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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terdapat penolakan yang dilakukan masyarakat petani wilayah Rembang 

(pegunungan Kendeng) terhadap rencana pembangunan pabrik semen di sana. 

Pembangunan pabrik semen ini diduga dapat merusak alam, karena mayoritas 

pekerjaan warga rembang adalah bergantung pada alam.1  Rembang adalah tempat 

di mana orang Samin juga tinggal, sehingga masyarakat Samin diduga ikut 

berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari pembangunan pabrik semen. 

PT. Semen Indonesia sejak lama berencana membangun pabrik semen di 

wilayah Pegunungan Kars Kendeng. Selama itu pula masyarakat petani di sana 

menolak kehadiran pabrik semen tersebut karena dikhawatirkan akan 

menghilangkan sumber air bagi sawah-sawah di sana. Sebenarnya konflik 

pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia bermula di Desa Sukolilo, 

Pati Utara, Jawa Tengah. Namun warga Desa Sukolilo sadar dengan adanya 

pembangunan pabrik semen yang akan merusak lingkungan sekitar. Akhirnya 

pada tahun 2009, warga Desa Sukolilo memenangkan gugatan di Mahkamah 

Agung (MA) dan PT Semen Indonesia (Persero) angkat kaki dari wilayah 

tersebut.2 Kemudian pada tahun 2009, PT Semen Indonesia (Persero) mengubah 

rancangan wilayah pembangunan pabrik semen ke wilayah Rembang, Jawa 

                                                             
1 http://www.mongabay.co.id/2014/06/16/tolak-tambang-dan-pabrik-semen-warga-rembang-
diintimidasi-tnipolri/ 
2 https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-
pegunungan-kendeng_58e5b257c223bddd33c941fb 
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Tengah. Tepatnya di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. Pada 

tanggal 14 Oktober 2010 Pemerintah daerah memberikan ijin pembangunan 

pabrik semen dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010 

mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Surat keputusan ini diikuti 

dengan adanya Pemberian Izin Lokasi Eksplorasi untuk pembangunan pabrik 

semen, lahan tambang bahan baku, dan sarana pendukung lainnya dengan nomor 

591/40/2011. Padahal penggunaan kawasan tersebut sudah menjadi kawasan 

lindung imbuhan air dan lindung geologi, itu juga sudah ditetapkan dalam Perda 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 pasal 63 dan Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19. Penetapan perda tersebut juga 

ditetapkan pada tahun 2009 – 2029.3 

Beberapa orang kendeng sering disebut orang Samin, ajaran Samin 

merupakan salah satu ideologi kelompok tradisional di Indonesia yang bertempat 

di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Samin adalah sebuah ajaran 

yang sudah ada sejak jaman penjajahan, warga Samin atau dikenal sebagai 

Sedulur Sikep ini hidup di sepanjang Pegunungan Kars Kendeng, Pati, Jawa 

Tengah. Awalnya ideologi ini berkembang di Blora, Jawa Tengah. Mata 

pencarian orang Samin yaitu bertani, dan dalam kepercayaan mereka berdagang 

itu dilarang, karena dalam perdagangan terdapat unsur ketidakjujuran.4 Hal ini 

menunjukkan bahwa bertani atau bersawah adalah mata pencaharian yang paling 

berharga dari kehidupan orang Samin sendiri. Artinya, merenggut pertanian 

adalah merenggut kehidupan orang Samin. 

                                                             
3 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiJawaTengah-2010-6.pdf 
4 http://digilib.uin-suka.ac.id/3925/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 
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Peneliti menilai terjadi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat 

Rembang. Karena, dari sejarahnya mereka adalah petani yang hidup dari sumber 

air di pegunungan Kendeng, selain itu masyarakat adat Samin yang ada di 

Rembang masih hidup dengan kearifan lokalnya. Ketika didirikan pabrik semen di 

sana, sama saja mengancam kehidupan masyarakat Rembang. Berbagai wacana 

kemudian muncul untuk menyuarakan ketidakadilan ini melalui media, akademisi, 

peneliti, dan masyarakat yang lain. Wacana-wacana ketidakadilan ini disebarkan 

ke publik lewat media massa, koran, artikel, begitu juga dengan demonstrasi, aksi 

massa. Disamping itu ada juga yang menyuarakan wacana ketidakadilan ini 

melalui film dokumenter. Salah satunya adalah film dari Wacthdoc berjudul 

Samin vs Semen yang dibuat oleh Dandy Dwi Laksono dan Suparta Arz. Film ini 

kemudian diunggah di youtube.com dan mendapatkan perhatian publik yang 

besar, contohnya film ini telah ditonton 140.000 lebih penonton, selain dilakukan 

pemutaran di Indonesia film ini juga diputar hingga di 10 kota yang ada di 

Jerman. Tujuan dari pemutaran  di 10 kota yang ada di Jerman ini adalah supaya 

bisa memberikan tekanan sosial dan politik kepada pemerintahan Jerman dan 

Indonesia agar perusahaan induk heiderbergcement berpikir ulang mengenai 

pendirian pabrik semen di Kendeng selaku investor besar dalam pembangunan 

pabrik tersebut.5 

Film Samin vs Semen adalah salah satu film dokumenter hasil dari 

ekspedisi Dandy yang bernama Indonesia Biru. Dalam ekspedisi ini menghasilkan 

tujuh film dokumenter yaitu ; Eksplorasi Baduy, Kasepuhan Ciptagelar, Lewa Di 

Lembata, The Mahuzes, Kala Benoa, Samin vs Semen, dan Hutate. Beberapa 

                                                             
5 http://www.dw.com/id/samin-vs-semen-diputar-di-10-kota-di-jerman/a-38652664 
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opini menyebut bahwa film Samin Vs Semen ini dianggap yang paling 

kontroversial diantara enam film dokumenter lain dalam ekspedisinya, karena film 

berdurasi 39 menit 25 detik ini dari awal sudah dijelakan bahwa sebagai film yang 

berpihak.6 Film Samin Vs Semen memperdengarkan pandangan sepihak warga 

Pati dan Rembang serta orang Samin dalam upayanya melawan PT Semen 

Indonesia dan grup Indocement menambang di Pegunungan Kendeng Utara yang 

terletak di Jawa Tengah. Film ini diproduksi pada tahun 2015 dan dirilis di 

Youtube dengan akun bernama Watchdoc. 

Dari penjelasan di atas, tulisan ini ingin mengkaji bagaimana wacana 

ketidakadilan yang dialami masyarakat Samin di Kendeng disuarakan melalui 

media film, khususnya film Semen vs Samin. Dalam kajian ilmu komunikasi, film 

adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, berisi tentang 

informasi yang disampaikan kepada khalayak atau penonton. Film dimanfaatkan 

sebagai karya seni dan industri sebagai media audio visual yang digunakan 

sebagai hiburan bagi penontonnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, atau 

refleksi realitas sosial. Tak jarang film terkadang dibuat untuk membentuk suatu 

realitas agar terkonstruksi seperti yang diharapkan oleh produser, seperti halnya 

film dokumenter. Dari segi akademis, film adalah salah satu sarana untuk 

membangun wacana menggunakan tanda-tanda audio dan visual seperti apa yang 

oleh Alfred Gell (2005) disebut sebagai ‘teknologi pesona’. Teknologi pesona 

dalam film ini mencakup seperti tata musik, tata suara, sinematografi, seni peran, 

dan berbagai unsur lain yang memperkuat konstruksi dalam film sehingga dapat 

                                                             
6 https://muda.kompas.id/2016/01/06/seni-365-hari-mendengar-nusantara/ 



5 

 

memikat khalayak penonton.7 Berbeda dengan tulisan, sebuah gagasan yang 

dibangun dan diterjemahkan melalui kata-kata. 

Dalam kajian ilmu tanda (semiotika), sebuah film dokumenter yang 

merekam kejadian riil di lapangan (bukan fiktif), juga merupakan sekumpulan 

tanda yang diatur dan diarahkan oleh pembuat film dengan cara-cara tertentu agar 

pesan yang diinginkan dapat tersampaikan. Tanda ini dapat berupa alur dalam 

film, adegan yang diambil, pemilihan musik, orang yang diwawancara atau 

pemilihan narasumber, narasi yang diucapkan, pemilihan gambar, dan lainnya.  

Seperti kata Roland Barthes, bahwa sebuah tanda-tanda dalam fotografi maupun 

film memiliki makna dua tingkat, yakni denotasi dan konotasi. Dalam sebuah 

film, tanda yang denotatif adalah tanda-tanda yang tampak dalam film tersebut 

dan bermakna harafiah (literer) seperti yang dimunculkan oleh pembuat film 

secara langsung. Sedangkan pemaknaan tingkat dua, atau konotatif, tanda-tanda 

dalam film tersebut mengacu pada sesuatu di luar apa yang dimunculkan film itu 

sendiri, artinya bermakna simbolik dan tidak secara langsung ditunjukkan dalam 

film.8 

Begitu juga dalam film Samin Vs Semen, sebagai sebuah media 

penyampaian pesan, tentunya berisi tanda-tanda yang disusun dengan cara tertentu 

untuk menyampaikan pesan yang diinginkan oleh pembuat film. Dalam kasus ini, 

bagaimana tanda-tanda tersebut disusun untuk menunjukkan wacana 

ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Samin terkait pembangunan Pabrik 

semen. 

                                                             
7 Belvage, “Black Gold” diakses dari http://www.academia.edu/19718112/Black_Gold pada 
tanggal 4 Februari 2018 pukul 18.13 
8 Sunardi, ST. 2004. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian 

adalah bagaimana makna simbol ketidakadilan yang dialami masyarakat Samin 

dalam film Samin vs Semen? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui makna simbol 

ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Samin dalam film “Samin Vs Semen” 

melalui kajian analisis semiotika Rolland Barthes.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diungkapkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

D.1 Manfaat  Teoritis: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan 

referensi, bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan FISIP 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

D.2 Manfaat Praktis : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai analisis film. 

2. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang berminat menganalisis lebih lanjut 

tentang film, khususnya melalui pendekatan analisis semiotika. 

 




