dan 

kebijaksanaan dalam menghadapi segala kondisi.  

Nilai-nilai ideologis lainnya yang ditampilkan adalah bentuk kerja sama, 

gotong royong antar masyarakat yang menumbuhkan solidaritas dan ikatan 

sosial. Nilai dalam ritual Lamporan menggambarkan bahwa, melawan lampor 

atau hama tidak bisa dilakukan secara sendiri, masyarakat perlu bersatu, 

bersama-sama membawa obor mengusir Lampor atau hama yang menyerang 

hewan ternak dan area pertanian mereka. ideologis ini yang ingin ditekankan 

dalam ritual Lamporan, bahwa melalui ritual akan mengembalikan semangat 

kesatuan dalam melawan pabrik semen, karena dalam melawan kaum penguasa 

tidak dapat dilakukan secara individu.  

4.2.5. Pengaruh Ritual Lamporan Bagi Perjuangan Masyarakat 

Pegunungan Kendeng Utara 

Dari hasil pengamatan penulis, penulis dapat menangkap dan merasakan 

bagaimana masyarakat memaknai ritual Lamporan ini. Perjuangan panjang 

masyarakat pegunungan Kendeng Utara ini telah melewati satu dekade. Sejarah 

perjuangan ini diwarnai dengan tetesan air mata, kekerasan, intimidasi, bahkan 

meninggalnya salah satu kartini Kendeng yaitu Yu Patmi saat mengikuti aksi 

mengecor kaki di depan Istana Negara Jakarta. 
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 Bagi masyarakat pegunungan Kendeng Utara ritual Lamporan memiliki 

pengaruh psikologis. Pengaruh ini disebut dengan kartasis yang mampu menjadi 

sarana melapaskan emosi ketika segala aksi penolakan dirasa tidak 

membuahkan hasil. Katarsis dalam ilmu psikologi yaitu mengekspresikan emosi, 

menuangkan segala isi hati dengan bebas. Katarsis adalah salah satu usaha 

yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan emosi yang sedang dirasakan. 

Selain itu, katarsis menjadi sarana pelepasan ketegangan atau kecemasan yang 

sedang dirasakan. Berbeda orang, tentu berbeda cara mengungkapkannya.95 

Sebagai masyarakat petani, pengaruh ritual Lamporan mampu 

melepaskan emosi dari tekanan sosial. Melalui ritual, mereka melepaskan segala 

kekecewaan, ketakutan, kegelisahan yang membelenggu atas kebuntuan 

perjuangan mereka yang dirasa tak membuahkan hasil dalam menolak pabrik 

semen. Mereka mendapatakan kepuasaan batin yang tidak bisa mereka 

dapatkan melalui aksi-aksi penolakan yang lain, sehingga melalui ritual jiwa 

mereka disegarkan kembali, mereka kembali menemukan semangat dengan 

menghayati nilai-nilai ritual. 

Pengaruh kartasis ini terkandung dalam simbol-simbol ritual yang 

menanamkan nilai-nilai untuk diyakini oleh masyarakat sehingga mampu 

membentuk perilaku. Disaat aksi penolakan lainnya tidak membuahkan hasil, 

masyarakat meyakini kekuatan spiritual dalam ritual mampu mengatasi tekanan 

ini. Seperti doa yang dipanjatkan dalam ritual diyakini memiliki kuasa yang 

mampu menjawab harapan mereka PT  Semen Indonesia akan undur dari tanah 

Kendeng. Nilai spiritual ini sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga hati 
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Internet. Diakses  9 Desember 2018. https://pijarpsikologi.org/salah-satu-cara-
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dan pikiran mereka tetap dalam tujuan yang sama. Pengadaan ritual tidak hanya 

befokus pada hasil, namun menenangkan hati masyarakat dalam menjalani 

perjuangan panjang ini. 

Ketika penulis mengikuti ritual Lamporan, penulis turut merasakan 

bagaimana ekspresi warga dalam mengikuti prosesi ritual. Meskipun masyarakat 

yang ikut serta hanya sedikit, namun semangat yang berkobar tetap dapat 

dirasakan oleh penulis. Sulitnya medan yang dilalui, tidak menyurutkan tekad 

mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap pabrik semen. Besarnya tekad 

dan usaha yang dilakukan warga petani Kendeng menyampaikan pesan yang 

begitu kuat bahwa tanah Kendeng begitu berharga dan bernilai bagi masyarakat, 

dan kehadiran pabrik semen merupakan ancaman yang besar bagi kelestarian 

tanah Kendeng serta kehidupan sosial masyarakat pegunungan Kendeng Utara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


