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ABSTRAK
Hasil penelitian pendahuluan mengenai resistensi masyarakat terhadap rencana

pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Jepara, memiliki beragam sikap clanpersepsi yang
dapat dikategorikan menolak, ragu-ragu clan menerima. Para birokrat umunmya menerima
rencana pemerintah tersebut, walaupun ada pula yang merasa ragu-ragu karena tugasnya
memang mencermati lingkungan hidup. Para anggota legislatif clan tokoh-tokoh agama
cenderung bersikap ragu-ragu dalam merespon rencana pemerintah tersebut. P'ara anggota LSM,
khususnya yang dimotori oleh para aDak muda aktivis cendenmg memiliki sikap menolak,
sedang sebagian tokoh agama clantokoh desa menerimanya.

Keraganmn persepsi, sikap yang muncul pada masyarakat tersebut dipengamhi oleh
berbagai kondisi, seperti jabatan, kelompok yang diikuti, pengalaman masa lallI, clan faktor-
faktor sosial budaya, sosial pc'itlk, sosial ekonomi. Munculnya sikap negatif pada masyarakat
terutama karena kekurangperrayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saar ini pemerintall,
memang sedang membangun kcperc~yaan masyarakat melalui berbagai program pembangunan
dengan bottom-up approach, tetapi' pemerintah juga mcmiliki sejarah yang bumk pada masa
Grde Baru, hingga menyebabkan munculnya bcragam sikap masyarakat mcnanggapi bcrbagai
proyek pemerintah, karena pada masa lalu banyak oknum yang mencari keuntungan diri scndiri
dalammenjalankanproyckpcmerintall. , '

Beraganmya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ternyata j'(lga mengena pada
rencana pembangunan PLTN di Jepara. Dalanl kondisi seperti ini lebih banyak orang yang akan
menolak rencana pembangunan PLTN tersebut. Sampai saat ini tampaknya pemerintah belum
dapat sepenuhnya mengubah citra untUk'dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena
sebagian anggota masyarakat masih seeing berprasangka buruk terhadap program pemerintah,
apalagi dengan rencana pembangunan PLTN. Infornlasi-informasi yang n.asuk ke masyarakat,
khususnya mengenai nuklir, cendemng negatifuya yang diterima, pada hat seharusnya juga
banyak unsur positifnya.

ABSTRA CT
Preliminary research on the perception and resistance of the people concerning

government's plan to build a nuclear power plant for electricity at Muria peninsula, in Jepara,
has that some people refused, some were ready to accept, and some just he!s'itated.In general
the beaurocrats accepted the plan, although some felt doubtful since they are in change of
environtment conservation. Parliament members and religious leaders have the tendency to be
doubtful in response of the goverment's plan on nuclear power plant. Those NGO members,
especially theSe under young aclivist' leaders have refused the plan, while other religious
leaders and some rural leaders tend to accept-it.

The various perception and attitudes which exist in the society are Inostly caused by
conditions such as one's position, his group's perception in which he attached to, and factors
either socio-cultural, socio-political, or socio economics. Especially those with negative
perception were actually influenced by thefeeling of distrust to the government. '

At this time the government is trying to rebuild people's confidence by planning some
development programs with bottom-up approach, but since it has a bad reputation in the post,
that different attitudes have emerged toward state's projects, since in the past many persons
have corrupted the project they carried-out for their own benefit,

The various attitudes of the people toward the government have their impact on the
government plan to build nuclear plant in Jepara. In this situation it will be more who reject the
plan. To this moment is seems that the government has not succes.sfully changhd its image to
have public trust, due to their prejudice to government projects, more over for its nuclear
powerplant. Input of informafion, especially about nuclear. They select information about
nuclear mostlyfrom the negative side only, although there should be also positive side.
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Yang paling mengejutkan adalah pernyataan Menko Perekonomian!di Jepar:1 (S.

Merd.eka H Juli 2003) bahwa : H PLTN memang menghasilkan energiyang

murah Hanya saja,adajaminan ndak masalahyang menyangkut keamannnya.
I

Aman nggakjika tet:jadigempa Di Indonesia banyak gunung herapi "

Dari berbagai pernyataan tersebut dapat di ketahui betapa kontroversial PLTN ini

dipersepsi oleh masyarakat. PLTN ibarat Dewi Uma, isteri Batara Guru yang berwajah

cantik jelita, ramah clan pemurah. Sekaligus ia juga berwajah Batari Durga, istri Batara

Guru, raksasa pembunuh clan penghancur yang kejam. Bisakah PLTN tetap berwajah

dewi Uma clan menghilangkan wajah Durga? Apakah kisah Chernobil akan selalu

menjadi kisah horor PLTN yang menakutkan, ataukah acta kisah lain yang indah

menghibur?

Inilah permasalahan besar ketika timbul kecemasan semakin besarnya kebutuhan

listrik pacta masyarakat di saiD sisi clan semakin kecilnya kemampuan pemerintah

(dalam hal ini PLN) dalam pemasokan listrik di sisi lain.

Pacta saat deposit minyak bumi Indonesia (sebagai salah saiD energi utama)

semakin menyusut, sehingga pacta tahun-tahun mendatang akan mer'ljadinet imported

country untuk minyak bumi, maka pemerintah perlu bekerja kelas mencari alternatif,~-
berbagai energi lain yang masih diffiilikinegeri ini: balD bara, gas bumi, panas bumi,

tenaga surya, tenaga angin, gelombang, air, daDlainnya.

Namun demikian, tampaknya semua itu belum juga bisa mencukupi kebutuhan

listrik untuk seluruh masyarakat, apalagi dalam jangka panjang. Selain itu balD bara

yang kita miliki dalam deposit yang cukup besar berpotensi polusi yang tinggi daD

menghasilkan limbah yang juga melimpah, sedang teknologi tenaga( surya, angin, clan
,

gelombang baru dalam taraf eksperimenyang berkekuatan relatif keci!.

Salah saiD energi pembangkit listrik yang berkekuatan besar adalah nuklir, beserta

paket teknologi canggihnya : PLTN. Akan tetapi mengingat energi ini juga mengandung

potensi bahaya yang tinggi (kebocoran radiasi) bila tidak ditangani secara profesional,

menjadi sangat renting mengetahui apakah masyarakat akan menerin~a atau menolak

rencana pembangunan reaktor nuklir ini, serta alasan-alasan penerimaan atau

penolakannya.
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yang memiliki kesamaan dalam cara pandang clan ideologi, maka akan menjadi

kekuatan kolektifyang luar biasa untuk menerima, atau menolak inovasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah sekitar calon situs PLTN (di Ujung

Lemahabang, desa Balorl~, Kecamatan Kembang), mengikuti lingkaran-lingkaran

konsentris (Ring I, II, clan III) berdasarkan Peta Sektor Anular daD Radial untul{

Penyelidilmn Demografi dari BATAN (Peta 1).

Penentuan ring oleh BATAN berdasarkan tingkat kerawanannya dari pusat calon

situs PLTN.

Wilayah Ring I .. radius 500 m - 35 km

Sampel 6 desa di sekitar situs: Kecamatan Kembang (desr. Balong, Dermolo,

Kaliaman, Kancilan); Kecamatan Keling (desa Bumiharjo); Kecamatan Bangsri (desa

Tubanan); Kabupaten Jepara (Kota Jepara). (Catatan : barn desa Balong clan Dermolo

yang diteliti)

Wi/ayah Ring II .. radius 35 /all - 50 km

Sampel 3 kabupaten : Kabupaten Pati (Kot51Pati); Kabupaten Kudus (Kota Kudus);

Kabupaten Demak (Kota Demak).,.

Wilayah Ring III ..radius 50km -100km

Sampel 1 kodya, 1 Kabupaten : Kota Semarang;Kabupaten Semarang (Kota Ungaran).

Satuan Sosial, Subyek Penelitian daD Somber Informasi

Permasalahan dasar yang ingin diketahui pacta penelitian lapangan lahar awal ini

ialah mengenai tanggapan masyarakat terhadap proyek PLTN yang direncanakan

dibangun di salah saiD desa di Jepara. Untuk memperoleh informasi-informasimengenai

tanggapan masyarakat baik di daerah Ring I clan Ring U, pacta lahar awal studi

lapangan, dilakukan dengarl mewawancarai informan secara individual (yaitu dengan

wawancara mendalam) clandengan cara diskusi berkelompok (focus group discussion).

Sasaran penelitian pacta lahar awal ini ialah kelompok-kelompok strategis, yaitu

mereka yang berpotensi untuk dapat menggerakkan masyarakat, sJrta menjadi ageD

perubahan sosial. Sebagai tokoh masyarakat, mereka diharapkan dapat mempengaruhi

opini inasyarakat atau lingkungannya.

Para elite masyarakat ini adalah kelompok strategis yaitu para pemimpin formal

maupun pemimpin informal (formal and informal leaders). Pemimpin Formal terdiri
;1'::
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Tabel 1. Sumber informasi & teknik pengumpulan data pada penelitian tahap
awal

~--~--~---s- Ie----.-----
>~JJ1lJct>

."-iiif6fmltsf

Eksekutif

Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara

Idcm

Wawancara
Idem

Tokoh
formal

Wawancara & FGD

Legislatif

Tokoh
Informal

LSM Idem Wawancara & FGD
WawancaraOrganisasi agama

Wawancara
Wawancara

Kembang &
Bangsri (Jepara);
Demak, Pati,
Kudus, Semaran
Dermolo, Balong
(Jepara
Jepara
Jepara
Jepara
Jepara
Jepara
Jcpara, Pati,
Semarang, Demak.
Jcpara, Semarang,
Dcmak
Jcpara
ScmaranQ:, Jcpara,

Tujuan utama pada saat pengumpulan data lapangan tahap pertama, ialah

menemukenali pandangan-pandangan yang terkait masalah:

a) Persoalan yang secara umum mereka ketahui daD rasakan, terhadap adanya

perencanaan pembangunan (kembali) proyek PLTN di Jepara yang untuk

beberapa waktu nampak tertunda.

b) Bagaimana mereka menjelaskan keuntungan daD kerugian terhadap proyek

pembangunan PLTN tersebut, terutama dilihat dari segi ekonomi, lapangan

kerja, sosial politik, daDsosial budaya, serta lingkungan;

c) Harapan-harapan apa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sekitar,

tentang rencana pembangunan PLTN. Harapan dilihat dari \ segi teknologi,

kemanfaatan, dampak sosial politik, dsb. Baik saat ada dalam tahapan

prakonstruksi, konstruksi, operalisasi, daDpasca opere~'s, '}i;

d) Prasyarat-prasyarat apa saja untuk mencapai harapannya itu (jika menerima) daD

alternatif/ solusi apa saja yang bisa ditempuh (ketika mereka menerima dengan

sejumlah persyaratan, maupun ketika mereka menolak terhadap rencana

pembangunan PLTN tersebut.

Untuk memahami _pikiran daTI pensikapan, baik dalam kaitannya dengan

penerimaan maupun penolakan, sudah barang tentu till peneliti melakukan strategi

penggalian data secara mendalam, dengan cara mengeskplorasi pertanyaan-pertanyaan

47

Kabupatcn I Bupati
Pc'abat

Kecamatan Camat

Pejabat

I PerangkatDesa
desa

F.PKB Nama?
F.PPP Idem
F.PDIP
F,Golkar
F.Pan
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pengejawantahan dari rasa tidak percaya (distrust) secara terselubung clan bahkan

latensial.

Sikap distrust kepada pemerintah semacam itu itu tidak mudah dihilangkan,

meskipun telah terjadi perubahan dari pemerintahan Orba ke Reformasi, ketika

pemerintah telah mencoba mengadakan perubahan paradigma, dari model-model

pembangunan yang bersifat bottom-up, menjadi pembangunan dengan pendekatan dua

arab, top-down, clan bottom-up.

Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan PLTN pemerintah mehganggap

perlu untuk memahami pandangan-pandangan masyarakat, khususnya masyarakat

sekitar mengenai seberapa besar tingkat penerimaan clan sekaligus penolakan terhadap

proyek PLTN, sebelum proyek tersebut benar-benar diwujudkan, yang dapat dilihat

sebagai wujud perubahan mindset pemerintah. Namun demikian tidak dengan

sendirinya rakyat langsung menerimanya dengan baik. Akihat trauma pengalaman masa

lalli, rakyat ingin melihat kejujuran pemerintah terhadap proyek ini, apakah masih akan

ada kecurangan, penyelewengan, atau "kebocoran" dana seperti pada masa lalu.

Sikap yang terIalu kritis demikian, bukan merupakan sikap umum seluruh

masyarakat. Diantara kelompok-kelompok masyarakat ada juga yang bersikap positif,

seperti pejabat pemerintah, atau sebagian tokoh desa. Sikap ini pun perlu dicennati;

perlu dicari motivasi, harapan-harapan yang ada dibalik persepsi clan sikap mereka.

Sedang sikap sebagian yang "masih menunggu" dari kelompok-kelompok yang lain

adalah justru sikap yang rasional, karena mereka memiliki ketenangan dalam

memahami berbagai kemungkinan clan akan mengambil keputusan sikap dengan kepala

dingin.

2. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Jepara, Pati, Kudus, Demak, uali Semarang termasuk

kategori masyarakat pasisiran utara Jawa, yang umumnya memiliki stereotype

masyarakat pesisir dengan ciri-ciri umum : egaliter, lugas, terbuka clancenderung kritis.

Hal ini dilator-belakangi oleh pandangan Islam yang menekankan ekualitas.

Kecenderungan pekerjaan yang dipilih, secara khusus di Jepara, adalah kewiraswastaan

clan bukan pegawai negeri (priyayi), karena disanalah prinsip ekualitas, kemandirian clan

kebebasan berperilaku mendapat penghargaan.

Namun disisi lain, dilingkungan masyarakat desa, yang sebagian besar warga

masyarakatnya adalah para buruh tani, buruh pe!"!{eb~.1!:an,buruh pengusaha kecil, clan
AA
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bagaimana persepsi clan sikap rakyat tentang PLTN. Ketika kepercayaan rakyat

menurun, mereka tidak selalu mengikuti persepsi parpol, maka kemungkinan rakyat

akan mengikuti persepsi clan sikap berbagai LSM yang biasanya lebih dekat kepada

rakyat tingkat grassroot dengan sikap penolakan terhadap PL TN. Partai politik bisa jadi

ikut menolak PL TN

Penolakan yang kurang rasional ini pada umumnya karena (a) kecurigaan

sebagai akibat stigma negatif kepada pemerintah sebelumnya; (b) kareria tidak

memahami teknologi clan pengamanannya secara baik, clan (c) mengangg~ Jepara

sebagai daerah paling rawan kebocoran PLTN.

Kekhawatiran ini relatif menonjol di Kabupaten Jepara, sementara di Kabupaten-

kabuPal:en lain masyarakat menganggap meskipun ancaman radiasi nuklir memang ada

namun tidak terlalu khawatir, karena jaraknya jauh (!), clan pemerintah pasti telah

memikirkannya.

5. Faktor Lingkungan

Lokasi PL~N yang cukup-aman di pinggir perkebunan pemerintah (PTP IX)

adalah tepat, karena jauh dari pemukiman penduduk clan tidak menggusur tanah

penduduk. Ini pun dipahami oleh warga masyarakat desa-desa sekitar situs calon PLTN

Lemahabang, yang menunjukkan sikap yang tidak kuatir dengan adanya bangunan

PLTN.

Sikap Menolak Terhadap Rencana Pembangunan PL TN

Berdasarkan pada temuan-temuan awal di lapangan, penolakan terhadap rencana

pembangunan PLTN di jepara, dapat dijelaskan berdasarkan tahapan pembangunannya,

antara lain: prakonstruksi, konstruksi, operasi, clanpasca-operasi.

1. Skeptisme terhadap Orientasi Pembangunan PLTH

Sejumlah LSM mempertanyakan dengan serius, mega proyek itu sesungguhnya

dibangun untuk siapa. Untuk rakyatkah, untuk pemerintah, untuk militer, untuk industri,

untuk politisi, untuk gengsi sebagai negara-bangsa, untuk kapitalisme global? Menurut

mereka, pertanyaan mengenai hal itu belum mendapat jawaban yang clear dari pihak

pemerintah termasuk pihak Batan sendiri.
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PLTN dalam mengelola kemungkinan dampak yang timbul yang bersifat spesifik yang

tak bisa diperkirakan besarannya. Terutama yang terkait dengan kemungkinan

terjadinya kecelakaan, kebocoran, ataupun kesalahan operasi. Kecemasan semaca itu

masuk akal sebab berdasarkan pengalaman masa lalli, yang namanya nuklir selalun

dimanfaatkan pertama kali untuk tujuan perang. Penggunaan born atom di Hiroshima

clan Nagasaki pada awal Agustus 1945 untuk mengakhiri PD II, clan diperburuk

diperburuk oleh beberapa peristiwa kebocoran seperti kasus Chernobyl (1986) clan di

Three Mile Island. "Itutah sebabnya daripada beresiko tebih baik dUo/ar', kata

Zakaria Ansori.

5. Isu L;mbah Radioaktif

Terkait dengan phobia nuklir, terdapat pula sejumlah LSM yang menolak

kehadiran PL TN karena bermula dari adanya sikap skeptis terhadap kemampuan tenaga

ahli kita dalam mengelola limbah radioaktif yang sangat berbahaya. Mereka menyadari

bahwa PLTN dalam operasinya akan menghasilkan limbah radioaktif yang merupakan

bahan beracun yang amat berbahaya.

6. Ni/ai Tambah Loka/

Dampak sosial budaya yang positif dari rencana PLTN kalau dipaksa untuk

ditelusuri bisa saja ada. Misalnya dala hal lahirnya peluang lapangan clan kesempatan

kerja, diversifikasi usaha, ketersediaan energi listrik yang sukup untuk rumah tangga

clan industri. Tetapi terdapat pula fasilitas pengelolaan limbah radioaktif yang

berhubungan dengan daur ulang bahan bakar nuklir tidak dapat memberikan keuntungan

secara langsung kepada masyarakat, kenapa tidak menghasilkan barang produksi atau

energi. Padahal fasilitas itu mutlak harus ada untuk meminimalisasi resiko kontaminasi

radioaktif lingkungan, sehingga manjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari

PLTN.

Demikianlah, itu semua adalah respon yang bernada penolakan sesungguhnya

bertumpu pada tiga hal. Adanya phobia terhadap bahaya nuklir. Kesiapan kultural dari

warga masyarakat kita yang terseok-seok karena gagap memasuki budaya nuklir. Soal

prioritas kebutuhan yang dipandang bahwa nuklir bukanlah prioritas pertama

dibandingkan dengan kemungkinan resiko yang dihadapi secara turun temurun. Mereka

memandang masih banyak sumber energi listrik lain yang bisa dieksploitasi untuk

kepentingan nuklir.
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dapat disebut, antara lain: faktor pelosi udara relatif sedikit, volume bahan bakar sangat

padat clan sisanya re!atif sang at keeil, ongkos pembangkitan energinya lebih ekonomis,

areal tanah untuk lokasi relatif lebih sempit. !tu eiri pembeda PL TN dibandingkan

dengan somber pembangkit energi lain, tetapi sanggup mendatangkan keeukupan listrik

yang loaf biasa.

Sebaliknya tidak pula diingkari bahwa kehadiran PLTN juga dapat membawa

ekses negatif bagi kehidupan warga masyarakat loka!. PLTN di titik tertentu bisa

menjadi pemieu lahirnya konflik-konflik barn. Misalnya dalam hal ganti rugi, p~milihan

lokasi, clan keterlibatan penduduk lokal (lihat juga penelitian PLTN Undip,

19885/1986).

Apabila ditinjau lebih jauh, maka dapat diklasifikasikan pula sikap penenmaan

masyarakat terhadap reneana pembangunan PLTN di Jepara menjadi tiga kategori.

Kategc::-:pertama golongan masyarakat yang menerima reneana pembangunan PLTN

tersebut dengan mengajukan beberapa persyaratan, terutama faktor keamanan tentang

bahaya radiasi radioaktif barns terjamin, pengelolaannya barns benar-benar profesional

clan teknologinya harus eanggih, serta dampak sosial budayanya harus diantisipasi. Para

anggota DPRD clan tokoh-tokoh agamawan dapat digolongkan ke dalam kategori

kelompok ini, balk yang berasal dari daerah Jepara maupun sekitarnya seperti Demak,

Kudus clan Patio

Kategori kedua adalah golongan masyarakat yang dapat menerima keha-diran

PL TN di Jepara, tetapi eukup khawatir dengan bahaya radiasinya. Sebagian dari

kalangan birokrat di Jepara clan sekitarnya bersikap seperti ini. Mereka akan berusaha

pindah pindah tempat tinggal clantempat bekerja apabilaPLTN sudah di bangun.

Umumnya mereka juga eukup menyadari bahwa adanya PLTN akan dapat

membawa kemajuan clan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun mereka juga sangat

ketakutan terhadap '.:lh1ya radiasi radio-aktif yang ditimbulkan. Mereka umumnya

adalah orang-orang yang eukup pandai clan rasional serra eukup terbuka dalam

menerima segal a informasi baik melalui media masa yang lain. Akan tetapi karena

informasi yang diterima clan pengetahuan tentang teknologi nuklir sangat terbatas,

sehingga eenderung bersikap takut.

Kategori ketiga adalah golongan masyarakat menerima sepenuh hall akan adanya

reneana pembangunan PLTN di Jepara. Pacta tahap penelitian awal ini diwakili oleh

masyarakat Desa Dermolo clan Desa Balong Keeamatan Kembang Jepara, yang justru

berada di sekitar lokasi reneana tapak PLTN. Dari basil wawancara bebas maupun FGD
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Keterangan:

Tosa

Pemkab

: Tokoh desa

: Tokoh pemerintahankabupaten

Toga : Tokoh agama

: Tokoh legislatifToleg

KESIMPULAN

1. PLTN sebagai inovasi barn dalam persepsi masyarakat direspons oleh masyarakat~.

dengan tiga sikap yang berbeda-beda sesuai tipologi (kelompok) masyarakat, yang

meliputi sikap menolak, sikap ragu-ragu, clansikap menerima.

2. Sikap menolak datang dari sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam

organisasi LSM karena beberapa alasan. Oi antara sejumlah alasan tersebut adalah

skeptisme yang berlebihan terhadap orientasi pembangunan PLTN, alasan memilih

lokasi pembangunan PLTN (kenapa hams di Jepara?), rendahnya perilaku presisif-

efektif-efisien, phobia bahaya nuklir, isu limbah radioaktif, clan nilai tambah lokal

yang belumjelas.
-

3. Sikap ragu-ragu datang dari sejumlah elemen masyarakat yang termasuk dalam

kategori Toga, Toma, unsur birokrasi, clan unsur legislatif; disebabkan karena belum

adanya jaminan bahwa PLTN akan menctatangkanrasa aman, ramah lingkungan clan

mensejahterakan masyarakat; belum adanya jaminan bahwa pemerintah akan

membangun PLTN dengan cara-cara terhormat clan terpercaya; clan belum adanya

bukti-bukti otentik yang diterima masyarakat bahwa PLTN benar-benar aman.

4. Sikap menerima datang dari sejumlah elemen masyarakat yang berasal dari unsur

birokrasi, legislatif, clan warga masyarakat awam. Ada sejumlah alasan yang

menjadi dasar mereka menerima rencana pembangunan PLTN. Di antaranya: (a)

PLTN dapat mendatangkan sejumlah manfaat kepada masyarakat lokal, berupa

mendorong tumbuhnya dinamika perekonomian masyarakat lokal, meningkatnya

peluang kerja, meningkatkan penghargaan terhadap pluralitas). Dan (b) PL TN

secara teknis dipersepsi sangat efisien dibandingkan dengan teknologi pembangkit

listrik yang lain, seperti polusinya kecil, penggunaan lahannya sempit, biaya

operasionalnya lebih ekonomis,dan penyediaan energi listriknya berlimpah.

5. Munculnya keberagaman sikap masyarakat disebabkan karena sejumlah faktor yang

terbagi menjadi dua: faktor eksternal clan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari

peranan media massa clan informasi dari loaf negeri terkait dengan gerakan anti
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