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Abstrak 
Banyaknya pembangunan industri terutama pertambangan yang dilakukan di pedesaan tidak 
jarang menimbulkan ketegangan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Masyarakat 
pedesaan yang memiliki mata pencaharian disektor pertanian seringkali terkena dampak 
akan adanya industri pertambangan seperti pabrik semen. Masuknya beberapa perusahaan 
semen yang berusaha melakukan investasi di Kabupaten Pati dalam 10 tahun terakhir, 
banyak menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dengan masyarakat maupun 
masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan. Di Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten 
Pati, pembangunan pabrik semen selain dianggap mengurangi lahan pertanian masyarakat, 
juga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan alam serta pencemaran lingkungan. Masyarakat 
yang menolak pembangunan pabrik semen di daerah mereka melakukan sejumlah aksi 
dalam bentuk gerakan petani untuk menolak perusahaan semen. Seperti aksi demonstrasi, 
long march ke gedung pemerintahan hingga demonstrasi di gedung pengadilan. Dengan 
dibantu dengan hadirnya tokoh gerakan yang memobilisasi petani, kini masyarakat petani 
yang tergabung dalam JMPPK berusaha untuk menolak pembangunan pabrik semen di Desa 
Brati dan 10 desa lain disekitarnya. 

Kata Kunci : Gerakan Petani, Pabrik Semen Pati 
Abstract 

A large number of industrial development, especially mining conducted in rural areas often 
raised tensions between communities, governments and companies. Rural communities with 
livelihoods in the agricultural sector were often affected by mining industries such as 
cement plants. The inclusion of several cement companies that tried to invest in Pati regency 
in the last 10 years, causing many pros and cons between the community and society also 
with the government and the company. In Brati Village, Kayen, Pati Regency, the 
construction of a cement plant was not only considered to reduce the community's 
agricultural land, it was also feared to cause natural damage and environmental pollution. 
Communities who resisted the construction of a cement plant in their area carried out a 
number of actions in the form of a peasant movement to reject the cement company.Such as 
demonstrations, longmarch to government buildings and demonstrations in courthouses. 
Assisted by the presence of movement figures who mobilize farmers, now farmers who were 
members of JMPPK trying to reject the construction of cement plants in the village of Brati 
and 10 other villages around it. 

Keyword: The Peasant Movement, Pati Cement Factory. 
Pendahuluan 

Dewasa ini pembangunan tidak dapat dipisahkan dalam roda perjalanan negara 

terutama bidang industri, seperti pertambangan. Namun tidak semua usaha untuk 

membangun industri dan pertambangan bisa berjalan dengan lancar, banyak dari 

pembangunan industri menimbulkan konflik, tak terkecuali Indonesia. Salah satu pemicu 
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konflik karena pembangunan dilakukan di daerah hutan, pegunungan dan pedesaan yang 

dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya lahan pertanian. Hal 

ini bisa saja disebabkan di desa tersebut terdapat sumber daya yang melimpah namun tidak 

dimanfaatkan secara maksimal. Seperti desa yang ternyata mempunyai banyak sumber daya 

alam seperti bahan tambang namun tidak dimanfaatkan karena kebanyakan masyarakatnya 

berkerja sebagai petani. 

Perbedaan pandangan muncul di dalam masyarakat terhadap proses pembangunan. 

Pihak yang setuju berasumsi akan terbukanya lapangan pekerjaan baru, namun disisi lain 

pihat yang tidak setuju berasumsi akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan 

dampak lingkungan lainnya. Dampak lingkungan akan timbul karena pembangunan industri 

memerlukan lahan luas sebagai pabrik, apalagi untuk pabrik semen juga memerlukan lokasi 

penambangan semen sebagai bahan baku. Meskipun sektor pertanian tetap di bangun dari 

program perusahaan, tetap saja memiliki tujuan utama untuk industrialisasi. Dengan 

demikian pembangunan pertanian tetap dilakukan secara masif, akan tetapi dalam 

pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, peranan sektor pertanian tetap merosot baik 

secara produksi maupun kesempatan kerja.1 Alasan tersebut sebagai penguat mengapa 

konflik dan gerakan penentangan adanya proses industrialisasi dengan anggapan 

mengancam sumber kehidupan mereka. 

Industri tambang dalam sejarahnya telah banyak menyebabkan dampak buruk 

 terhadap warga sekita lokasi. Sebagai pendahulunya seperti Kasus lumpur Lapindo di 

Sidoarjo, tambang di Mandailing Natal, dan pencemaran Teluk Buyat.2 Gerakan petani 

muncul sebagai respon terhadap kondisi kekerasan struktural yang mendera para petani. 

Peran LSM dan tokoh lokal sangat penting dalam pengorganisasian dan penguatan basis 

gerakan. Pengorganisasian yang dipilih mendekati model politik akar rumput dengan 

membentuk serikat-serikat.3 Gerakan massa muncul  dengan tujuan menarik kelompok yang 

tidak puas terhadap keadaan yang ada. Dalam kasus ini yaitu adanya rasa frustasi 

masyarakat petani terhadap ancaman masuknya industri di desa mereka. Kekuatan gerakan 

ini bersumber dari kecenderungan pengikutnya dalam aksi bersama dan mengorbankan diri. 

Tujuan dari gerakan yang muncul adalah untuk menuntut suatu keadilan baik perorangan 
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maupun kelompok.4 Gerakan petani dapat dilihat sebagai aksi perlawanan petani terhadap 

perampasan tanah oleh kapital swasta yang didukung negara. Hal tersebut, menyebabkan 

kehidupan petani semakin terpuruk dan menghadapi krisis subsistensi hingga kebatas 

toleransi. Namun  lahirnya gerakan petani tidak hanya didasarkan pada adanya faktor krisis 

subsitensi di tingkat petani, termasuk rasionalitas petani, tetapi juga karena terbukanya 

kesempatan.5 

Dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Pati diramaikan dengan  rencana pendirian 

pabrik semen. Pasca kegagalan PT. Semen Gresik membangun pabrik semen tahun 2009, 

muncul rencana pembangunan serupa oleh PT. Indocement di Kecamatan Kayen dan 

Tambakromo. PT. Indocement berencana  membangun pabrik dan penambangan di 11 desa 

di kedua lokasi tersebut, salah satunya Desa Brati yang berlokasi di Kecamatan Kayen. 

 Total lahan yang digunakan sebagai pabrik seluas 180 ha, tambang batu kapur 2.025 ha, dan 

tambang tanah liat 663 ha. Lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaannya yaitu milik 

masyarakat, tanah desa (kas negara) dan perhutani yang di kelola masyarakat.6 Rencana 

pembangunan pabrik semen menimbulkan sekat di masyarakat, mereka terbagi sebagai 

pihak pro dan kontra. Konflik ini diperparah dengan penghianatan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa Brati dengan membelokkan arah dukungan dari kontra menjadi pro dengan 

cara  menandatangani surat persetujuan pembangunan pabrik semen. Keadaan tersebut 

menimbulkan amarah warga yang merasa dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri. 

Akhirnya masyarakat Desa Brati dan beberapa desa lainnya yang mayoritas adalah petani 

melakukan gerakan penolakan dengan bergabung ke dalam Jaringan Masyarakat Peduli 

Pegunungan Kendeng (JMPPK). Gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara 

didasari oleh kondisi sosial masyarakat yang berada dalam situasi ketegangan struktural. 

Kondisi tersebut di jelaskan dalam dua aspek yaitu aspek devripasi relatif dan aspek 

kontijensi.7 Terbangunnya kolektivitas petani dalam melakukan perlawana karena adanya 

kesenjangan di masyarakat. Pemicu kesenjangan karena ada kelompok yang menguasai 

akses pada modal dan kekuasaan. Dalam pola basis struktural kita melihat bahwa oligarki 
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elit yang memiliki penguasaan terhadap sumber daya politik dan ekonomi berdampak pada 

munculnya kelompok marjinal secara struktural.8 Kelompok ini (petani) kemudian 

bergabung dengan organisasi yang dianggap bisa menyelamatkan mereka. 

Kerangka Pemikiran Teoritik 

         Metode yang digunakan dalam penelitian gerakan petani ini kualitatif-deskriptif 

dengan tujuan membahas polemik gerakan pendukung dan penolak pembangunan pabrik 

semen di Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Data yang digunakan untuk 

membantu menjelaskan nantinya bersifat kualitatif, yakni menggunakan data primer berupa 

wawancara mendalam dengan beberapa narasumber terkait, kemudian didukung dengan data 

sekunder seperti dokumen yang di dapatkan selama penelitian. Dalam kasus ini gerkan 

petani sebagai satu jenis dari gerakan sosial. Gerakan sosial muncul sebagai upaya kolektif 

yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui instrumen kelembagaan sosial baik yang 

berbentuk organisasi, komunitas dan sejenisnya. Gerakan yang ada kemudian disalurkan 

menjadi gerakan bersama dengan fokus isu tertentu seperti masalah sosial-politik, 

lingkungan dan sebagainya.9 Gerakan sosial merupakan gerakan secara kolektif, kontinyu 

dan atau sistematis oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mendukung atau menentang 

keberlakuan tata kehidupan tertentu. 

         Pandangan  Smelser, manusia memasuki tahap perilaku kolektif karena ada 

kesalahan dalam lingkungan sosialnya. Hal itu menyebabkan muncul ketegangan di dalam 

masyarakat. Kebanyakan bentuk ketegangan struktural yang hadir di masyarakat itu tidak 

sistematik. Semakin bertambah munculnya ketegangan akan diikuti munculnya perilaku 

kolektif.10 Smelser berpendapat bahwa ada interaksi yang berlangsung antara kekuatan-

kekuatan yang ada di dalam masyarakat dengan gerakan yang ada.11 Smelser 

mengembangkan skema nilai tambah (value added) untuk menganalisis penentu muncul dan 

berkembangnya perilaku kolektif.  Sesuai pendapat Smelser, setidaknya terdapat enam (6) 

keadaan untuk menghadirkan dan  mengembangkan gerakan, yaitu: pertama, dukungan 

kondisi struktur (Structural Condusiveness), gerakan muncul karena adanya dukungan 

struktur dalam masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan ketidakpuasan terhadap struktur 

yang tersedia, dengan tidak adanya media sebagai pengungkap aspirasi ataupun sebab lain. 
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11 Soenyono. 2005. Teori-teori gerakan sosial. Surabaya: VD Press. Hlm 64. 



Menurut Smelser, terdapat dua (2) hal untuk menemukan kondisi yang memiliki 

kondusifitas struktural, yaitu 1) sumber  permintaan bagi perubahan normatif di kalangan 

masyarakat dan 2) jenis respon penerimaan atas permintaan perubahan norma itu di level 

politik. Kedua, Ketegangan Structural (Structural Strain) yaitu keadaan timbulnya 

ketegangan dalam struktur. Penyebab hal tersebut adanya ketidaksetaraan, krisis dan 

pelanggaran terhadap nilai dann norma yang ada. Ketiga, The Growth of a Generalized 

Belief (Pertumbuhan dan penyebaran Kepercayaan Umum) yaitu tahap timbulnya kebencian 

yang meluas di masyarakat, akan tetapi belum menjadi gerakan. Kepercayaan umum ini 

akan dapat menciptakan common culture dimana masalah kepemimpinan, mobilisasi dan 

tindakan yang akan dilakukan diselenggarakan dengan persetujuan bersama. Keempat, 

Faktor Pempercepat (Precipating Factors) yaitu adanya faktor penyulut gerakan. Faktor ini 

dapat berwujud peristiwa atau kehadiran tokoh yang mempunyai kharisma dan bisa 

mengayomi dan mewakili masyarakat. Kelima, Mobilisasi Partisipasi (The Mobilization of 

Participant for Action) yaitu adanya kelompok yang dimobilisasi untuk melakukan gerakan. 

Fase ini adanya pemimpin, komunikasi, rekrutmen dan dana sangat dibutuhkan untuk 

kelangsungan gerakan. Cara yang digunakan masyarakat yaitu  membentuk organisasi 

dnegan tujuan memobilisasi massa. Pemimpin kharismatik sangat penting dalam fase ini 

dengan tujuan mobilisasi massa, mencari dana, dan melakukan komunikas eksternal guna 

mencari dukungan. Keenam, Operasi Kontrol Sosial (Operation of Social Control) yaitu 

tindakan pencegahan melalui struktur sosial supaya perilaku kolektif tidak berlangsung. 

Bentuk keadaan ini ditandai mulai muncul respon pemerintah yang bersangkutan terhadap 

gerakan. Berbeda dari faktor sebelumnya, faktor ini bertujuan untuk mencegah gerakan. 

Kontrol yang dilakukan pemerintah dapat melalui dua  macam: 1) mengurangi faktor 

pendukung melalui peningkatan kesejahteraan, 2) menekan gerakan melalui pengerahan 

parat keamanan untuk pembubaran gerakan. 

Faktor-faktor munculnya gerakan 

Apa yang membuat petani marah adalah masuknya tatanan atau nilai baru yang 

dianggap akan merugikan dan melanggar nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya di dalam 

kehidupan mereka. Masuknya pabrik semen mengakibatkan perubahan dalam struktur sosial 

masyarakat dimana mereka tidak mendapat dukungan dari para elite untuk melawan pabrik 

semen. Para petani merasa tidak pernah terwakili di dalam pemerintahan. Pemerintah di desa 

tidak pernah mengikutsertakan petani untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Hal 

ini menyebabkan banyak keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah desa 



seperti saat kepala desa Brati secara sepihak mencabut surat penolakan terhadap pabrik 

semen yang akhirnya menimbulkan kerusuhan karena petani merasa dikhianati. Bahkan 

BPD yang seharusnya menjadi wakil masyarakat di pemerintahan desa tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Hal ini yang menyebabkan ketidakpuasan di dalam masyarakat 

khususnya petani yang akhirnya melakukan protes dan menjadi gerakan sosial. Para petani 

dengan segala daya berusaha untuk melindungi nilai-nilai yang sudah mereka pegang. Nilai-

nilai itu seperti bahwa mereka itu hanya bisa bertani dan tidak mungkin bisa 

mengoperasikan alat-alat di pabrik andaikan pabrik semen dibangun. Menurut Smelser, 

situasi masyarakat yang merasa terancam dan tidak mendapatkan dukungan dari elit desa ini 

dianggap sebagai faktor awal atau langkah awal lahirnya suatu aksi kolektif berupa gerakan 

petani. Faktor awal ini dinamakan Structural Condusiveness (kondisi struktur yang 

mendukung). Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menemukan kondusifitas struktural 

yaitu a) sumber  permintaan bagi perubahan normatif di kalangan penduduk atau masyarakat 

dan b) jenis penyambutan atau penerimaan atas permintaan perubahan norma itu di level 

politik. Hal ini terlihat ketika banyak masyarakat menyuarakan untuk menolak 

pembangunan pabrik semen namun suara mereka diabaikan oleh pemerintah desa bahkan 

oleh BPD yang seharusnya mewakili mereka. Hal ini tentunya membuat masyarakat petani 

merasa diabaikan dan tidak dihargai oleh pemerintah desa mereka. 

         Setelah Structural Condusiveness, tahap selanjutnya adalah Structural Strain 

 (Ketegangan Structural) yang Ditandai dengan munculnya ketegangan di dalam struktur. 

Penyebab munculnya ketegangan ini bisa karena adanya ketidaksetaraan, krisis dan 

pelanggaran terhadap norma dan nilai yang ada. Dalam kasus gerakan petani di Desa Brati, 

ketegangan ini ditandai dengan mulai terpecahnya masyarakat menjadi dua golongan yaitu 

pro pabrik semen dan kontra pabrik semen. terpecahnya masyarakat menajdi dua golongan 

ini tentunya semakin memicu ketegangan di dalam masyarakat setelah penghianatan yang 

dilakukan Kepala Desa. Perpecahan dalam masyarakat ini sampai menimbulkan pengucilan 

yang dilakukan masyarakat kontra pabrik semen terhadap masyarakat yang pro pabrik 

semen. Salah satu penyebab perpecahan masyarakat ini adalah adanya anggapan bahwa 

masyarakat pro yang diajak studi banding ke pabrik semen di Bogor menerima uang dari 

pihak pabrik semen. Padahal kebanyakan warga yang ikut studi banding itu adalah orang-

orang yang dianggap sebagai elit atau panutan. Banyak tindakan kekerasan yang akhirnya 

dilakukan petani sebagai usaha untuk memaksa kaum elite untuk melakukan apa yang para 

petani anggap sebagai kewajiban mereka sebagai pelindung dan pembela para petani. 

Namun repotnya golongan inilah yang paling sibuk memperkaya dan memperkuat diri 



mereka sendiri.12 Dalam kasus gerakan petani di Desa Brati hal ini seperti yang terjadi saat 

para petani menuntut Kepala Desa mereka untuk menolak pabrik semen namun diabaikan 

oleh Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan kerusuhan yang menunjukkan bahwa menurut 

petani elite yang ada tidak bisa melindungi mereka. hal ini jelas menggambarkan situasi di 

Desa Brati dimana para elite yang oleh masyarakat dianggap sebagai pelindung malah 

mengambil keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat. 

         Tahap selanjutnya adalah Pertumbuhan dan penyebaran Kepercayaan Umum (The 

Growth of a Generalized Belief) yang dalam gerakan petani di Desa Brati bisa Bisa dilihat 

dari kekhawatiran masyarakat akan dampak yang diberikan pabrik semen. perasaan khawatir 

dan terancam secara terus menerus ini akan menjadi sebuah kepercayaan umum di dalam 

masyarakat. Masyarakat akhirnya percaya bahwa hadirnya pabrik semen di desa mereka 

akan mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian mereka, hilangnya sumber air 

untuk sawah mereka dan kerusakan alam yang lain. Kekhawatiran-kekhawatiran ini 

akhirnya menyebar luas dan diyakini oleh masyarakat untuk dijadikan alasan kenapa mereka 

berdirinya pabrik semen di desa mereka. Seperti yang dikatakan oleh Smelser bahwa saat 

masyarakat menghadapi situasi yang dianggap mengancam diri mereka, maka mereka akan 

saling bertukar pikiran untuk menemukan jalan keluar. Proses bertukar pikiran inilah yang 

nanti akan menumbuhkan kepercayaan umum yang menyebar luas di masyarakat dan akan 

menjadi landasan munculnya gerakan. Masyarakat yang mulai ketakutan dan dihinggapi rasa 

khawatir akan kelanjutan kehidupan mereka. Jadi saat ada perubahan masuk yang mereka 

anggap merusak tatanan kehidupan dan mengancam hidup mereka, maka akan timbul 

kecemasan yang meluas yang akhirnya mendorong para petani untuk melawan. 

         Tahap selanjutnya adalah Faktor-Faktor Pempercepat (Precipating Factors). Dalam 

kasus gerakan petani di Desa Brati, tahap ini disebabkan oleh masuknya organisasi yaitu 

JMPPK yang telah memberi pengaruh yang besar untuk gerakan. JMPPK yang pernah 

berhasil mengusir pabrik semen dari Kecamatan Sukolilo tentunya memiliki pengalaman 

dan informasi yang akhirnya menjadi masukan-masukan untuk perkembangan gerakan. 

Masuknya JMPPK membuat masyarakat mempunyai wadah untuk melakukan gerakan. 

Dengan pengalaman yang dimiliki dalam menghadapi perusahaan semen, JMPPK 

memberikan edukasi kepada masyarakat dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan 

terutama tentang dampak buruk pabrik semen. Selain masuknya JMPPK, kengototan PT 

Indocement untuk tetap membangun pabrik dan diterbitkannya beberapa kebijakan yang 
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merugikan petani oleh pemerintah Kabupaten Pati menjadi salah satu faktor munculnya 

gerakan petani di Desa Brati. Petani yang merasa semakin terancam tentunya ingin segera 

mengatasi dan lepas dari ancaman tersebut. Perasaan terancam ini tentunya bisa menjadi 

pemicu munculnya gejolak karena semakin merasa terancam maka usaha untuk membela 

diri akan terlihat yaitu melakukan protes dan gerakan sosial. Hal ini terlihat saat para petani 

mulai melakukan demonstrasi seperti mengirim surat balasan atas surat edaran Bupati yang 

menyetujui pembangunan pabrik semen, melakukan demo menolak perda RTRW, aksi long 

march, demonstrasi di pengadilan dan beberapa aksi lainnya. bahkan masyarakat juga 

pernah menolak CSR yang diberikan oleh PT Indocement sebagai bentuk penolakan mereka 

terhadap kehadiran pabrik semen. Faktor-faktor pemercepat ini akan semakin menyulut 

semangat para petani untuk melawan pembangunan pabrik semen yang dianggap akan 

membahayakan kehidupan mereka. Kekhawatiran yang memuncak serta masuknya 

dukungan dari pihak luar akan semakin membuat lahirnya gerakan akan sulit dibendung. 

Cara petani mengorganisir gerakan 

         Dalam kasus gerakan petani di Desa Brati pertanyaan cara mengorganisir gerakan 

bisa dilihat dengan menggunakan tahap kelima dari teori smelser yaitu Mobilisasi Partisipasi 

(The Mobilization of Participant for Action). Petani mengorganisir gerakannya dengan 

membuat paguyuban-paguyuban yang akhirnya membentuk sebuah organisasi yang bernama 

Gerakan Masyarakat Brati (GEMATI). Paguyuban-paguyuban yang dibuat ini diharapkan 

bisa menjadi wadah bagi masyarakat mendapat informasi dan untuk pengumpulan dana. 

Gerakan petani di Desa Brati juga sangat intens melakukan komunikasi dengan pihak-pihak 

diluar gerakan untuk mendapatkan dukungan. Hal ini bisa dilihat dalam setiap melakukan 

aksi selalu ada warga dari luar desa yang ikut berpartisipasi. Dalam GEMATI ini dibentuk 

korlap untuk memeprmudah komunikasi. Korlap ini terdiri dari setiap RT yang warganya 

menolak pabrik semen. tugas dari korlap ini adalah untuk menyebarkan informasi apabila 

akan  dilakukan aksi dan juga untuk mengumpulkan dana. Disini korlap juga memiliki peran 

dalam memobilisasi massa dan meyakinkan bahwa pabrik semen tida kan memberi dampak 

positif namun memberikan dampak negatif. Mobilisasi ini biasanya dilakukan melaui 

pengajian rutin dan pergaulan sehari-hari. Dalam setiap aksinya, GEMATI masih berada 

dibawah organisasi induk yaitu JMPPK yang berpusat di Kecamatan Sukolilo. Selain 

menolak pabrik semen di Pati, JMPPK juga sangat vokal menolak pabrik semen di 

Rembang. Untuk memudahkan dalam koordinasi saat akan melakukan aksi gerakan, JMPPK 

juga memiliki sebuah bangunan yang diberi nama Omah Kedeng yang berada di Kecamatan 



Sukolilo sebagai tempat diadakannya koordinasi dan rapat setiap akan melakukan aksi. 

Denganadanya Omah Kendeng ini tentu akan mempermudah koordinasi. Selain sebagai 

markas gerakan, Omah Kendeng juga menjadi tempat belajar budaya seperti seni gamelan. 

Dalam hal rekrutmen massa terutama yang berasal dari luar desa, Gerakan petani di Desa 

Brati dan desa disekitarnya menggunakan beberapa strategi yang ditujukan untuk merekrut 

dan memobilisasi massa khususnya yang berasal dari luar desa. Strategi rekrutmen yang 

digunakan diantaranya memakai isu lingkungan,memakai nama masayarakat samin, 

mobilisasi melalui media, memberi banyak peran kepada perempuan dan strategi melalui 

pengadilan 

Untuk mendanai gerakannya, masyarakat Desa Brati memanfaatkan iuran yang 

dikumpulkan setiap akan diadakan aksi. Tugas pengumpulan dana ini dialkukan oleh para 

korlap. Sistem iuran ini tetap dipertahankan meskipun JMPPK memiliki sumber dana lain 

yaitu tanah seluas 33 hektar yang diberikan kepada JMPPK untuk digarap. Untuk aksi yang 

memerlukan banyak biaya seperti long march, demonstrasi di PTUN Semarang, PTTUN 

Surabaya maka iurannya akan ditetapkan menurut kesepakatan bersama. Sempat ada kabar 

yang mengatakan bahwa gerakan petani ini dibiayai oleh pihak asing atau pesaing dari PT 

Indocement. Munculnya anggapan seperti ini cukup wajar karena penolakan pabrik semen di 

Pati tidak sebesar penolakan di Rembang yang kebanyakan penolaknya juga dari Pati. 

Namun bukti atas tuduhan pembiayaan oleh asing dan pesaing PT Indocement ini masih 

diragukan kebenarannya. Selain itu melimpahnya bahan baku semen di pegunungan 

kendeng menjadikannya rebutan dari beberapa perusahaan semen. 

         Dalam situasi munculnya gerakan, harus ada sumber daya eksternal yang 

mendukung dan juga kesempatan politik. Sumber daya eksternal ini bisa munculnya aktor 

yang akan memimpin gerakan dan dukungan dari pihak atau lembaga yang memiliki 

pengaruh. Kehadiran  pemimpin ini sangatlah penting karena meski petani hanyalah 

sekumpulan massa, namun akan menjadi kekuatan besar saat ada seorang pemimpin yang 

dianggap memiliki kharisma dan bisa mewakili para petani. Jadi bisa dikatakan bahwa 

gerakan perlawanan petani tidak akan ada jika tidak ada pemimpin yang menggerakkannya. 

Sementara kesempatan politik bisa berupa terbukanya akses-akses institusional dan 

melemahnya atau terpecahnya para elite yang menekan petani. Dalam gerakan petani di desa 

Brati pemimpinnya adalah GRN seorang warga masyarakat adat samin yang juga sebagai 

pemrakarsa JMPPK. Selain di Desa Brati dan sekitarnya, GRN juga berpengaruh besar 

dalam gerakan petani di Rembang. Meskipun sudah ada koordinator aksi di setiap desa, 

namun mereka baru akan bergerak ketika GRN memberikan anjuran untuk melakukan aksi. 



Walaupun GRN bukan berasal dari Desa Brati ataupun desa disekitarnya, namun 

pengaruhnya tetap besar di dalam gerakan karena masyarakat sendiri sudah menganggap 

GRN sebagai orang yang mampu untuk menyelamtakna tanah mereka dari pabrik semen. 

selain itu ada juga GNT yang merupakan adik dari GRN. GNT disini lebih banyak memiliki 

pengaruh dikalangan massa perempuan. GNT banyak memobilisasi kaum perempuan untuk 

ikut dalam gerakan, itulah kenapa kebanyakan massa yang ikut gerakan menolak pabrik 

semen baik di Pati dan Rembang adalah perempuan. Namun karena kedua sosok pemimpin 

tersebut lebih sering menolak pabrik semen di Rembang, gerakan petani kemudian dipimpin 

oleh AW yang berusaha membuat gerakan petani ini tetap bertahan. Selain itu AW disini 

juga sering melakukan pembelaan terhadap GRN dan GNT yang dituduh sebagai antek 

semen asing dan mengambil keuntungan dari gerakan. AW selalu berusaha meyakinkan 

masyarakat untuk mempercayai GRN dengan spanduk bertuliskan “menolak GRN berarti 

menolak petani” untuk mengambalikan kepercayaan masyarakat terhadap GRN yang sempat 

goyah karena beberapa isu. 

Kesimpulan 

Faktor penyebab gerakan petani di Desa Brati terhadap pembangunan pabrik semen 

yaitu: pertama, masuknya pabrik semen membuat para elite desa yang seharusnya 

mendukung para petani menolak pabrik semen beralih mendukung pihak pabrik semen. hal 

ini menyebabkan petani merasa terpinggirkan. Penentuan keputusan elit desa tidak 

merepresentasikan masyarakat seperti pencabutan surat penolakan pabrik semen. Lembaga 

perwakilan masyarakat atau BPD berjalan tidak semestinya. Kedua, hadirnya kelompok 

masyarakat yang ikut mendukung pabrik semen. Hal ini menimbulkan ketegangan di dalam 

masyarakat antara pihak yang mendukung pabrik semen dan juga yang menolak. Ketiga, 

timbulnya rasa terancam pada diri masyarakat jikalau pembangunan pabrik semen tetap 

berlangsung. Keempat, pengaruh organisasi JMPPK dalam memobilisasi petani untuk 

melakukan gerakan. Track record JMPPK yang berhasil mengusir PT Semen Gresik di 

Sukolilo membuat para petani percaya bahwa bersama JMPPK mereka bisa mengusir PT 

Indocement dari desa mereka. 

Para petani mengorganisir gerakannya dengan cara membuat beberapa paguyuban 

yang kemudian menjadi GEMATI (Gerakan Masyarakat Brati). Paguyuban tersebut 

memiliki fungsi sarana informasi dan penggalang dana untuk gerakan. Untuk mencari 

dukungan dan memobilisasi massa dari pihak luar gerakan petani di Desa Brati 

menggunakan beberapa strategi. Terkait sumber pembiayaan, modal utama berasal dari iuran 



dari peserta aksi, dan juga dana yang dimiliki JMPPK. Peran pihak luar sangat besar di 

dalam pengorganisasian gerakan dimana masuknya GRN dan JMPPK telah membuat 

gerakan ini lebih terstruktur dan lebih kuat. 

Pihak yang memiliki pengaruh paling besar dalam gerakan petani di Desa Brati ini 

adalah GRN yang merupakan warga komunitas samin di Sukolilo dan juga merupakan 

pemrakarsa berdirinya JMPPK. Meskipun bukan berasal dari Desa Brati, GRN tetap vokal 

dalam membela para petani menolak pabrik semen. Hal ini juga terlihat dari GRN yang juga 

terus menolak pabrik semen di Rembang. Aktor lain sebagai tokoh wanita yaitu  GNT yang 

secara keras menolak pembangunan pabrik semen. Masuknya GRN yang menjadi pemimpin 

gerakan yang ditokohkan dan juga masuknya JMPPK di Desa Brati membuat gerakan 

semakin besar, kuat dan terorganisir. Namun dikarenakan mereka lebih intens menolak 

pabrik semen di Rembang, pimpinan gerakan dipegang oleh AW yang selain mengorganisir 

gerakan juga gencar mengampanyekan aksi pembelaan untuk GRN yang sempat dituduh 

mengambil keuntungan dari gerakan. 
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