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A. Simpulan 

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kearifan lokal merupakan bentuk penghayatan atas rasa kemanusiaan dan 

sebagai hamba Tuhan dalam proses interaksi sosial, tidak hanya dengan sesama 

manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Pemahaman Sedulur Sikep terhadap 

lingkungan hidup yang ada selama ini tidak berubah termasuk pola hidup 

sederhana yang sudah turun temurun termasuk keseimbangan ekologis yang 

masih terpelihara dan terjaga dengan baik. 

Kondisi kearifan lokal masyarakat Sedlur Sikep dapat dilihat dari 2 (dua) aspek 

yaitu : 

Pertama :  Aspek transendental  

Peran pegunungan kendeng secara kultural bagi masyarakat Sedulur 

Sikep dan masyarakat lokal lainnya di Wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati, memiliki ikatan kesadaran simbolis yang terdapat dalam situs-situs 

kebudayaan yang banyak terdapat di pegunungan Kendeng.  

Kesadaran masyarakat lokal di wilayah Sukolilo yang mengikat dengan 

pegunungan Kendengan diantaranya Watu Payung yang merupakan simbolisasi 

dari sejarah pewayangan Dewi Kunti, dimana beberapa situs narasi pewayangan 

tersebut terartikulasikan dalam beberapa relief alam yang terdapat di 

pegunungan Kendeng.Usaha untuk melestarikan pegunungan kendeng ini juga 

merupakan “amanah” dari Sunan Muri,  dimana Istri Gunritno melakukan 



“jumneengan” di Watu payung” jauh sebelum ada tanda-tanda perusahaan 

Semen Gresik mau mendirikan pabrik Di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati  

Kedua : Aspek Emperik 

Di pegunungan yang dulu cukup lebat dengan pohon jati ini bermukim 

sebagian besar penduduk Kecamatan Sukolilo. Selain digunakan untuk tempat 

tinggal warga, pegunungan ini juga memberikan beberapa manfaat lain bagi 

warga yang hidup di sekitarnya. Pertama, sumber air yang telah mengairi 

15.873,9 ha lahan pertanian di sekitarnya. Kedua, lahan di pegunungan ini juga 

menjadi lahan pekerjaan bagai ribuan peladang yang menanam berbagai 

palawija di sela-sela pepohonan jati milik Perhutani. 

2. Kebijakan Penambangan batu kapur oleh PT Semen Gresik Di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati hanya mendasarkan dengan dikeluarkannya Keputusan 

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati No. 540/052/2008, 

tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/040/2008 tentang Ijin Pertambangan 

Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur di Desa Gadudero, 

Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah yang mengabaikan 

perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan serta 

masyarakat disekitar lokasi khususnya masyarakat Sedulur Sikep.  

3. Perlawanan yang dilakukan masyarakat sekitar pegunungan kendeng khususnya 

Sedulur Sikep di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terutama terkait 

dengan paradigma atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang kearifan 

lokal masyarakat Sedulur Sikep. Bahasa “mensejahterakan” dipahami berbeda 

karena masyarakat dengan pola yang sedehana itu sudah sejahtera baik lahir 



maupun bathin sehingga pembangunan pabrik semen dengan penambangan batu 

kapur (kars) justru akan merusak lingkungan dan membuat masyarakat 

mendrita. Disamping itu bertentangan dengan Rencana Tatat Ruang (RTRW) 

Jawa Tengah yang ada. 

B. Saran. 

1. Pembaharuan Hukum Pilar utama pembangunan adalah aspek ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan selain dicirikan oleh peningkatan 

pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, juga mesti ada jaminan 

keberlanjutan.  pengarustamaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan 

sebagai landasan operasional pembangunan, sebagaimana tercantum dalam 

RPJPMD yang merupakan implentasi RPJP dan RPJM Nasional. Setiap proses 

perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung 

kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian 

lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal 

perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari 

tuntutan ini adalah hadirnya instrument pengkajian terhadap lingkungan hidup 

pada tataran strategis ( KLHS) setara dengan strategi pembangunan itu sendiri.  

2. Kebijakanl mengenai rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen 

Gresik dan terbitan KEPMEN ESDM no 1456/K/20/MEM/2000, maka 

kegiatan survey dan pengkajian wilayah Kars Pati (Kendeng Utara) harus 

dilakukan sebagai tahapan paling penting dalam rencana pengelolaan kawasan 

kars.  Tahapan pengkajian dan survey memiliki tujuan menghasilkan data-data 

potensi kawasan kars. Hasil kajian dan survey tersebut akan menjadi bahan 

acuan dalam pengklasifikasian kawasan Kars Pati (Kendeng Utara) dan 

pengambilan kebijakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pati dalam 



pengelolaannya berhubungan dengan rencana pembangunan pabrik semen 

yang berpotensi menimbulkan ancaman kekeringan akibat kerusakan fungsi 

hidrologi di kawasan tersebut yang mempnyai dampak/krisis  lebih besar 

dalam masa yang akan datang. 

3. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 setidaknya  memformulasikan 3 nilai 

yang penting untuk dianut dalam aplikasi KLHS, yaitu : 

a. Keterkaitan (interdependency) yaitu Penyelenggaraan KLHS harus 

mempertimbangkan  keterkaitan antara satu komponen dengan komponen 

lain, antara satu unsur dengan  unsur lain,  antara lokal dan global, antar 

sektor, antar daerah, atau dengan kata lain KLHS diaplikasikan secara 

komprehensif dan holistik. 

b. Keseimbangan (equilibrium) yaitu KLHS harus senantiasa dijiwai oleh 

nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan kepentingan sosial 

ekonomi dengan lingkungan hidup, keseimbangan kepentingan jangka 

panjang dan jangka pendek, keseimbangan pusat- daerah, dan kearifan 

lokal. 

c.  Keadilan (justice) yaitu nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol 

terhadap sumberdaya alam atau modal atau pengetahuan, sehingga hasil 

KLHS berupa kebijakan, rencana, dan program tidak menyebabkan 

marginalisasi kelompok masyarakat Samin/Sedulur sikep. 

 


