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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Film Samin vs Semen 

 

Genre : Film Dokumenter 

Dibuat oleh :Dandhy Dwi Laksono, dan Suparta Artz 

Rumah Produksi :Wactdoc 

B. Kronologi Konflik 

Sebenarnya konflik pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia ini 

bermula di Desa Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah. Namun warga Desa Sukolilo 

sadar dengan adanya pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan sekitar. 

Maka dari itu, masyarakat Desa Sukolilo menggelar aksi demonstrasi dan menggugat 
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PT Semen Indonesia (Persero) tentang menolak pembangunan pabrik semen. Pada 

tahun 2009, warga Desa Sukolilo memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA) 

dan PT Semen Indonesia (Persero) angkat kaki dari wilayah tersebut.70 

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

rancangan wilayah pembangunan pabrik semen ke wilayah Rembang Jawa 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 kemudian 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 – 2029.71 

Setelah masyarakat Kelompok Samin berhasil menggagalkan pembangunan 

pabrik semen di Pati Jawa Tengah milik salah satu perusahaan ternama di Indonesia, 

dengan memenang kangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Semarang 

pada tahun 2009. Hal itulah yang mendorong Kelompok Samin untuk membantu 

masyarakat Rembang guna memukul mundur para ‘penjajah’ yang ingin menguasai 
                                                           
70https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-

kendeng_58e5b257c223bddd33c941fb 
71http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiJawaTengah-2010-6.pdf 
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lahan petanian milik masyarakat dengan pindah lokasi pendirian pabrik semen di 

Rembang. 

 

C. Sinopsis Film Samin vs Semen 

Film berjudul “Samin vs Semen” ini merupakan karya dari Ekspedisi Indonesia 

Biru yang dilakukan oleh Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz. Film tersebut 

berdurasi 39 menit 26 detik, dalam film ini Dandhy dan Suparta menceritakan 

perlawanan yang dilakukan oleh penganut ajaran Samin di Kecamatan Sukolilo, Pati 

terhadap pabrik semen terbesar di Tanah Air yaitu Semen Gresik, dan Indocement 

Group. 

Samin adalah nama sebuah komunitas atau kelompok masyarakat adat yang ada 

di kawasan Pegunungan Kendeng yang mewakili masyarakat Rembang dalam 

penolakan pabrik Semen Indocement. Karena mayoritas mata pencaharian 

masyarakat di daerah Kecamatan Gunem sendiri adalah sebagai petani, maka 

pembangunan pabrik semen akan dapat mengancam mata air dan merusak 

lingkungan. Atas dasar perusakan tersebut masyarakat di Kecamatan Gunem dan 

Kelompok Samin menolak pembangunan pabrik semen. Selain dapat merusak 

lingkungan alasan lain yang menyebabkan orang Samin menolak pabrik semen 

adalah mereka tidak mau mata pencahariannya terganggu dan menghilangkan 

kesejahteraan yang selama ini mereka rasakan. Sebab selain kegiatan mereka sebagai 
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petani, mereka juga memanfaatkan lingkungan dengan mengambil kayu seperlunya 

dan tidak melakukan eksploitasi terhadap alam secara berlebihan. 

Film ini mengambil latar belakang di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, 

Kabupaten Rembang, serta di Kabupetan Tuban, Jawa Timur. Film Samin vs Semen 

ini publikasikan pada tanggal 3 Maret 2015 di youtube. Selama pembuatan film ini, 

warga yang menjadi pro-pabrik semen tidak ada satupun yang mau di ambil 

gambarnya. 

D. Samin  

Samin adalah sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang berasal dari 

ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin 

Surosentiko atau Samin Surontiko. Dia merupakan putera dari Raden Surowidjoyo 

dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Samin Surontiko bernama priyayi 

Raden Kohar. Sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya. 

Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama 

yang merakyat dari dia adalah Samin.72  

Kata Samin sendiri berarti sami-sami amin. Interpretasi Samin di sini bisa 

dideskripsikan sebagai wujud demokrasi yang berlandaskan pada adanya perseteruan 

atau kesepakatan bersama sebagai landasan yang sah yang didukung komponen 

masyarakat banyak. Samin merupakan legitimasi pembenaran dalam tataran 

                                                           
72 Nurudin, Vina Salviana DS, Deden Faturrohman, Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup 
Masyarakat Samin dan Tengger, Juni 2003, Lkis Yogyakarta, hal: 16. 
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komunitasnya yang tentunya berbeda dengan legitimasi dari lingkungan 

pemerintah.73 Ajaran Samin ini dimulai dari Desa Klopodhuwur, Blora. Sebelum 

akhirnya merambah berkembang ke wilayah Bojonegoro, Pati, Kudus, Madiun dan 

beberapa kawasan sekitarnya. 

a. Gerakan Samin 

Gerakan Samin pada awalnya adalah sebuah gerakan petani yang 'mokong' atau 

menolak tunduk pada perintah kolonial. Gerakan Samin diambil dari dari nama 

seorang priyayi-petani di Blora, Samin Surosentika (Raden Kohar), yang 

menyebarkan pandangan hidup dengan menolak represi kolonial pada pergantian 

abad 19-20.74 Jika di Sukabumi Jawa Barat pernah terjadi peberontakan dengan inti 

permasalahan kecemburuan sosial antara masyarakat tionghoa dengan masyarakat 

pribumi, begitu pula yang terjadi pada masyarakat petani di Banten atas tindakan 

sewenang-wenang dalam bidang administratif yang dilakukan aparat, yang kemudian 

menimbulkan kebencian dan rasa dendam serta tidak ada rasa percaya terhadap 

semua aparat.  

Gerakan perlawanan masyarakat Samin terhadap hegemoni kekuasaan kolonialis 

ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gerakan perlawanan yang ada di 

Sukabumi maupun Banten. Jika masyarakat Banten dan Sukabumi dalam perlawanan 

                                                           
73 Ibid 
74 Munawir Aziz, Jurnal, Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat 
Dalam Pro-Kontra pembangunan Pabrik Semen Di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Vol. 2, No. 3, 
Desember 2012, Sekolah Tinggi Agaa Islam Mathali'ul Falah. 
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menggunakan kekerasan, maka masyarakat Samin memiliki cara tersendiri untuk 

melawan penguasa, yaitu perlawanan dengan tidak menggunakan kekerasan. 

Munculnya gerakan Samin diakibatkan adanya tekanan-tekanan yang dialami 

oleh masyarakat akibat kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial 

Belanda, Seperti menaikan pajak, kerja paksa, jaga malam, mengumpulkan hasil 

bumi di lumbung desa. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat menambah 

penderitaan masyarakat yang secara umum sudah miskin dan sengsara, sementara itu 

kaum priyayi merasa takut tergeser status sosial mereka. Ciri utama gerakan sosial 

yang dilakukan oleh masyarakat Samin adalah perlawanan tanpa menggunakan 

kekerasan, yaitu dengan cara menyamin atau berpura-pura gila. Cara tersebut ternyata 

cukup efisien, karena dengan berbuat seperti itu mereka tidak dikenai hukuman 

penjara atau kerja paksa.75 

Tentunya hal ini membuat jengkel dan marah aparat desa, sehingga mereka 

memberi julukan wong Samin, wong Sikep, atau wong Adam. Dikatakan wong Samin 

karena merupakan pengikut dari ajaran Samin Surontiko yang membangkang pada 

peraturan desa. Dikatakan wong Sikep karena sikap diam mereka dan mengucilkan 

diri. Dikatakan wong Adam karena dianggap sebagai pengikut agama Adam.76 

b. Keberagamaan Orang Samin 

                                                           
75 Samiono, David, Jurnal Teologi Interdisipliner, Memahami Worldiew Masyarakat Samin, Vol.IV, No. 
1, Agustus 2009, Fakultas Teologi Universtas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
76 Nurudin, Vina Salviana DS, Deden Faturrohman, Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup 
Masyarakat Samin dan Tengger, Juni 2003, Lkis Yogyakarta, hal. 18. 
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Keberagamaan warga Samin diwujudkan dalam tiga dimensi yakni, keyakinan, 

peribadatan, dan perilaku. Warga Samin meyakini bahwa Adam orang pertama di 

dunia. Keberadaannya diciptakan Yai (Tuhan) agar dunia sejahtera. Adanya Adam 

karena adanya Yai, keberadaannya mencukupi segala kebutuhan Adam dan 

keturunan Adam. Peribadatan Samin berupa berdoa, ritual (semedi dan puasa), dan 

beramal pascapanen. Perilaku diwujudkan dalam bentuk kepribadian, etika, dan 

pantangan dalam berinteraksi. Bentuk perilakunya berupa jujur, ikhlas, menerima 

kenyataan hidup, tak iri hati, tak membenci, dan tak merugikan siapapun.77 

Dalam agama Adam, pengikut Samin menganggap bahwa Adam sebagai lorong 

menuju spiritualitas (Agama iku gaman, gaman lanang, Adam pengucape). 

Maksudnya adalah agama merupakan alat untuk menjalin hubungan dengan Yang 

Maha Mencipta (Sing Nduwe Jagad), dan juga perisai untuk melindungi diri.78 

Ajaran-ajaran Adam adalah ajaran moral kemanusiaan, yang diyakini pengikut 

Samin sebagai fondasi moral dan adat bagi kelompoknya. 

Selain itu konsep agama dikalangan wong Samin dapat dikatakan sebagai 

“gaman” yang berarti pola pikir. Gaman ini tidak boleh dikaji oleh orang lain karena 

akan semakin tumpul. Dalam beragama seperti pengertian tersebut, orang Samin 

mempunyai prinsip: Sukma ngawula raga, raga ngawula suara, artinya jika suara 

                                                           
77 Moh. Rosyid, Sinopsis Disertasi, Konversi Agama Masyarakat Samin, tahun 2013, Institut Agama 
Islam Negeri walisongo Semarang. 
78 Munawir Aziz, Jurnal, Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat 
Dalam Pro-Kontra pembangunan Pabrik Semen Di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Vol. 2, No. 3, 
Desember 2012, Sekolah Tinggi Agaa Islam Mathali'ul Falah. 
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(pembicaraan) baik maka raganya akan baik, jika raga atau badannya baik maka 

hatinya akan baik pula (Aziz,1994; dalam Warsito 2001).79 

Buku Suci yang dipakai sebagai pedoman hidup masyarakat Samin disebut Serat 

Jamus Kalimosada, buku tersebut ditulis dalam huruf Jawa, terdiri dari lima bagian 

yaitu :80 

1. Serat Pujer Kawitan (berisi sisilah adipati-adipati di Jawa Timur dari garis raja-

raja di Jawa dan wali terkenal pulau Jawa). 

2. Serat Pikukuh Kasejaten (tentang tatacara dan hukum-hukum perkawinan). 

3. Serat Uri-uri Pambudi (tentang perihal perjalanan hidup) 

4. Serat Jati Sawit (tentang kemuliaan hidup sesudah mati) 

5. Serat Lampahing Urip (buku perihal perjalanan hidup) 

c. Budaya Samin 

Masyarakat Samin memiliki budaya yang syarat dengan kearifan lokal yang 

mengandung filosofis tentang keselarasan, keharmonisan, dan rasionalitas. 

Masyarakat pada umumnya memiliki 'slogan' yang berkenaan dengan pedoman hidup 

mereka. Misalnya dalam masyarakat Jawa ada ungkapan ; alon-alon waton kelakon 

                                                           
79 Nurudin, Vina Salviana DS, Deden Faturrohman, Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup 
Masyarakat Samin dan Tengger, Juni 2003, Lkis Yogyakarta, hal. 80. 
80 Samiono, David, Jurnal Teologi Interdisipliner, Memahami Worldiew Masyarakat Samin, Vol.IV, No. 
1, Agustus 2009, Fakultas Teologi Universtas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
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(pelan-pelan asal tercapai/selamat), dan nrimo ing pandum (menerima apa saja yang 

sudah digariskan), dsb. Begitu juga Masyarakat Samin, mereka memiliki kaidah dasar 

pedoman hidup yang berbunyi: sami-sami-amin; artinya sebagai sesama manusia 

harus bersikap dan bertindak 'sama-sama' seperti sama-sama jujur, adil, saling 

menjaga dan saling menolong sehingga tercipta masyarakat yang homogen dan 

'guyub’.81 

Ajaran ini sejatinya identik dengan konsep sosial ‘sedulur sikep’ yang diartikan 

bahwa semua adalah saudara untuk disikep, dirangkul dengan erat, maka mestinya 

permusuhan sekecil apa pun tidak masuk dalam tatanan hidup Samin. Paseduluran 

bagi kaum samin, tidak memandang ras, suku dan agama. Mereka lebih menitik 

beratkan pada sesama mahkluk sosial ciptaan ‘Yai’. Tak hanya sesama makhluk 

sosial atau sesama manusia. Dengan alam, tumbuhan dan binatang pun memiliki 

derajat yang sama sebagai ‘Yai’.82 

Pendidikan bagi Warga Samin dipandang sangat penting namun yang diterapkan 

orang Samin terhadap anak-anaknya adalah pendidikan rumah (home education), bagi 

mereka model pendidikan ini lebih intens karena lebih menekan praktek ketimbang 

teori, lebih menekankan aktualisasi dari pada kognisi, di samping itu lebih mudah 

menenga apabila dibangdingkan dengan pendidikan formal seperti SD atau SMP, 

pendidikan rumah lebih baik karena mudah dikontrol, pendidikan moral terhadap 

                                                           
81 Ibid 
82 http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/17/ajaran-samin-sejatinya-identik-dengan-
kejujuran-dan-paseduluran?page=1, diakses pada 26 September 2018, pukul ; 16:22. 
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alam misalnya,juga sangat ditekankan karena ala yang menghidupi mereka selama 

bisa menjaganya.83  

Dalam hal pendidikan ini juga bicarakan oleh Gunarti seorang tokoh Samin 

dalam film Samin vs Semen seperti ‘tujuane wong sikep nyekolahne anake dewe neng 

mondokane dewe kuwi tujuane oranggayuh derajat pangkat, ning gegayuhane mung 

cukup kepengen mbecikno kelakuan, mbenerno ucapan.’ Artinya adalah bahwa tujuan 

sedulur sikep menyekolahkan anaknya di rumah sendiri karena kami tidak mengejar 

pangkat dan jabatan, tapi cita-citanya cukup untuk memperbaiki tindakan dan ucapan. 

Selain itu juga orang sikep tidak menyekolahkan anaknya karena ‘tujuane ra pengen 

pinter sing penting ngerti, nek pinter mengko biso dinggo minteri, utawa ngge 

ngakali’, maksutnya adalah tujuan pendidikan bukan agar pandai, yang penting 

ngerti. kalau pintar bisa digunakan untuk memperdaya, atau menipu.84 

Adapun prinsip dasar beretika berupa pantangan untuk tidak drengki (membuat 

fitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), dawen 

(mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati/syirik, keinginan untuk memiliki barang 

yang dimiliki orang lain), nyiyo marang sapodo (berbuat nista terhadap sesama 

penghuni alam), pantangan hidupnya dalam berinteraksi meliputi bedok (menuduh), 

colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau 

masih melekat dengan sumber kehidupanya), jumput (mengambil yang telah menjadi 

                                                           
83 Sadiran, Jurnal, Pendidikan Moral Pada Masyarakat Samin Blora, Vol. 6, No.1, tahun 2013, Jurusan 
Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi. 
84 Wawancara Gunarti, Film Samin vs Semen, menit 20. 
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komuditas di pasar), nemu (menemukan barang menjadi pantangan). Lima pantangan 

dasar ajaran Samin meliputi, tidak boleh mendidik dengan pendidikan formal, tidak 

boleh bercelana panjang, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan 

tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu.85 

Selain itu sebagai identitas diri dalam budaya wong Samin ini biasanya 

ditunjukan melalui simbol-simbol, seperti tata cara berpakaian. Pakaian orang Samin 

yang khusus adalah berwarna hitam, seperti baju takwa yang dipergunakan para wali 

(tanpa kerah), celana komprang sampai lutut, dan memakai udengan serta tanpa alas 

kaki. Pakaian khas Samin ini dikenakan pada saat upacara tertentu, seperti temanten 

atau acara syukuran dan lain sebagainya. Dalam keseharian mereka lebih senang 

menggunakan sarung atau celana komprang dan kaos oblong.86 

Dalam hal pakaian berwarna hitam yang dipakai untuk acara ritual atau acara 

resmi, seperti perkawinan, merupakan identitasnya yang melambangkan 

kesederhanaan hidup. Celana komprang pertanda siap menghadapi segala macam 

pekerjaan, baik di rumah maupun di sawah.87 

Selain itu juga tuliskan dalam website resmi infoblora.com dalam sebuah berita 

atau informasi yang memuat tentang penggunaan pakaian adat Samin sebagai pakaian 

                                                           
85 Sadiran, Jurnal, Pendidikan Moral Pada Masyarakat Samin Blora, Vol. 6, No.1, tahun 2013, Jurusan 
Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi. 
86 Nurudin, Vina Salviana DS, Deden Faturrohman, Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup 
Masyarakat Samin dan Tengger, Juni 2003, Lkis Yogyakarta, hal. 78. 
87 Moh. Rosyid, artikel ilmiah, Upaya Masyarakat Samin di Kudus Jawa Tengah Dalam 
Mempertahankan jati Diri di Tengah Problematika Kehidupannya, Vol.42, No.2, Desember 2016. 
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resmi yang dipakai setiap hari jumat tentang makna penggunaan udeng atau ikat 

kepala bagi orang yang mempunyai makna filosofis tidak mudah berubah atau 

terbawa arus. Udeng lainnya mudeng, yang artinya paham. Jika sudah paham akan 

menjadi ikatan diri dalam berperilaku.88 

E. Indocement 

Berdasarkan dari data yang sudah ada dalam website resmi milik Indocement dan 

yang saat ini dikenal dengan merek kenamaan “Tiga Roda” dan merek baru 

“Rajawali”, sejarah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perseroan” atau 

“Indocement”) diawali pada 1975 dengan rampungnya pendirian pabrik Indocement 

yang pertama di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Pada Agustus 1975, pabrik yang 

didirikan PT Distinct Indonesia Cement Enterprise (DICE) dan memiliki kapasitas 

produksi terpasang tahunan 500.000 ton ini mulai beroperasi.89 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun setelah beroperasinya pabrik pertama, 

Perseroan membangun tujuh pabrik tambahan sehingga kapasitas produksi 

terpasangnya meningkat menjadi sebesar 7,7 juta ton per tahun. Peningkatan tersebut 

turut membantu penyediaan pasokan semen bagi pembangunan di Indonesia yang 

semula merupakan negara importir semen, berubah menjadi Negara yang mampu 

                                                           
88 http://www.infoblora.com/2014/02/susun-makna-filosofi-pakaian-adat-samin.html, diakses pada 
27 september 2018, pukul 17:18. 
89 http://www.indocement.co.id/v5/id/company/indocement-in-brief/, diakses pada 27 September 
2018. 
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mengekspor semen. Kedelapan pabrik tersebut dikelola dan dioperasikan oleh enam 

perusahaan berbeda, yaitu:90 

1. PT Distinct Indonesia Cement Enterprise (DICE); 

2. PT Perkasa Indonesia Cement Enterprise (PICE); 

3. PT Perkasa Indah Indonesia Cement PutihEnterprise (PIICPE); 

4. PT Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise (PAUICE); 

5. PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise (PIAICE); 

6. PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise. 

Kedelapan pabrik yang dikelola keenam perusahaan ini terletak di Kompleks 

Pabrik Citeureup dan memroduksi semen Portland, kecuali pabrik PIICPE yang 

memroduksi semen putih dan semen sumur minyak (OWC). Berikut ini adalah 

sekilas penjelasan tentang Indocement :91 

a. Pendirian PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Perkembangan Perseroan berlanjut dengan didirikannya PT Indocement Tunggal 

Prakarsa pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta pendirian No. 227 dibuat di 

hadapan Notaris Ridwan Suselo, S.H., Notaris Publik di Jakarta, yang disahkan oleh 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-

                                                           
90 Ibid 
91 Ibid 
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2876HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 946 tanggal 16 Juli 1985. 

PT Indocement Tunggal Prakarsa didirikan untuk melebur keenam perusahaan 

tersebut dan mengelola serta mengoperasikan kedelapan pabriknya dalam satu 

manajemen yang terpadu. Akta pendirian Indocement kemudian mengalami 

perubahan dengan akta notaris No. 81 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., 

Notaris Publik di Jakarta yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam Surat Keputusan No. C2-3641HT.01.04.Th.85 tanggal 15 Juni 1985 dan 

menetapkan bahwa semua saham ekuitas yang dimiliki keenam perusahaan berbeda 

tersebut telah diakuisisi oleh Indocement melalui penerbitan sahamnya sendiri. 

b. Indocement menjadi Perusahaan Terbuka 

Pada 1989, PT Indocement Tunggal Prakarsa melakukan Penawaran Umum 

Saham Perdana dan menjadi perusahaan publik serta menyesuaikan namanya menjadi 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Perseroan pertama kali mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “INTP” pada 5 Desember 

1989. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Wisma Indocement, lantai 13, Jl. Jenderal 

Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta Selatan. 

Saat ini, entitas induk terakhir Perseroan adalah HeidelbergCement AG berbasis 

di Jerman yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur bahan bangunan 

terintegerasi terbesar di dunia dan pemain terkemuka di pasar agregat, semen dan 
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beton siap-pakai., dan aktivitas hilir lainnya yang menjadikan Perusahaan 

mempekerjakan sekitar 62.000 orang pegawai yang tersebar di 3.000 lokasi di lebih 

dari 60 negara. 

c. Pengembangan Pabrik Indocement 

Guna mengantisipasi pertumbuhan pasar yang semakin kuat, Indocement terus 

berupaya menambah jumlah pabriknya untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

Perseroan mengakuisisi Plant 9 pada 1991 dan menyelesaikan pembangunan Plant 10 

di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat pada 1996. Selanjutnya pada 1997, Plant 11 

selesai dibangun di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. 

Pada 29 Desember 2000, dari hasil merger antara Perseroan dengan PT Indo 

Kodeco Cement (IKC), maka Perseroan menjadi pemilik pabrik semen di Tarjun, 

Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pabrik tersebut menjadi pabrik Perseroan keduabelas 

Plant 12. 

Pada Oktober 2016, Perseroan mulai mengoperasikan pabrik ketigabelas yang 

disebut “Plant 14” di Kompleks Pabrik Citeureup, yang merupakan pabrik semen 

terintegrasi terbesar milik Indocement dengan kapasitas desain terpasang mencapai 

4,4 juta ton semen per tahun dan juga merupakan pabrik semen terbesar yang pernah 

dibangun oleh Indocement dan HeildelbergCement Group. 

Dengan rampungnya Plant 14, saat ini Perseroan telah mempunyai 13 pabrik 

dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 24,9 juta ton semen. Sepuluh pabrik 
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berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat; dua pabrik di Kompleks 

Pabrik Palimanan, Cirebon, Jawa Barat; dan satu pabrik di Kompleks Pabrik Tarjun, 

Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

d. Pengembangan Struktur Korporasi 

Struktur korporasi Indocement telah semakin berkembang dengan pendirian 

perusahaan baru dan akuisisi saham perusahaan-perusahaan yang dapat menunjang 

kegiatan usahanya. Saat ini Perseroan memiliki lima entitas anak pemilikan langsung 

dan menambah jumlah entitas anak pemilikan tidak langsung dari sembilan pada 

2015 menjadi dua belas pada 2016. Perseroan dan kedua belas entitas anaknya ini 

bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen 

(sebagai usaha inti) dan beton siap-pakai, tambang agregat dan trass, serta sektor-

sektor pendukung kegiatan usaha Perseroan seperti pelayaran, investasi, penyediaan 

tenaga kerja dan pengelola aset non-produktif. Disamping itu, Perseroan juga 

mempunyai dua entitas asosiasi yang masing-masing bergerak dalam pengelolaan 

Kawasan Industri di Kompleks Pabrik Citeureup dan penambangan tanah liat dan 

batu kapur. 
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F. Profil Pembuat Film 

 

Dhandy Dwi Laksono 

Dhandy Dwi Laksono, lahir di Lumajang, JawaTimur, pada 29 Juni 1976. Dia 

adalah seorang jurnalis senior dan CEO Watchdoc, sebuah organisasi pembuat film 

dokumenter di Indonesia. Dhandy juga merupakan freelance editor dan seorang 

penulis. Buku-buku yang dibuatnya diantaranya Jurnalisme Investigasi, Kaifa (Mizan 

Group), 2010, Indonesia for Sale, Pedati, 2009 ,Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi, 

Suara Harapan Bangsa, 2009, Menyingkap Fakta: Panduan Liputan Investigasi Media 

Cetak, Radio, danTelevisi, AJI-Sida, 2009, Dalam Pusaran Sejarah: Catatan Tentang 

Djoko Utomo, Arsip Nasional 2009, Panduan Meliput Usaha Kecil Menengah, AJI 

Jakarta, 2006.  

Beberapa penghargaan juga pernah diraihnya diantaranya People Choice Award 

for Alkinemokiye, Screen Below the Wind, Southeast Asia Documentary Festival, 

2012, Chevening Scholar-led Program, Alkinemokiye public screening in U.K, 1st 

Prize for British Council Broadcast Competition: Ranger di TepianLeuser, an Illegal 

Logging Story in Aceh (2008), 1st Prize for Jakarta The Best Journalist 2008: 
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Investigative Report on Pembunuhan Munir, a Human Right Defender Murder Case 

(Alliance of Independent Journalist AJI), 1st Prize for Jakarta Stock Exchange 

Journalist Writing Competition: Anjing Penjaga di Lantai Bursa (2002), 5th Prize for 

Pikiran Rakyat Daily Election Writing Competition: Pemilu dan Pemilih Pemula 

(1997), 1st Prize for Padjadjaran University Education Writing Competition: 

Membangun Kampus dari Dalam Kelas (1998). Dari karya-karya maupun 

penghargaan yang ia terima kita bias mengetahui bahwa Dhandy telahsejak lama 

bergelut dalam dunia advokasi masyarakat. Bisa dibilang ia adalah seorang aktivis. 

 

 
      Suparta Arz 

Selain Dhandy, satu nama lagi dibalik film Samin vs Semen ialah Suparta Arz. 

Lahir di Aceh pada 25 September 1981. Setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas 

Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Jurusan Managemen, pada tahun 2007 sampai 

2009 ia bekerja di Harian Aceh sebagai wartawan, meskipun tidak memiliki latar 

belakang jurnalistik. Sejak saat itu Harian Aceh menjadi jalan pembuka cakrawalanya 

merambah ke dunia Jurnalistik. Pada akhir 2008, ia bergabung dengan Aliansi 
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Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan sejak saat itu pada pertengahan 2009 ia 

juga menjadi kontributor acehkita.com. Perjalanan kariernya di dunia Wartawan 

itulah kemudian menggiring Suparta masuk dalam tim Wactdoc untuk melakukan 

sebuah projek Ekspedisi Indonesia Biru dengan Dhandy Dwi Laksono. 

G. Tokoh – Tokoh Dalam Film 

Nama Profesi 

Joko Prianto PetaniRembang 

Gunarti PengikutSamin 

Gunretno PengikutSamin 

Melanie Subono PekerjaSeni 

H. Footage : 

JMPPK Rembang 

OmahKendeng 

I. Music : 

DandangGulo (EndahFitriana) 
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Pangkur (EndahFitriana) 

Unseen Force At Work (Jewel Beat) 

 




