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BAB V 

PENUTUP 

5.  
5.1. Kesimpulan 

Pada masa kini, ritual Lamporan dihadirkan untuk merepresentasi atau 

menghadirkan kembali kepercayaan-kepercayaan bersama masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan, khususnya masyarakat petani dalam melawan pabrik 

semen. Ritual Lamporan dimaknai masyarakat sebagai upaya untuk menolak 

pabrik semen yang dianggap sebagai hama yang berwujud. Masyarakat 

memaknai dampak keberadaan pabrik di tanah mereka ini menyebabkan 

wabah penyakit yaitu rusaknya sumber daya alam pegunungan Kendeng Utara, 

menurunnya kesuburan tanah, menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial 

dengan adanya masyarakat kubu pro dan kontra pabrik semen. Kekhawatiran 

jangka panjangnya adalah hilangnya warisan tanah Kendeng serta budaya 

pertanian bagi anak cucu akibat kegiatan pertambangan ini. Dampak inilah 

yang dimaknai seperti hama yang membawa petaka, maka perlu ditolak, diusir 

dan dibasmi dengan menggunakan ritual Lamporan. 

Makna ritual Lamporan sebagai sebagai media menolak pabrik semen 

yang dianggap sebagai hama digambarkan dalam simbol-simbol berikut: 

1. Obor,  dalam konteks menolak pabrik semen, Obor disimbolkan untuk 

mengusir hama (pabrik semen) sama maknanya pada ritual Lamporan 

sebelumnya. Namun juga menjadi simbol harapan, melalui cahaya obor 
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memberikan ketenangan, kedamaian dalam upaya perjuangan mereka 

menolak pabrik semen 

2. Syair “Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili”  

merupakan simbol peringatan sekaligus merekontruksi pikiran manusia 

akan kesadaran lingkungan yang digambarkan dari kegiatan 

pertambangan pabrik semen. 

3. Slametan yang terdiri dari menu sajian serabi, klepon dan nasi ingkung 

(nasi ayam, sayuran dan lalapan), bubur ayam, jenang merah. Slametan 

diyakini dapat mengatasi krisis yang tengah terjadi yang tercermin dari 

simbol-simbol sajian makanannya. 

4. Lokasi ritual Watulawang merupakan ide yang ditanamkan dalam ritual 

untuk membuka pola pikir dan hati kepada siapa saja yang tidak peduli 

kepada lingkungan, harapannya melalui Watulawang dapat membuka 

pola pikir dan hati masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. 

4.Doa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga menghasilkan keyakinan diri 

karena memiliki nilai spiritual bahwa dan mereka yakin kekuatan doa 

tersebut mampu menolak pabrik semen. 

Dalam komunikasi ritual penggunaan simbol-simbol dalam ritual 

Lamporan ditujukan untuk menyimbolkan ide-ide dan gagasan yang disesuaikan 

dengan peristiwa dialami masyarakat sekarang dengan ritual Lamporan masa 

lalu. Sehingga membentuk konsep diri yang mempengaruhi nilai-nilai, perasaan, 

keyakinan serta perilaku masyarakat. Keyakinan ini yang akan menyatukan 

tujuan dan menimbulkan semangat perlawanan masyarakat untuk menolak 
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pabrik semen. Maka dapat dinyatakan ritual Lamporan merupakan proses 

komunikasi ritual karena simbol-simbol tersebut merepresentasikan perasaan 

terdalam mereka, bersifat ekspresif, menggambarkan kesedihan atas alam 

mereka yang dirusak oleh kegiatan pertambangan pabrik semen dan bagaimana 

mereka mengatasi permasalahan ini.  

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis merekomendasikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Ritual Lamporan merupakan sebuah tradisi budaya masyarakat 

pertanian di wilayah pegunungan Kendeng Utara bagian Kabupaten 

Pati dan Kabupaten Rembang yang perlu dilestarikan agar 

masyarakat mengetahui keunikan dari nilai-nilai yang terkandung 

dalam ritual. 

2. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat mengangkat tradisi-

tradisi lainnya di wilayah pegunungan Kendeng Utara terkait upaya 

penolakan terhadap pabrik semen Indonesia. 

3. Keterbatasan penelitian ini adalah waktu penelitian yang terbatas, 

peneliti tidak menyaksikan ritual Lamporan tolak pabrik semen yang 

dilaksanakan di kabupaten Pati. Sehingga temuan penelitian akan 

lebih bervariasi. Maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

mengikuti ritual Lamporan yang dilaksanakan di kabupaten Pati agar 

mendapatkan hasil penelitian yang variatif sehingga mampu 
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melengkapi nilai dan makna tradisi masyarakat pegunungan Kendeng 

Utara dalam konflik pabrik semen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


