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ABSTRAK
DINAMIKA INDUSTRI KRETEK DI PULAU JAWA PADA ERA
KOLONIAL (1910-1945)

Oleh:
I Gde Dharma Yogiswara
Universitas Sanata Dharma
2021
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga
permasalahan antara lain : (1) proses lahirnya industri kretek di Pulau Jawa, (2)
dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era kolonial, (3) kontribusi industri
kretek di Jawa pada era kolonial.
Penelitian ini disusun menggunakan metode sejarah (historiografi), dengan
tahapan: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber,
interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dengan penulisan bersifat
deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) industri kretek berdiri tidak
terlepas dari kedatangan bangsa Eropa yang datang membawa tembakau.
Selanjutnya dikembangkan menjadi produk rokok kretek dan meningkat ke tahap
industri di Kudus. (2) dinamika industri kretek dimasing-masing wilayah di Pulau
Jawa memiliki karakteristiknya masing-masing, terkhusus dari segi produk.
Nitisemito yang merupakan perintis memiliki keunikan dari segi promosi yang
sangat ramah dan dekat dengan konsumen. Norojono memiliki cirikhas dengan
menghadirkan produk rokok dengan balutan wax agar lebih tahan air. Liem Seng
Tee mencampurkan berbagai macam racikan bumbu kedalam tembakaunya agar
dapat menghasilkan cita rasa yang unik. Ong Hok Liong yang menamai
perusahaannya setelah mendapatkan wangsit dan sukses membawa Bentoel
menjadi produsen rokok yang jaya diera berikutnya. Serta rokok diko yang harus
kalah saing dengan rokok kretek di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. (3)
industri kretek memiliki kontribusi tinggi bahkan sejak bahan produksi
(tembakau) belum mengalami proses pengolahan. Kontribusi ini tidak hanya
terbatas pada ekonomi saja, namun juga sosial dan budaya.

Kata Kunci : Industri Kretek, Kudus, Surabaya, Malang, Yogyakarta dan
Surakarta, tembakau, orientasi masyarakat baru.
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ABSTRACT
DYNAMICS OF THE KRETEK INDUSTRY IN JAVA IN THE COLLONIAL
ERA (1910-1945)
by
I Gde Dharma Yogiswara
Sanata Dharma University
2021

This study aims to describe and analyze three problems, including: (1) the
process of the birth of the kretek industry in Java, (2) the dynamics of the kretek
industry in Java in the colonial era, (3) the contribution of the kretek industry in
Java in the colonial era.
This research is structured using the historical method (historiography),
with the following stages: topic selection, heuristics (source collection), source
criticism, interpretation, and historiography (historical writing. The approach
used is a social, economic, and cultural approach with descriptive analysis
writing method.
The results of this study indicate that (1) the kretek industry cannot be
separated from the arrival of Europeans who came to bring tobacco.
Furthermore, it was developed into kretek cigarette products and increased to the
industrial stage commodity in Kudus. (2) the dynamics of the kretek industry in
each region on the island of Java has its own characteristics, especially in terms
of products. Nitisemito, who is a pioneer, is unique in terms of promotion, which
is very friendly and close to consumers. Norojono’s characteristics is presenting
cigarette products with wax wrapped to make them more water resistant. Liem
Seng Tee mixes various kinds of concoctions of spices into his tobacco in order to
produce a unique taste. Ong Hok Liong, who named his company Bentoel after he
had obtained divine inspiration, successfully brought the company to become a
successful cigarette producer in the next era. Besides, it has made diko cigarettes
lose competitiveness in the Yogyakarta and Surakarta areas. (3) the kretek
industry has a high contribution even since the production material (tobacco) has
not been processed. This contribution is not only limited to the economy, but also
social and cultural areas.
Keywords: Kretek Industry, Kudus, Surabaya, Malang, Yogyakarta and
Surakarta, tobacco, new society orientation.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perang industri antara perusahaan farmasi dan perusahaan rokok telah
lama berlangsung di dunia. Perang ini juga menyeret Indonesia ke dalamnya.
Kampanye anti rokok dan tembakau memiliki satu alasan yang diamini
bersama, yaitu soal kesehatan. Namun apabila ditelusuri melalui sudut
pandang historis, mempertahankan industri rokok memiliki makna yang lebih
luas.

Khususnya

di

Indonesia,

alasan

ekonomi

dan

sosial

untuk

mempertahankan industri rokok sangat mendasar, mengingat Indonesia
menjadi salah satu negara produsen rokok terbesar di dunia.1
Menurut Sartono Kartodirjo, dalam bukunya yang berjudul Pengantar
Sejarah Indonesia Baru: Pergerakan Nasional dari Kolonialisme hingga
Nasionalisme, dimensi ekonomi memiliki arti penting dalam pergerakan
nasional Indonesia yang tumbuh pada awal abad ke-20. Namun, perlu disadari
juga, dimensi ekonomi berdampingan dengan dimensi sosial dan budaya.
Kretek, yang merupakan warisan budaya asli Nusantara sering disepelekan
dan dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Industri kretek pada era kolonial
dan kemerdekaan memiliki pengaruh penting bagi pembangunan karakter dan
rasa nasionalisme orang Indonesia. Industri kretek dapat menjadi bukti bahwa
usaha bumiputra mampu menyejahterakan penduduk lokal dan juga mampu
bersaing dengan korporat-korporat besar asuhan kolonial.
1

S. Margana, dkk. Kretek Indonesia, Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya,
Yogyakrta : Jurusan Sejarah FIB UGM dengan Puskindo, 2014. Hlm. 3

1
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Dalam usaha kretek, dapat diambil contoh pada tokoh kenamaan yang
didaulat sebagai Raja Kretek yaitu, H.M. Nitisemito. Keluarganya turut
membantu

dalam

proses

memperjuangkan

dan

mempertahankan

kemerdekaan. Rumah Soemadji Nitisemito (anak H.M. Nitisemito) tidak
hanya dijadikan sebagai tempat penampungan dan dapur umum untuk para
prajurit tetapi juga untuk tempat perundingan hal-hal yang sangat penting.2
Dalam wawancara dengan Metro TV pada program Metro Files, cucu dari
H.M. Nitisemito, Nusjirwan Soemadji Nitisemito, mengungkapkan, berkat
sukses besar industri kretek yang dibesut oleh kakeknya, muncul rumor bahwa
salah satu lantai di ruangan dalam rumahnya dilapisi koin (mata uang logam)
Belanda. Koin ini memuat gambar ratu Belanda saat itu. Hal ini memiliki arti
kiasan bahwa seorang pribumi sekalipun mampu, secara simbolik, menginjaknginjak kepala ratu Belanda. Hal ini merupakan propaganda untuk membakar
semangat perjuangan dan rasa nasionalisme.
Industri kretek kian pesat meningkat dengan banyaknya industri
rumahan yang turut memproduksi kretek. Kuatnya industri kretek pun teruji.
Pada zaman malaise, industri kretek juga mengalami goncangan. Namun, para
pengusaha menyiasati dengan sedikit menurunkan mutu dan memasarkannya
ke luar Pulau Jawa.3 Selain itu, industri kretek bumiputra juga memiliki
sumbangsih besar terhadap lestarinya budaya yang ada di Indonesia.

2

3

142

Nitisemito, Alex Soemadji. Raja Kretek Nitisemito. Kudus.1980. Hlm. 116-117
Badil, Rudy. Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya. Jakarta: KPG. 2011. Hlm. 140-
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini akan membahas tiga
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses lahirnya industri kretek di Pulau Jawa pada era kolonial
(1910-1945)?
2. Bagaimana dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era kolonial
(1910-1945) ?
3. Apa kontribusi industri kretek di Jawa pada era kolonial (1910-1945)
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai permasalahan yang diteliti, skripsi ini bertujuan:
a. Menjelaskan proses lahirnya industri kretek di Pulau Jawa pada era
kolonial (1910-1945).
b. Mendeskripsikan dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era
kolonial (1910-1945).
c. Menganalisis kontribusi industri kretek di Jawa pada era kolonial
(1910-1945).
2. Manfaat penelitian
a. Bagi diri sendiri
Sebagai penambah wawasan dan pengalaman langsung tentang
dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era kolonial (1910-1945).
b. Bagi Program Studi
Sebagai sarana pengaya
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karya ilmiah yang ada dan sumber referensi untuk penulisan karya
ilmiah yang akan dilakukan ke depannya.
c. Bagi Universitas
Sebagai referensi untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah ke
depannya dan juga sebagai pengaya referensi karya ilmiah yang sudah
ada.
d. Bagi Masyarakat
Sebagai salah satu sarana pembuka wawasan dan sudut pandang baru
terhadap industri kretek yang ada. Penelitian ini juga bermanfaat
sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
D. Tinjauan Pustaka
Setelah peneliti melakukan analisis dan telaah terhadap beberapa
sumber, ada sejumlah sumber yang relevan dan membantu dalam penulisan
skripsi ini.
Sumber pertama adalah buku Hikayat Kretek karya Amen Budiman
dan Onghokham, yang secara garis besar memaparkan bagaimana tembakau
yang merupakan varietas tanaman asli Benua Amerika dapat tersebar dan
menjadi industri yang menguntungkan, serta dapat dikonsumsi oleh seluruh
bangsa. Buku ini juga menjelaskan sejarah terciptanya kretek dan
dinamikanya pada pada rentang waktu yang panjang. Buku ini membantu
dalam menyajikan asal mula daerah penghasil tembakau, persebarannya ke
Eropa hingga Asia, dan mewujudnya tembakau sebagai kretek di Indonesia.
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Sumber kedua adalah buku karangan S. Margana dkk., berjudul Kretek
Indonesia : Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya, yang sangat
bermanfaat bagi penelitian ini. Secara terperinci buku ini menjelaskan awal
mula berdirinya industri kretek di Pulau Jawa serta keterkaitannya dengan
situasi politik, ekonomi, dan sosial pada era itu.. Selain membahas dinamika
industri kretek di Jawa, buku ini juga mengulas bagaimana industri kretek
dapat meningkatkan kepercayaan diri golongan masyarakat bumi putera untuk
dapat berusaha dan sejahtera tanpa bergantung pada korporat milik kolonial.
Sumber ketiga adalah buku berjudul Kretek Pusaka Nusantara karya
Thomas Sunaryo, yang mendeskripsikan berbagai macam sudut pandang
mengenai kretek sebagai sebuah produk ataupun industri. Prespektif
multidimensional dalam buku ini meliputi pendidikan, kebudayaan, ekonomi,
sosial, dan kebudayaan. Buku ini sarat dengan data-data ilmiah yang sangat
bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
Sumber keempat adalah Nitisemito: Raja Kretek, sebuah buku yang
mendeskripsikan keberhasilan tokoh bumi putera yang mampu menjadi
konglomerat dalam dunia industri. Di dalamnya antara lain dijelaskan
mengenai latar belakang kehidupan Nitisemito dan usaha gigihnya dalam
membangun perusahaan rokok raksasa Bal Tiga di tahun 1930an. Buku ini
juga menyajikan bagaimana Nitisemito dan keturunannya turut membantu
pergerakan nasional menuju kemerdekaan dengan memberikan sumbangan
dan tempat di salah satu propertinya untuk kepentingan perjuangan.
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Sumber kelima adalah buku karya Nufran Wibisono dan Marlutfi
Yoandinas, Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia. Buku ini
menjadi salah satu referensi utama peneliti dalam mengkaji kota-kota yang
menjadi cikal bakal munculnya industri kretek di Pulau Jawa. Buku ini secara
baik menyajikan susunan ketenaga kerjaan yang terlibat dalam industri kretek,
dimulai dari masa pra panen, panen, hingga pasca panen. Melalui buku ini,
peneliti dapat melihat seberapa jauh dampak kesejahteraan yang diperoleh dari
sebuah industri kretek.
Sumber keenam adalah buku karya seorang Amerika, Lauren A.
Colby, berjudul In Defense of Smokers : Pembelaan Para Perokok. Buku ini
menyajikan data mengenai dampak buruk dari kebiasaan merokok bagi tubuh.
Namun yang menarik adalah, bahwa data yang ada selama ini, akurasinya
rendah dan sering kali merupakan rekayasa demi kepentingan pihak tertentu.
Buku ini penting bagi peneliti karena menyajikan fakta bahwa industri kretek
dan perang dagang dengan perusahaan farmasi sarat kepentingan, kendati
keduanya sama-sama merupakan industri yang menjanjikan.
Sumber ketujuh adalah buku berjudul Kretek Jawa karangan Rudy
Badil yang secara ringan membahas sejarah tumbuh dan berkembangnya
industri kretek. Dalam buku itu, Rudy Badil juga membahas situasi dunia
yang mempengaruhi dinamika industri kretek di Indonesia, termasuk krisis
malaise yang pernah menggoncang stabilitas perekonomian internasional.
Lebih lanjut, Badil menyajikan cara-cara saudagar tembakau di Pulau Jawa
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dalam menyiasati keadaan sulit tersebut. Ketangguhan industri kretek,
termasuk yang berskala home industry, terdeskripsi secara baik.
Buku kedelapan berjudul Hadji Djamhari, berfungsi sebagai referensi
untuk menuliskan bagaimana secara spesifik kretek lahir. Di dalamnya antara
lain diceritakan pencarian Hadji Djamhari menemukan kretek.
E. Landasan Teori
1. Pengertian Dinamika
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika memiliki arti
sebagai gerak, dari dalam, tenaga yang menggerakan, dan semangat.
Sementara menurut Slamet Santoso (2004:5), dinamika berarti tingkah
laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga lain secara
timbal balik. Dinamika juga berarti interaksi dan interdependensi antara
anggota

kelompok

yang

satu

dengan anggota

kelompok

secara

keseluruhan.
Maka dari kedua makna di atas, dapat disimpulkan bahwa
dinamika adalah proses bergeraknya suatu sistem atau dimensi dalam
masyarakat yang ada karena hubungan sebab akibat dengan dimensi
lainnya. Dinamika sendiri memiliki suatu poin penting dimana juga
sebagai penjelas dari sebuah proses berjalannya suatu hal. Proses
berjalannya ini tidak dapat dipisahkan dengan situasi dilingkungan
sekitarnya yang turut menentukan arah dinamika itu sendiri.
2. Industri
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Industri memiliki pengertian sebagai kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau
barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi4. Pengertian lain dari
industri juga diungkapkan oleh Abdurrachmat dan Maryani (1988:27)
yang mengatakan bahwa industri adalah salah satu kegiatan ekonomi
manusia yang penting. Ia menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia
dari mulai makanna, minuman, pakaian, dan perlengkapan ruma tangga
sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.
Pengertian dari industri juga dapat ditemukan dalam UU Republik
Indonesia No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Bahwa industri adalah
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi
untuk

pengunaannya,

termasuk

kegiatan

rancang

bangunan

dan

perekayasaan industri.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diperoleh kesimpulan
bahwa industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang menggunakan suatu
bahan baku atau bahan dasar terntu yang memiliki guna bagi masyrakat
atau

pengelolanya

dalam

rangka

peningkatan

taraf

hidup

dan

kesejahteraan.
3. Kretek
Dalam buku hikayat kretek (Amen Budiman dan Onghokham :
2016), kretek memiliki pengertian sebagai rokok yang menggunakan

4

G, Karatasapoetra. Pembentukan Perusahaan Industri. Jakarta : Bima Aksara. 1987.
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tembakau asli yang dikeringkan, dipadukan dengan cengkih dan saus
cengkih sehingga saat dihisap menimbulkan bunyi kretek-kretek. Kretek
sejatinya rokok dan hasil olah tanaman tembakau pada umumnya. Yang
membedakan kebiasaan ini adalah ramuan saus dan cengkeh yang
terkandung dalam rokok kretek5.
Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kretek
adalah rokok yang memiliki komposisi campuran antara tembakau,
cengkih, dan saus tertentu yang menghasilkan suara kemretek saat
dihisapnya.
4. Era Kolonial
Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, era memiliki arti
kurun waktu dalam sejarah, sejumlah tahun dalam jangka waktu antara
beberapa peristiwa penting dalam sejarah atau masa. Era sendiri memiliki
keterkaitan dengan unsur sejarah terpenting yaitu waktu (selain ruang) dan
tidak bisa dipisahkan apabila membahas suatu peristiwa sejarah. Fungsi
era dalam penelitian kali ini adalah sebagai pembatas pembabakan dalam
bahasan sejarah agar lebih mendalam dan terperinci.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonial sendiri memiliki
arti yang berhubungan dengan sifat jajahan. Dalam hal ini, kolonial dapat
kita interpretasikan sebagai sifat mengkoloni dan merupakan suatu
substansi yang berbeda dengan kolonialisme. Dimana kolonialisme

5

Thomas Sunaryo. Kretek : Pusaka Nusantara. Serikat Kerakyatan Sakti dan Center For
Law and Order Studies : 2013. Hlm. 4
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memiliki tekanan pengertian kepada sebuah paham dan kolonial sebagai
suatu sifat.
Maka, dari kedua definisi yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa era kolonial adalah suatu rentang masa atau waktu
dimana suatu wilayah sedang mengalami situasi dari sifat pengkolonian
atau penjajahan oleh wilayah lain dengan ranah multidimensional.
F. Metode dan Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian sejarah, oleh karena itu metode yang
digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah itu sendiri adalah langkahlangkah ilmiah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Metode tersebut
dapat dibagi kedalam empat langkah, yaitu :
1. Heuristik
Heuristik adalah tahapan historiografi yang berkaitan dengan
penemuan dan pengempulan sumber sejarah. sumber-sumber yang
digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi :
a. Sumber tertulis.
Sumber tertulis ini berupa buku-buku yang membahas
mengenai sejarah, penemuan, hingga lahirnya indusri kretek di Pulau
Jawa. Buku-buku ini dapat ditemui dibeberapa tempat seperti
perpustakaan dan toko-toko buku. Dalam pengumpulan sumber tertulis
ini, peneliti mendapatkannya dari beberapa daerah di Pulau Jawa.
Buku Hikayat Kretek dan Djamhari, peneiliti dapatkan dari toko buku
didaerah Jakarta pada tahun 2016. Buku In Defense of Smokers peneliti
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dapatkan di toko buku didaerah Yogyakarta pada pertengahan tahun
2020. Sementara sisanya peneliti dapatkan dengan cara meminjam dari
perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Selain menggunakan sumber tertulis berupa buku, peneliti juga
menggunakan beberapa jurnal yang ada di Internet sebagai referensi
dan pengaya dalam penelitian ini. Penggunaan jurnal juga digunakan
untuk meningkatkan validitas dari hasil penelitian ini. Hal itu berkaitan
dengan jurnal memiliki tignkat validitas sumber yang relatif tinggi.
Dalam tahapan heuristik ini, penulis tidak mengalami banyak
kendala. Hal ini dikarenakan penulis telah memiliki niat uintuk
meneliti mengenai topik ini telah lama. Oleh karena itu selama rentang
waktu masa kuliah, peneliti sudah mengumpulkan sumber sedikit demi
sedikit untuk mempermudah proses penelitian. Kendala yang dialami
adalah rasa kurang nyaman dalam mengolah data dari buku elektronik.
Hal ini disebabkan, buku elektronik tidak memiliki tingkat fleksibilitas
yang tinggi untuk dibawa dan ditandai pada bagian-bagian tertentu
yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.
b. Sumber Non-Tertulis
Sumber non-tertulis yang digunakan adalah dua objek
bangunan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu Museum
Kretek yang terletak di Kota Kudus dan The House of Sampoerna yang
merupakan museum kretek milik perusahaan rokok Sampoerna di Kota
Surabaya. Alasan digunakannya dua objek bangunan ini karena
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keduanya sama sama menyajikan data yang konkrit mengenai
dinamika kretek dan industrinya di Pulau Jawa. Kedua bangunan ini
akan menjadi rujukan penulis dalam mencari sumber informasi berupa
benda dan arsip serta foto guna memperkaya sumber sejarah dalam
penulisan penelitian ini.
2. Kritik Sumber
Dalam tahapan ini, peneliti melakukan kritik sumber dengan
menggunakan metode kritik sumber intern. Kritik sumber intern menitik
beratkan pada kredebilitas sumber. Sumber-sumber yang akan digunakan
diseleksi dan disesuaikan dengan tema dan topik yang hendak diangkat
dalam pemelitian, baik buku maupun jurnal. Dari masing-masing buku.
Peneliti membaca dan mempelajari lalu mengambil benang merah dan
disimpulkan sebagai teori yang akan ditulis dalam penelitian.
Selain itu, dalam menguji kredebelitas sumber, peneliti juga
melihat latar belakang penulis dari masing-masing buku dan jurnal.
Peneliti hanya mengambil sumber-sumber yang ditulis oleh penulis atau
instansi yang bisa dipertanggung jawabkan karyanya secara ilmiah. Dalam
penentuan hal tersebut, peneliti juga melihat isi atau konten dari sumbersumber itu sendiri. Buku-buku yang memiliki isi konten fiksi dengan latar
belakang realita tentu saja tidak dapat dimasukan kedalan deretan sumber
sejarah. Buku-buku yang dipilih adalah yang memiliki konten dari hasil
penelitian dan hasil menyadur data-data dari arsip-arsip yang ada.
3. Interpretasi
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Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta
sejarah dari sumber yang telah teruji tersebut. Tahapan ini adalah salaah
satu tahapan yang cukup krusial dalam sebuah penelitian sejarah. Hal ini
dikarenakan tahapan ini melatih keteletian dan kemampuan analitif
seorang peneliti dalam menafsirkan sumber yang tersaji.
Pada tahapan menginterpretasi, penulis menggunakan dua bentuk
yaitu analisis dan sintesis. Bentuk pertama berupa analisis yang berarti
menelaah dan menguraikan sumber sejarah menjadi suatu teori. Dalam
contoh konkritnya, pada permasalahan krisis malaise dipertengahan tahun
1930, peneliti menganalisis bahwa krisis global ini berdampak dengan
tingkat produksi dan penjualan industri kretek di Pulau Jawa. Hal tersebut
karena berkaitan dengan bahan baku produksi rokok kretek salah satunya
adalah cengkih yang juga menjadi salah satu penyebab krisis ini akibat
kegagalan panen. Peneiliti kembali menganalisis strategi dan hasil
penjualan yang diterapkan pada era-era yang sama. Maka dari kedua
analisis tersebut, peneliti menggunakan bentuk ke dua yaitu sintesis.
Dengan menyatukan kedua hasil analisis tersebut, dapat ditafsirkan
bahwa ditengah krisis, industri kretek tetap bsia bertahan dengan strategi
pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan membahas contoh
tersebut, dapat diketahui bahw adalam penelitian ini, peneliti juga
menggunakan

konsep-konsep

ilmu

sosial

lain

dalam

membantu

menjelaskan tafsiran sumber menjadi fakta sejarah. Peneliti juga
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menggunakan pendekatan penafsiran historis sosial, ekonomi, dan budaya
dalam proses penulisannya.
4. Historiografi
Tahapan ini adalah tahapan paling terakhir dalam penelitian sejarah
setelah beberapa tahapan sebelumnya dapat terpenuhi. Pada tahapan ini,
historiografi yang merupakan penulsian kembali suatu peristiwa sejarah,
ditulis dalam bentuk naratif dan analitis. Historiografi sendiri juga harus
memperhatikan prinsip sejarah yaitu diakronis dan sinkronis dengan
maksud agar hasil penelitian tidak menyimpang dari kaidah keilmuan
sejarah. Tahapan ini akan menghasilkan suatu karya penelitian ilmiah
sejarah dalam bentuk skripsi.
G. Sistematika Penelitian
Sistematika penelitian dan rencana penulisan skripsi Dinamika Industri
Kretek di Pulau Jawa Pada Era Kolonial (1910-1945) adalah sebagai berikut :
BAB I

Memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan
pustaka, metode dan metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB II

Menjelaskan proses lahirnya industri kretek di Pulau Jawa pada
era kolonial (1910-1945)

BAB III

Memaparkan dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era
kolonial (1910-1945)
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BAB IV

Menganalisis Kontribusi Industri Kretek di Jawa pada era
kolonial (1910-1945)

BAB V

Penutup berisi kesimpulan.
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BAB II
PROSES LAHIRNYA INDUSTRI KRETEK DI PULAU JAWA
PADA ERA KOLONIAL (1910-1945)
A. Masuknya Tembakau ke Nusantara dan Lahirnya Kretek
Rokok kretek atau yang biasa disebut kretek di Indonesia telah
mengalami dinamika yang panjang. Kendati Indonesia memiliki tanaman
tembakau asli dari daerah Papua, menurut sinolog G. Schlgel tembakau bukan
tanaman asli Indonesia. Sebagai bukti ia menunjuk pemakaian nama
tembakau atau yang semacam itu, semuanya berasal dari perkataan Portugis
tabaco atau tumbaco.1 Tanaman tembakau sendiri baru masuk Pulau Jawa
pada abad XVII, tepat dengan waktu mangkatnya Panembahan Senopati,
yang merupakan ayah dari Sultan Agung. Kendati demikian, hingga kini
belum diketahui secara pasti tokoh yang berperan dalam memasukkan
tanaman tembakau ke Pulau Jawa.
Setelah masuk dan tersebar di Pulau Jawa, tembakau mulai beredar di
berbagai kalangan, dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa. Masyarakat
kala itu sudah mengenal tembakau dan dapat membelinya seperti barang
kebutuhan hidup lainnya. Dapat dibuktikan dengan melihat sebuah memoir
karya J.W. Winter yang menuliskan masalah mata pencaharian dan cara
hidup orang Jawa yang sederhana, namun kehidupan mereka dalam keadaan
tenteram dan menyenangkan.2

1

Amen Budiman dan Onghokam. Hikayat Kretek. Jakarta: KPG. 2016. Hlm. 82
“tanpa perlu memperhatikan makan daging dan ikan, ia menggunakan dua belas duit
untuk keperluan sebagai berikut : Tiga duit untuk membeli sirih dan tembakau. Tiga duit lagi
2

16
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B. Dualisme Teori Penemu Kretek
1. Versi Hadji Djamhari
Pasca tersebarnya tembakau ke berbagai kalangan, muncul inovasi
untuk mengadaptasi tembakau menjadi barang konsumsi yang lebih tepat
untuk masyarakat yang tinggal di daerah beriklim tropis atau menjadi obat
penyembuh. Kelahiran kretek sendiri tidak terlepas dari peran Haji
Djamhari. Peran tokoh ini, sebagai penemu kretek, sempat diragukan
akibat minimnya data mengenainya. Namun hal tersebut terbantahkan
setelah pencarian dan penelitian tentang Haji Djamhari dilakukan oleh Edy
Supratno.3 Penelitian panjang atas dinamika kehidupan Haji Djamhari dan
sepak terjangnya membuahkan hasil bahwa kretek awalnya ditemukan
secara tidak sengaja.
Pada tahun 1880, Haji Djamhari mengidap penyakit asma menaun
yang membuatnya sangat menderita. Keterbatasan dunia medis waktu itu
membuat Haji Djamhari memilih cara tradisional dalam pengobatannya
dengan harapan dapat sembuh atau mengurangi rasa sakitnya. Obat dan
ramuan tradisional tersebut adalah minyak cengkeh, yang secara rutin ia
oleskan di dadanya. Hingga pada suatu ketika, ia bereksperimen dengan
mencampurkan rajangan cengkeh halus, minyak cengkeh, pada lintingan
tembakaunya. Secara mengejutkan, rasa sakit dan sesak akibat asma yang
dideritanya berangsur-angsur berkurang. Hasil temuan Haji Djamhari

untuk membeli nasi, garam, dan tempe yang digoreng dan dimakan seperti ikan. Enam duit
selebihnya untuk membeli beras.”
J.W. Winter. Beknopte Beschrijving Van Het Hoef Soerakarta in 1824
3
Edy Supratno. Djamhari : Penemu Kretek. Yogyakarta. Pustaka Ifada : 2016
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pada awalnya dinamakan “rokok cengkeh”. Sewaktu rokok yang telah
disulut api dihisap ternyata menimbulkan bunyi kumretek (kretek-kretek),
sehingga

rokok

buatannya dinamakan “rokok kretek”. Oleh karena

itu, kretek mungkin adalah rokok komersial paling luar biasa di dunia.
Kretek menjadi terobosan baru produk rokok yang memiliki campuran
didalamnya selain tembakau yang dibalut, yang pada awalnya dipahami
sebagai obat untuk sakit tenggorokan dan asma.4 alam buku Hikayat
Kretek karya Amen Budiman & Onghokam rokok yang membawa manfaat
dan dapat memberikan kenikmatan pada sebagian orang ini mendorong
Haji Djamhari untuk memproduksi rokok dalam jumlah besar dan
mendirikan usaha rokok kecil-kecilan. Dari mulut ke mulut penemuan ini
kian meluas hingga ke luar desa dan daerah tempat tinggal Haji Djamhari.
Para pedagang Kudus yang tersebar di beberapa wilayah pun memiliki
andil dalam menyebarluaskan berita penemuan “rokok obat” tersebut.
Lambat laun rokok kretek diminati di banyak daerah lain, seiring dengan
semakin banyaknya pedagang Kudus yang menjajakannya ke luar kota
sebagai salah satu barang dagangan mereka.
2. Versi Mbok Nasilah
Terdapat versi lain mengenai penemu kretek. Haji Djamhari,
menurut versi ini bukanlah penemu pertama kretek. Berdasarkan cerita
lisan, pendukung versi ini mengemukakan bahwa rokok kretek telah
ditemukan satu dekade sebelumnya, yakni oleh Mbok Nasilah.
Mark Hanusz. Kretek : The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes. Jakarta.
Equinox Publishing Asia : 2016. Hlm. 30
4
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Mbok Nasilah membuka sebuah warung tembakau untuk tempat
beristirahat dan menginang para kusir delman. Ia menciptakan rokok
kretek dari klobot jagung karena geram dengan ulah para kusir dokar yang
membeli tembakau dan menginang seenaknya saat beristirahat di
warungnya.5 Ternyata racikan rokok klobot Mbok Nasilah digemari oleh
kusir dokar dan para pedagang keliling. Salah satu penggemarnya adalah
Nitisemito yang saat itu berprofesi sebagai kusir delman, yang di
kemudian waktu akan menjadi salah satu pengusaha kretek bumiputera
tersukses.
Apabila melihat sumber-sumber yang tersedia dan selisih waktu
penemuan kretek antara Mbok Nasilah dan Hadji Djamhari, maka dapat
disimpulkan bahwa Mbok Nasilah telah menemukannya terlebih dahulu.
Namun, berdasarkan hasil penelitian yang ada, versi Mbok Nasilah hanya
didukung oleh sebagian orang yang memiliki hubungan dengannya
ataupun Nitisemito. Sementara versi Haji Djamhari memiliki lebih banyak
catatan sejarah dan dukungan dari sejarawan. Kendati demikian, terlepas
dari dualisme versi penemu kretek, kedua tokoh tersebut telah berjasa
dalam mengawali tumbuhnya industri kretek di Indonesia.
C. Lahirnya Industri Kretek Skala Besar di Jawa
Kudus adalah kota kecil di pesisir utara Pulau Jawa. Secara geografis,
posisi Kudus yang berada di tengah jalur lalu lintas penghubung Jawa bagian

5
Suprapto, Hadi dan Dehandoko. Kisah Nitisemito, Pengusaha Rokok Pertama dan
Terkaya. 2015. https://www.viva.co.id/berita/bisnis/626930-kisah-nitisemito-pengusaha-rokokpertama-dan-terkaya. Diakses pada 18 Mei 2021.
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barat dan timur, membuat kota ini memiliki potensi besar untuk berkembang.
Masyarakat Kudus sebagian besar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara
berdagang. Lebih lanjut, perdagangan tersebut membuka lapangan pekerjaan
lain seperti kuli panggul, supir delman, dan sebagainya.
Dalam konteks sejarah lahirnya industri kretek di Pulau Jawa, Kota
Kudus memberikan peran yang besar. Hal ini karena kretek pertama kali
ditemukan di kota ini. Selain itu, di kota Kudus pula industri kretek berskala
besar lahir. Perusahaan rokok cap “Bal Tiga” milik H.M. Nitisemito menjadi
perusahaan kretek bumiputera pertama yang meraup kesuksesan besar.
Nitisemito, yang bernama asli Rusdi, lahir di Jagalan, Kudus pada
tahun 1874. Ayahnya, H. Sulaiman, merupakan seorang lurah di desanya.
Kendati demikian, lurah di desa tidaklah sekaya lurah di kota, yang mendapat
tanah jabatan (bengkok) dari pemerintah.6 Oleh karena itu, hidup Nitisemito
kecil (Rusdi) tidak memiliki keistimewaan tertentu. Ia tumbuh sebagai
layaknya seorang anak laki-laki di desa.
Menginjak usia remaja, Nitisemito mulai membuka usaha berskala
kecil. Usaha tersebut pada mulanya terlihat berkembang, namun kemudian
ditinggalkan karena menemui banyak hambatan dan kegagalan, bahkan
berakibat pada kerugian yang tidak kecil. Pada waktu itu, pihak keluarga
menyarankan kepada Nitisemito untuk mundur dan tidak lagi menjadi

6

11.

Ales Nitisemito. Raja Kretek Nitisemito. Kudus. Penerbit tidak diketahui: 1980. Hlm.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

wiraswasta, melainkan mempersiapkan diri untuk mengikuti jejak ayahnya
sebagai lurah7
Kegagalan bisnis seperti dikemukakan pada alinea di atas tidak
membuat Nitisemito mundur dan menyerah. Dengan bekal kemampuan
menjahit, pada usia 17 tahun Nitisemito merantau ke Malang, suatu kota yang
telah lama menjadi salah satu tempat perantauan orang-orang Kudus. Kala itu,
seseorang yang mempunyai keluarga atau kenalan akan merantau ke sana
dengan bermodal keahlian menjahit.8 Mengawali karirnya sebagai buruh
menjahit, tak perlu waktu lama bagi Nistisemito untuk membuka usaha
konveksi sendiri. Usaha konveksinya terbilang lebih berkembang dibanding
dengan usaha teman-teman sesama perantau dari Kudus. Namun tidak lama
berselang Nitisemito meninggalkan usahanya dan kembali ke Kudus.
Kembalinya Nitisemito ke Kudus, memiliki tendensi pada kepentingan
bisnis. Kendati bisnis konveksi Nitisemito berkembang pesat, jumlah hutang
yang ia miliki lebih besar dari pendapatannya. Ia pun akhirnya memutuskan
untuk menjual perusahaan konveksinya tersebut kepada pihak lain.
Sekembalinya ke Kudus, Nitisemito mulai membuka beberapa usaha
baru, yang salah satunya adalah pembuatan minyak kelapa. Usaha tersebut
gagal karena masyarakat lebih memilih membuat minyak kelapa sendiri
daripada harus membeli. Usaha berikutnya yang ia geluti adalah penjualan

7

Ibid., hlm. 15
Ibid., hlm.17. Keahlian menjahit ini digunakan sebagai bekal yang cukup menjanjikan
untuk orang-orang Kudus merantau ke Malang. Bermula menjadi buruh menjahit, kemudian
mereka membuka usaha konveksinya sendiri dan berkeluarga di sana. Sebagai bukti, terdapat
nama Jalan Kudusan (sekarang berganti menjadi Jl. K.H. Zainul Arifin) di pusat kota Malang yang
diambil dari banyaknya orang-orang Kudus di daerah itu.
8
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kerbau. Bisnis binatang ternak ini dirasa prospektif, karena penduduk kota
Kudus

mempercayai

adanya

larangan

dari

Sunan

Kudus

untuk

memperdagangkan dan menjagal sapi dengan tujuan menghargai umat Hindu
yang baru masuk Islam.9 Usaha Nitisemito kali ini pun mengalami kegagalan
akibat penipuan.
Kehidupan Nitisemito berlanjut dengan bekerja paruh waktu. Ia, pada
pagi hingga siang hari bekerja sebagai kusir delman dan pada malam harinya
menjual tembakau yang telah dilinting dengan klobot, yang lazim disebut
rokok klobot, yakni campuran tembakau, saus, dan cengkeh yang dilinting
daun jagung kering. Nitisemito menawarkan dan menjual rokok klobot
bikinannya kepada sesama kusir dokar dan buruh harian yang ada di sekitar
tempat mangkalnya. Pada awalnya, karena masih dilakukan sendiri dan belum
memiliki karyawan, ia hanya mampu memproduksi dalam skala yang amat
terbatas. Dalam merintis usaha itu, ia juga menerima banyak saran untuk terus
meningkatkan kualitas (cita rasa) rokok klobot bikinannya.
Suatu ketika, Nitisemito menikah dengan Nasillah yang juga
merupakan pelinting klobot dan pemilik warung di sekitar tempat
mangkalnya. Keduanya kemudian membentuk perusahaan klobot dengan
skala yang lebih besar. Keputusan ini dirasa tepat, karena pada saat itu tidak
ada rokok dengan merek dagang, dan para produsennya langsung menjual dari
usaha rumahannya (home industry) ke toko obat-obatan.10

9

Ibid.,hlm.19.
Mark Hanuzs, 2016. Op. cit. Hal.34

10
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Usaha rokok yang digeluti Nitisemito akhirnya menemui titik terang.
Rokok produksinya disukai masyarakat, dan oleh karena itu Nitisemito
kemudian memberikan etiket11 pada bungkusnya. Pembungkus tembakau,
saus dan cengkeh pun diganti dari klobot jagung menjadi kertas/papir/garet.
Untuk merek, Nitisemito awalnya menamai dengan “Kodok Mangan Ulo”
dalam Bahasa Indonesia berarti kodok makan ular. Namun, merek ini tidak
bertahan lama karena terkesan aneh, sehingga menimbulkan tertawaan dan
kritikan dari para pelanggan. Cap/merek tersebut kemudian diganti dengan
yang lain.12
Karena kurang bersahabat dengan pengucapan dan pendengaran
masyarakat saat itu, Nitisemito akhirnya memutuskan untuk mengganti logo
dan nama produknya. Logo baru tersebut bergambar tiga bulatan berwarna
dan bertuliskan produsennya yaitu M. Nitisemito. Makna gambar tidak jelas,
sehingga menimbulkan multi tafsir. Beberapa sebutan muncul, seperti: Cap
Bunder Tiga, Cap Bola Tiga, Cap Bal Tiga, dan Cap Roda Tiga. Namun
sebutan Cap Bal Tiga lebih dominan, yang kemudian mengorbitkan nama
besar Nitisemito sebagai perintis lahirnya industri kretek berskala besar di
Indonesia.

11

Kertas ini merupakan ruang identitas bagi berbagai produk, termasuk rokok. Etiket juga
berfungsi untuk menerakan sekalimat peringatan pemerintah, kandungan, serta memiliki pengaruh
penting pula sebagai daya pikat. Etiket terbagi dua jenis, yakni hard pack dan soft pack. Khusus
untuk hard pack diperlukan semacam lidah di dalamnya sebagai penopang bungkus rokok, agar
tampilannya terlihat kokoh dan padat. Lih. Windiaz, Jibal. Mengenal Bahan Kemasan Pada
Rokok. Januari 2017. https://komunitaskretek.or.id/ragam/2017/01/mengenal-bahan-kemasanpada-rokok/. Diakses pada 20 Mei 2021
12
Alex Soemadji Nitisemito. op. cit. Hal. 21
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BAB III
DINAMIKA INDUSTRI KRETEK DI PULAU JAWA PADA ERA
KOLONIAL (1910-1945)
A. Kota Kudus
1. Cap Bal Tiga, Kretek Pabrikan Pertama
Ketika kretek buatannya mulai laris di pasaran, Nitisemito dan
istrinya merasa perlu mengembangkan bisnis barunya ini. Untuk
memenuhi permintaan konsumen yang berangsur meningkat, Nitisemito
memutuskan untuk mengangkat industri kretek rumahannya ke skala yang
lebih besar. Pada tahun 1908, usaha kreteknya mendapatkan izin secara
resmi dari pemerintah Hindia-Belanda dengan merek dagang “Bal Tiga”.
Sampai tahun 1909, ia melakukan perekrutan tenaga kerja untuk
memproduksi kretek dalam jumlah besar.
a. Penolakan Layanan Kredit dari Bank
Menggunakan fasilitas kredit dari bank akan mempercepat
seorang pengusaha dalam meningkatkan dan mengembangkan
perusahaannya. Kendati demikian, Nitisemito tidak memanfaatkan
fasilitas ini. Alasan utamanya, Nitisemito enggan berurusan dengan
pihak Bank. Oleh karena itu, ia tidak pernah memanfaatkan jasa bank
termasuk, layanan pengiriman uang dan penyimpanan uang. Nitisemito
menganggap bahwa mengelola sebuah perusahaan sudah cukup
merepotkan dan tidak ingin menambah masalah dengan memiliki

24
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hutang.1 Oleh karena itu, segala kebutuhan produksinya ia beli secara
kontan. Kebutuhan bahan baku dasar yaitu tembakau, ia beli dengan
skala besar dan dipersiapkan untuk masa produksi hingga satu tahun ke
depan. Pembeliannya pun dilakukan dengan cara kontan.
Karena keputusannya menolak kredit dan juga layanan lainnya
dari Bank, Cap Bal Tiga tidak pernah memiliki catatan masalah dan
hutang dengan bank. Kebijakan Nitisemito ini memberikan arti bahwa
tanpa fasilitas kredit bank, sebuah perusahaan tetap mampu untuk
bertahan dan berkembang.
b. Sistem Abon
Pada awal berdirinya pabrik, untuk mengatasi masalah jumlah
tenaga kerja pada proses produksi, Nitisemito melakukan sistem abon.
Abon diserap dari Bahasa Belanda yaitu abonemen yang berarti
berlangganan. Sistem abon ini berarti mengacu pada sistem produksi
dimana pengolahan barang baku dilakukan secara kontrak dengan
penanggung jawab di bawahnya. Para penanggung jawab akan
mendatangkan kurir dari luar daerah dan ditempatkan di sekitar area
pribadi pemilik pabrik.2 Abon akan bekerja di sekitar wilayah tempat

1

Solichin Salam. 1983. Kudus dan Sejarah Rokok Kretek. Kudus : PPRK. Hlm.25
Disamping itu beliau pernah berkata yang kira-kira demikian : “mengurus perusahaan saja sudah
cukup pusing, apalagi bilamana perusahaan mempunyai banyak hutang”
2
Mark Hanuzs. Kretek : The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove
Cigarettes.Jakarta : Equinox Publishing Asia. 2003. Hal 24
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pabrik induk berdiri. Hal ini terjadi mengingat pada kurun waktu
tersebut masih berlaku desentralisasi pabrik.3
Sistem abon diikuti oleh pengelola industri kretek lainnya,
tetapi sistem ini kemudian tidak dilanjutkan. Diakhirinya sistem abon
karena pihak yang telah ditunjuk sebagai pengawas dan pelaksana
tidak berjalan dengan baik sebagai penjamin kelancaran produksi
(pelintingan rokok, penyaluran upah, dan penjaga mutu produksi).4
Pada tahun 1925-1930 sistem abon mulai ditinggalkan.
Diakhirinya sistem abon membuat Nitisemito akhirnya harus
membangun pabriknya sendiri dalam skala besar dengan tujuan agar
proses produksi lebih mudah diawasi dan terpusat. Pada tahun 1918,
Nitisemito membangun kompleks pabrik berskala besar pertama di
atas areal tanah seluas 6 hektar yang berlokasi di desa Jati Kudus.5
Pembangunan pabrik ini menandai perubahan industri kretek dari skala
rumahan (home industry) ke skala perusahaan yang jauh lebih besar.
Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pemantik ditinggalkannya sistem
abon yang kurang efektif tersebut.
Dengan berdirinya pabrik rokok Bal Tiga, terjadi perubahan
bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Masyarakat yang semula
bekerja sebagai petani banyak diantara mereka kemudian menjadi
buruh pabrik. Langkah Nitisemito ini ternyata mampu memperbaiki
3

S. Margana. Kretek Indonesia : Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya. Yogyakarta
: Puskindo. 2014. Hlm.54
4
Rudy Badil. Kretek Jawa : Gaya Hidup Lintas Budaya. Jakarta : KPG. 2016.Hlm. 138
5
Alex Soemadji Nitisemito. Raja Kretek Nitisemito. Kudus: penerbit tidak diketahui.1980.
Hlm. 30
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dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kudus dan sekitarnya.6
Keberhasilannya juga menjadi penanda bahwa pengusaha bumiputera
dapat membangun bisnis besar kala itu.
c. Promosi dan Pemasaran Bal Tiga
Keberhasilan penjualan kretek Cap Bal Tiga di wilayah Kudus
dan sekitarnya tidak membuat Nitisemito berpuas diri. Untuk
mengembangkan perusahaannya, Nitisemito merasa perlu untuk
melakukan tindakan pemasaran secara masif dan yang tidak biasa.
Dalam hal pemasaran dan promosi Nitisemito tak segan-segan untuk
mengeluarkan biaya dan memanfaatkan fasilitas periklanan yang tinggi
kelasnya.
Media pemasaran dan promosi Nitisemito yang pertama justru
terletak di bungkus kreteknya itu sendiri. Pada bagian belakang
bungkus kretek dituliskan himbauan untuk tidak membuang bungkus
itu, tetapi mengumpulkannya, karena dapat ditukarkan dengan hadiah
menarik. Hadiah-hadiah tersebut antara lain sepeda, arloji, jam
tembok, tea set, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Untuk
penukaran hadiah dapat dilakukan di agen-agen yang ada pada setiap
kota.7
Ramainya budaya pekan rakyat yang ada di Indonesia,
khususnya Pulau Jawa, menjadi sebuah kesempatan bagi Nitisemito
untuk melakukan promosi. Setiap kali ada keramaian, baik pekan raya,
6

Solichin Salam. op.cit. Hlm.25
Alex Nitisemito. op.cit., Hlm.36
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pasar malam, sekaten, dan lainnya, maka perusahaan rokoknya ikut
membuka tenda dan berjualan di sana.8 Tenda tersebut biasanya diisi
dengan undian menarik dengan hadiah yang terbilang cukup mewah.
Undian diletakkan dalam toples yang diisi dengan rokok hingga penuh.
Pembeli rokok Tjap Bal Tiga diberikan satu kali kesempatan untuk
menebak isi undian. Hadiahnya terdiri dari berbagai macam barang,
hingga yang termewah adalah sebuah mobil sedan baru.9
Selain menggunakan metode pemasaran tersebut, perusahaan
rokok Tjap Bal Tiga sering menjadi sponsor pertunjukan sandiwara
keliling dengan maksud untuk mempromosikannya. Acara yang
dibawakan tidak hanya sandiwara saja, namun juga tarian, komedi,
hingga nyanyian. Sebagai sponsor tunggal, perusahaan rokok Tjap Bal
Tiga mewajibkan adanya unsur promosi di dalam setiap lakon yang
dibawakan. Selain itu, target promosi penjualan sebagai sponsor juga
meluas hingga ke ranah pertandingan olah raga, seperti sepak bola,
balap sepeda, dan lari marathon. Perusahaan rokok Tjap Bal Tiga juga
memiliki tim kesebelasan sepak bolanya sendiri.
Strategi pemasaran yang terbilang sangat mengesankan adalah
menyewa pesawat terbang untuk menyebarkan pamflet mengenai
produknya. Hal ini membuat kejayaan Nitisemito dan perusahaannya
semakin meningkat. Kelompok masyarakat yang sulit dijangkau

8

Amen Budiman dan Ongkoham. Hikayat Kretek. Jakarta :KPG. 2016. Hlm. 123.
Alex Nitisemito. op.cit. Hlm.41
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dengan metode pemasaran konvensional pun dapat mengetahui produk
rokoknya tersebut.
2. Nojorono
a. Sejarah Pembentukan
Pada 14 Oktober 1932, Tjoa Kang Hay, Ko Djee Siong, dan
Tan Djing Thay mendirikan perusahaan rokok Norojono (baca: No-royo-no), yang pada mulanya berasal dari Pati. Pabrik rokok ini didirikan
di atas bekas gudang kapuk di Desa Godi bagian utara Pati. Ketiganya
bersepakat

untuk

membentuk

perusahaan

dalam

bentuk

Kommanditgesellschaft atau yang lebih awam disebut sebagai
Commanditaire Vennotschap (CV).
Pembentukan Norojono didasari oleh ide dari Tjoa Kang Hay
yang pernah menjadi salah satu agen abon milik perusahaan
Nitisemito. Berbekal pengetahuan akan tembakau, rokok, dan
pengelolaan

industrinya,

ia

memutuskan

untuk

membangun

perusahaan rokoknya sendiri. Perusahaan tersebut dirintis bersama
dengan 2 orang saudaranya yang bernama Tan Tjiep dan Tan Kong
Ping. Perusahaan tersebut diberi nama Trio dan berhasil meluncurkan
beberapa produk klobot seperti Astrokoro, 555 (bukan State 555
express), dan Kaki Tiga.10
Kemudian, Tjoa Kang Hay akhirnya memutuskan untuk keluar
dari Trio dan membentuk perusahaan rokok baru. Kali ini ia

10

Mark Hanuzs, Op.Cit. Hlm. 122
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menggandeng 2 pengusaha asal Kudus, Ko Djee Siong dan Tan Djing
Thay, sebagai mitra bisnisnya. Perusahaan barunya ini ia namakan
Norojono. Pembagian tugas antara mereka bertiga sebagai berikut : Ko
Djee Siong dan Tan Djing Thay sebagai pengawas dan pengelola
keuangan, sementara Tjoa Kang Hay sendiri bertugas mengawasi dan
mengelola proses produksi.
Dua tahun pasca terbentuknya Nojorono, ketiga pemilik dan
pengelola perusahaan memindahkan pabrik yang semula berada di Pati
ke Kudus dan bertahan hingga saat ini.11
b. Produk dan Keunikan
Produk dari perusahaan rokok Nojorono yang sangat sukses
dan masih dapat dijumpai hingga saat ini adalah Minak Djinggo.
Inspirasi nama Minak Djinggo sendiri diambil dari salah satu nama
tokoh dalam cerita pewayangan Jawa. Keunikan dari produk yang
dimiliki adalah melapiskan paraffin pada bagian ujung rokok (bagian
rokok untuk menghisap). Tujuannya adalah agar rokok menjadi lebih
tahan terhadap air. Oleh karena itu, banyak konsumen yang menikmati
rokok ini adalah nelayan, pelaut, atau kelompok masyarakat yang
sehari-harinya bekerja dekat dengan perairan.
Dalam pengelolaan perusahaan, Nojorono ternyata masih
menggunakan sistem abon yang sempat diterapkan oleh Nitisemito
dengan Tjap Bal Tiga miliknya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan
11

Nojorno, sejarah. https://www.nojorono.com/about-us/id . Diakses pada 28 Agustus

2021
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latar belakang Tjoa Kang Hay yang pernah menjadi abon. Selain itu,
penggunaan sistem abon juga dirasa cukup efektif bagi perusahaan
rokok yang sedang dalam tahap merintis.
B. Kota Surabaya
1. Situasi Industri Kretek di Lembah Brantas Awal Dekade 1910an.
Industri rokok di Lembah Brantas (Jawa Timur) diawali dengan
pendirian usaha rokok di Karesidenan Kediri pada tahun 1909 dengan
pabrik berskala kecil di Blitar. Pada tahun 1914 hingga 1916, Blitar
memiliki 2 perusahaan rokok baru dan berskala cukup besar. Hal ini
menjadi pemantik utama bagi berdirinya perusahaan-perusahaan rokok
lain di sekitarnya. Oleh karena itu industri rokok di wilayah ini merupakan
yang terbesar kedua setelah Kudus.
Kawasan Lembah Brantas sejatinya memiliki keuntungan yang lebih
banyak untuk berkembang daripada wilayah Kudus. Menurut Darmawan
Mangoenkoesoemo (1931) dan M. Soenario (1935) setidaknya ada empat
faktor yang mempengaruhi. Pertama, ongkos pengangkutan yang relatif
murah. Kedua, kemudahan dalam pengawasan terhadap tenaga kerja dan
agen sebagai mitra usaha. Ketiga, upah kerja dan harga jual klobot lebih
murah. Keempat, adalah kompetisi dan daya saing ekonomi tidak terlalu
sengit dikarenakan hampir semua pelaku bisnis rokok di Lembah Brantas
adalah orang-orang Tionghoa.12

12

Rudy Badil. op.cit. Hlm. 152
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Oleh karena itu, pendirian usaha rokok di wilayah ini menjadi lebih
menjanjikan daripada wilayah Kudus. Hal ini juga ditunjang dengan
diuntungkannya para pengusaha akibat letak geografis yang berdekatan.
Mayoritas pembudidayaan tembakau saat itu dilakukan di daerah Malang
bagian selatan yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan pabrik-pabrik
tempat pengolahannya. Kendati demikian, hasil pengalaman panjang dan
reputasi sebagai pioneer dalam industri kretek, Kudus tetap memiliki
pamor yang jauh lebih tinggi daripada Jawa Timur dalam pengembangan
industri kretek.
2. Sejarah Berdirinya H.M. Sampoerna
Perjalanan Sampoerna diawali dengan kedatangan seorang imigran
Tiongkok bernama Liem Seeng Tee pada tahun 1912. Semasa remaja
Liem Seeng Tee melakoni berbagai macam pekerjaan seperti penjaja
makanan hingga berjualan arang. Masih pada tahun yang sama, Seeng Tee
memutuskan untuk menikah dengan Siem Tjiang Nio dan membuka usaha
baru.
Usaha baru yang dipilihnya adalah berjualan tembakau. Pada
awalnya Seeng Tee berjualan dengan menggunakan sepeda untuk
berkeliling di wilayah yang saat ini menjadi wilayah kota tua di
Surabaya.13 Selain dengan berkeliling menggunakan sepeda, Seeng Tee
juga menjual barang dagangannya di kaki lima di depan sebuah toko.

13
Aris Perdana, Sejarah Sampoerna, dari Industri Rumahan Jadi Perusahaan
Internasional. Agustus, 2020. komunitaskretek.or.id/ragam/2020/08/sejarah-sampoerna-dariindustri-rumahan-jadi-perusahaan-internasional/. Diakses pada 26 Agustus 2021.
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Keuntungan dari penjualan yang cukup tinggi, membuat Seeng Tee
merelokasi tempat usahanya ke rumahnya sendiri.
3. Penemuan Cita Rasa Unik dan Lahirnya Dji Sam Soe
Setelah merelokasi tempat usahanya, pada kurun waktu yang sama
Seeng Tee mendapatkan ide untuk memberikan beberapa campuran dalam
produk tembakau yang dijualnya. Pada awalnya, ia menjual produk
tembakaunya secara murni dan tanpa campuran. Bahan baku campuran
yang ditawarkan berasal dari bahan-bahan alamiah seperti coklat, vanila,
pala, dan cengkeh.14 Ramuannya ternyata menghasilkan cita rasa yang
eksotis dan unik. Ramuan-ramuan ini mulai dijual secara terpisah untuk
kemudian dilinting sendiri oleh pembeli bersama dengan produk
tembakaunya.
Seiring berjalannya waktu, Seeng Tee mengamati bahwa produk
tembakau campurannya ternyata menarik minat yang tinggi masyarakat.
Cita rasa unik yang dihasilkan membuat produk tembakau campuran
memiliki nilai tambah. Dengan latar belakang tersebut, Seeng Tee
akhirnya memproduksi tembakau dengan campuran bahan yang disenangi
oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi harus membelinya secara
terpisah, namun langsung melintingnya. Selain itu, Seeng Tee tidak hanya
mencampurkan beberapa jenis bahan tambahan pada tembakaunya, tetapi
juga mencampurkan beberapa jenis tembakau untuk memperkaya cita rasa.
Produk hasil racikannya kemudian dijual dalam bentuk kemasan dan

14

Mark Hanuzs, op.cit.. Hlm. 120.
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menjadi cikal bakal rokok kretek Dji Sam Soe yang terkenal di pasaran
hingga saat ini.
4. Langkah Awal Kesuksesan
Tahun 1916, Seeng Tee mencapai kesepakatan dagang untuk
membeli tembakau sebagai bahan baku dalam jumlah besar dari pabrikpabrik rokok yang hampir bangkrut. Namun, pada akhir kesepakatan,
Seeng Tee justru menemui permasalahan. Penjual meminta Seeng Tee
untuk membeli persediaan tembakaunya secara tunai pada hari yang sama.
Seeng Tee yang merasa bingung memutuskan untuk pulang dan bercerita
kepada istrinya. Tjiang Nio melihat hal ini sebagai suatu kesempatan besar
dan tidak boleh dilewatkan. Ia akhirnya mengambil uang tabungannya dari
dalam bambu penyangga rumah yang jumlahnya lebih dari cukup untuk
membeli semua tembakau yang ditawarkan. Seeng Tee akhirnya
mendapatkan bahan baku utama dengan jumlah banyak dan memulai
produksi berskala besar pertamanya.15
Keberhasilan Seeng Tee membuat ia berani untuk melakukan
relokasi tempat usaha dan tempat tinggal keluarganya ke taraf yang lebih
tinggi. Seeng Tee membeli gudang bekas dari sebuah yayasan panti asuhan
dan mendirikan pabrik sekaligus mendirikan rumah dalam satu kawasan
yang sama. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan
selama tahap produksi hingga barang siap edar di pasaran. Dari bangunan
ini Seeng Tee perlahan membangun kerajaan kreteknya dan memberi

15

ibid., Hlm. 120.
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nama perusahaannya Handel Maatschpaij Sampoerna. Dipilihnya nama
Sampoerna adalah dengan maksud agar produk yang dihasilkan dan
dipasarkan berkualitas sempurna, sehingga bisa untuk menjaga kepuasan
pelanggan. Bangunan pabrik perdananya masih ada tetapi kini telah beralih
fungsi menjadi museum “House of Sampoerna” di Surabaya.
C. Kota Malang
1. Bentoel
a. Awal mula
Ong Hok Liong mengawali karirnya dalam industri kretek
ketika menjadi pembantu ayahnya dalam usaha jual beli tembakau di
Bojonegero, Jawa Timur. Kemampuannya dalam melakukan jual beli
tembakau pun terbilang baik. Dari sini juga ia mempelajari berbagai
macam jenis tembakau yang laris di pasaran. Kendati demikian,
kecenderungan Ong Hok Liong untuk berjudi dengan uang hasil
usahanya membuat kehidupan rumah tangganya memburuk. Sebagai
solusi, istrinya, Liem Kim Kwie, meminta untuk pindah ke desa lain
yaitu, Sumberwaras. Walaupun sudah pindah, teman-temanya yang
memiliki hobi berjudi tetap menyambanginya karena wilayahnya yang
tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, istri Ong kembali meminta pindah
dengan jarak yang cukup jauh yaitu ke Malang di tahun 1910.
Seusai kepindahannya ke Malang, Ong Hok Liong memulai
usahanya dengan berjualan beras. Usaha ini dijalankan dengan bantuan
istri dan anak perempuan pertamanya. Kesuksesan yang berhasil diraih
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tidak membuatnya cepat puas. Ia kemudian membuka bidang usaha
baru, yakni usaha rokok kretek, sejak 1920, dengan bekal yang ia
miliki ketika masih di Bojonegoro. Ong Hok Liong meminta dan
meyakinkan saudaranya untuk bergabung dan membentuk perusahaan
bersama-sama. Modalnya berasal dari uang hasil menggadaikan
perhiasan istrinya dan dana dari saudaranya. Dengan modal yang
dirasa cukup, Ong Hok Liong menyewa rumah dan memperkerjakan
12 karyawan untuk memulai produksi kreteknya
b. Produk Pertama dan Penemuan Nama Bentoel
Ong Hok Liong akhirnya mendirikan pabrik kreteknya sendiri
yang diberi nama Strootjesfabriek Ong Hok Liong yang berbasis di
Malang. Untuk produk pertamanya, seperti kebanyakan industri kretek
berskala kecil lainnya, Ong menargetkan untuk masyarakat dengan
segmentasi luas. Oleh karena itu, produk pertamanya adalah rokok
kretek klobot yang memang sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat
berbagai kalangan. Produk pertamanya ini ia namakan Burung.
Penjualan kretek burung dan beberapa merek lainnya seperti Kendang,
Klabang, Lampu, dan Turki tidak terlalu berhasil. Ong mengaitkan
ketidak berhasilannya ini pada resesi ekonomi dunia yang terjadi pada
periode akhir 1920-an/awal 1930-an.16

16

Depresi Besar atau krisis malaise adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi
yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia yang terjadi pada tahun 1929 yang dinamakan The
Great Depression atau Zaman Malaiseberlangsung selama 10 tahun saat Amerika Serikat dipimpin
oleh Herbert Hoover. Ekonomi, Warta (2020-09-30). Apa Itu Depresi Besar?. Warta Ekonomi.
https://www.wartaekonomi.co.id/read306577/apa-itu-depresi-besar . Diakses tanggal 10
September 2021.
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Ketidaksuksesan tersebut mendorong Ong Hok Liong untuk
mengganti nama produknya. Ia mencetuskan untuk mengganti nama
produknya dengan sebutan Djeruk Manis. Namun sebelum melakukan
penggantian nama, Ong melakukan ziarah ke petilasan petapa Mbah
Djugo di Gunung Kawi. Selama melakukan ziarah, ia mendapatkan
mimpi bertemu dengan seorang penjual bentoel (akar singkong) dan
menanyakannya kepada juru kunci petilasan mengenai makna
mimpinya. Dikemukakan kepadanya, makna dari mimpi tersebut
adalah agar Ong menggunakan nama Bentoel untuk produknya.17
Sekembalinya ke Malang, Ong Hok Liong segera melakukan
re-branding pada seluruh produk kreteknya. Dengan pergantian nama
ini, rokok kretek produksinya kian dikenal oleh masyarakat dan
penjualannya pun meningkat. Kesuksesan ini membuat nama Bentoel
kian meluas ke seluruh kalangan masyarakat. Hingga pada medio
1950an, Bentoel menjadi salah satu pelopor rokok kretek dengan
produksi menggunakan mesin pertama di Indonesia.
D. Kota Yogyakarta dan Surakarta
1. Suara Gemeretak Beraroma Wangi
Pada zaman lahirnya industri Kretek di Pulau Jawa, Yogyakarta
dan Surakarta juga ikut ambil bagian di dalamnya. Hal ini ditandai dengan
dijumpainya sejenis rokok yang dibuat dengan berbagai macam campuran
tembakau

17

dan

dibungkus

Mark Hanusz, op.cit. Hlm. 126.

dengan

daun

nipah.

Selain

karena
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pembungkusnya yang tidak terbuat dari kertas, keunikan lain dari rokok
ini adalah karena campuran tembakaunya tidak hanya menggunakan
cengkih, namun juga menggunakan bahan-bahan lain untuk menguatkan
cita rasa dan aromanya. Rokok ini kemudian disukai kalangan masyarakat
di sepanjang wilayah Yogyakarta dan Surakarta.
Salah satunya adalah Rokok Diko, rokok yang memiliki komposisi
tembakau, campuran bumbu penyedap rasa dan penguat aroma yang terdiri
dari klembak, kemenyan, kemukus, kayu manis, pala, adas, pulosari,
pucuk cendana, ganti, tegari, mesoyi, waron, klabet, dupa, dan varietas
tanaman lainnya yang dibungkus dengan daun nipah (bukan klobot jagung
atau kertas).18 Campuran berbagai macam rempah-rempah tersebut
kemudian lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan uwuruwur atau wur yang secara harafiah didefinisikan sebagai bumbu rokok.
Tokoh di balik lahirnya rokok Diko ini adalah Raden Mas Ngabehi Irodiko
dari Surakarta.19 Namanya ini kemudian diambil sebagai julukan dari
rokok yang dibuatnya.
Popularitas rokok Diko menyebabkan terjadinya peningkatan
permintaan yang pesat. Pembuatan campuran tembakau yang tidak mudah,
membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membantu proses produksi.
Dalam waktu relatif singkat telah muncul para pengrajin rumah tangga
yang membuat rokok Diko. Pembuatan rokok Diko ini ternyata tidak

18

Amen Budiman dan Ongkoham, Op.Cit hlm. 142
B. Van De Reijden, Rapport Betreffende Eene Gehouden Enquete Naar De Arbeids-Toestanden
In De Industrie Van Strootjes En Inheemsche Sigaretten Op Jawa. I-III, 1934-1936
19
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hanya berkembang pesat di wilayah Surakarta saja, namun juga menyebar
hingga ke wilayah Yogyakarta.
Di Yogyakarta sendiri, beberapa produsen bahkan telah memiliki
sistem produksi seperti pabrik dengan memperkerjakan tukang campur
wur, tukang linting, hingga pengemasan sehingga omset yang diraih lebih
tinggi. Perkembangan industri rokok di wilayah Yogyakarta juga menjadi
pemantik meningkatnya industri rokok dari waktu ke waktu. Pada tahun
1906,

telah

muncul

perusahaan-perusahaan

kecil

di

Kabupaten

Karanganyar dan Boyolali, disusul Sragen pada tahun 1908, tahun 1911 di
Klaten, dan di Wonogiri tahun 1920. Untuk wilayah Yogyakarta sendiri
pada tahun 1914 di Bantul didirikan pabrik rokok untuk yang pertama
kalinya, disusul dengan Adikerta pada tahun 1924 dan Kulon Progo pada
tahun 1927.20

20

ibid, Hlm. 153-155
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90 Juta
80 Juta
70 Juta
60 Juta
50 Juta
40 juta
30 Juta
20 Juta
10 Juta
Medio

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Tahun

1929

1929

1930

1930

1931

1931

1932

1932

1933

1933

Tabel 1. Garis Biru : Jenis rokok non-sigaret : rokok diko, klembak, dan sebagainya
Garis Oranye : Jenis rokok sigaret (kretek). (sumber : Van Der Reijden, ii,
1935:115)

2. Aroma Wangi yang Memudar, dan Kebangkitan Kretek di Surakarta,
Yogyakarta, dan Sekitarnya.
Perkembangan industri rokok Diko yang disukai oleh masyarakat
di wilayah Surakarta, Yogyakarta, dan sekitarnya menjadi pemantik
berkembangnya industri rokok jenis lainnya. Di beberapa daerah,
penggunaan daun nipah sebagai pembungkus tembakau mulai tergantikan
oleh daun kawung, klobot, hingga kertas. Penggantian ini menyebabkan
meningkatnya varietas jenis rokok yang ada di wilayah Yogyakarta dan
Surakarta. Pada tahun 1930, jenis rokok yang beredar berjumlah kurang
lebih 8 jenis ditambah jenis rokok kretek yang juga meramaikan pasar.
Pada tabel I, dapat dilihat bahwa berkembangnya industri rokok
non-kretek justru berangsur menurun. Pada medio kedua tahun 1929,
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industri rokok kretek hanya memproduksi 5.000.000 batang saja,
berbanding terbalik dengan industri rokok jenis lain yang dapat
memproduksi sekitar 70.000.000 batang dalam setengah tahunnya. Dalam
kurun waktu 5 tahun, industri rokok kretek telah meningkat hingga dapat
menguasai 55% peredaran produk rokok di wilayah ini. Hingga pada
medio pertama tahun 1933, industri kretek dapat menyaingi produksi
industri rokok non-kretek dengan memproduksi sekitar 67.000.000 batang.
Keberhasilan ini ditunjang setelah berdirinya pabrik-pabrik rokok kretek di
wilayah Surakarta.
Penurunan produksi rokok non-kretek ini disebabkan oleh
penjualan produk yang terbatas di wilayah Surakarta dan Yogyakarta saja.
Sementara untuk industri rokok kretek telah berhasil meluaskan wilayah
pasarnya bahkan hingga ke Semarang dan Jawa Timur untuk bersaing
dengan rokok-rokok kretek pabrikan di Kudus yang terkenal. Beberapa
perusahaan bahkan telah mengirimkan sedikit hasil produknya ke Boven
Digul di Papua.21

21

Amen Budiman dan Ongkoham, Op.Cit. Hlm. 146
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BAB IV
KONTRIBUSI INDUSTRI KRETEK DI JAWA PADA ERA KOLONIAL
(1910-1945)
A. Kontribusi Sosial Ekonomi
Julukan Kudus sebagai kota kretek tidak dapat dipisahkan dari sejarah
panjang lahirnya industri-industri pertama kretek di Pulau Jawa. Industri
kretek menunjukkan peran pentingnya di kota ini pertama kali pada awal abad
ke-20. Perkembangan perekonomian di Kota Kudus memiliki karakteristik
yang khas, dimana pada kota-kota lain di Pulau Jawa, sektor ekonomi nonBelanda telah dimonopoli oleh orang Arab ataupun Tionghoa.1 Para
pengusaha kretek di Kudus dapat mengambil alih posisi middleman yang
umumnya di duduki oleh orang Tionghoa dan Arab. Kota ini menjadi kantong
usaha bumiputra dibawah sistem ekonomi masa kolonial yang dikuasai oleh
pihak asing.2
Kejayaan industri kretek tidak terlepas dari pembudidayaan bahan
bakunya yaitu tembakau yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa
(Temanggung, Wonosobo, Boyolali, dan wilayah lain di Jawa Timur seperti
Jember). Tembakau diera tersebut menurut administrasi pembudidayaannya
diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu, perusahaan asing yang menyewa
lahan di Vorstenlanden3, orang asing yang menyewa tanah golongan
bumiputra, golongan bumiputra dengan pengawasan orang Eropa dan

1
Lance Casteles. Tingkah Laku Politik, Agama, dan Ekonomi di Jawa : Industri Rokok
Kudus. Jakarta: Sinar Harapan. 1982. Hlm.139
2
Lance Casteles. Ibid.
3
Merujuk pada penguasa ningrat atau kalangan bangsawan lokal
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perkebunan milik golongan bumiputra secara mandiri tanpa campur tangan
asing. Bagi orang-orang Eropa yang menyewa tanah pada golongan orang
bumiputra, golongan bumiputra tentu saja mendapatkan keuntungan dengan
sistem bagi hasil tertentu. Untuk pekerjanya sendiri, pengusaha asing
mendatangkan pekerja dari Madura (untuk wilayah Besuki).4 Sebagai proses
paling awal dari adanya industri kretek, pembudidayaan tembakau telah
berhasil meningkatkan martabat perekonomian bumiputra. Petani sengaja
menanam dan membudidayakan tembakau yang memiliki mutu baik agar
harga menjadi relatif tinggi. Para petani lokal yang telah berhasil
memproduksi tembakau dengan standar yang baik, akan menjadi mitra bisnis
para pengusaha asing. Para pengusaha asing inilah yang kemudian
membawanya ke pasar internasional.
Industri kretek yang tumbuh besar, menciptakan suatu fenomena
pergerakan

sosial

ekonomi

vertikal.

Pergerakan

ini

membuat

para

pengusahanya disebut sebagai orang yang berhasil dan werkegaver.5 Para
petani dan pemilik industri kretek tercatat mengalami peningkatan dalam
daftar pemberangkatan Haji pada awal abad ke-206. Industri kretek juga
menjadi salah satu pembayar pajak yang besar bagi pemerintah. Melalui
sumbangsih-sumbangsih tersebut, pemerintah kolonial tidak lagi dapat
menganggap golongan bumiputra sebagai golongan masyarakat yang
4

Soegianto Padmo, Tobacco Plantations and Their Impact on Peasant Society and
Economy in Surakarta Residency, 1860-1880s. Yogyakarta : Aditya Media. 1999
5
S. Margana. Kretek Indonesia : Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya.
Yogyakarta : Puskindo. 2014. Hlm.58
Wekegaver berarti pemberi pekerjaan bagi sesama warga jajahan.
6
Denys Lombard. Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2. Jakarta : Jaringan Asia. 1996
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terbelakang. Nama-nama seperti Nitisemito, H.M Muchlis, H. Md.
Noorchamid, M. Nadirun, H. Asikin, Haji Djoevri, K.H.R. Asnawie, dan H.M
Abdul Kadir segera menjadi sorotan bagi masyarakat golongan bumiputra.
Deretan nama-nama asli Indonesia tersebut sukses mengembangkan industri
kretek dengan filosofi yang dalam. Filosofi yang mengandung makna bahwa
kalangan bumiputra telah mampu untuk maju dan berdiri dikakinya sendiri
serta memberikan pekerjaan dan penyejahteraan hidup bagi masyarakat
disekitarnya. Hal ini juga menyanggah anggapan bangsa kolonial bahwa orang
bumiputra tidak dapat berbuat apa-apa.7 Keberhasilan ini tidak hanya
dirasakan oleh kalangan orang-orang bumiputra saja, sebagai bentuk apresiasi,
Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachouwer pernah berkunjung ke
pabrik dan kediaman H.M Muchlis. Bangsawan Jawa, Sunan Surakarta, juga
mengunjungi rumah milik raja kretek, Nitisemito.
Kejayaan dalam dinamika industri kretek, tidak selamanya mengalami
jalan yang lurus. Pada tahun 1928, kegagalan panen cengkeh di Zanzibar dan
Madagaskar, mengganggu stabilitas dan merusak proses produksi kretek.
Kegagalan ini memicu naiknya harga cengkeh yang semula hanya 75 Gulden
per pikul menjadi 160 Gulden per pikul.8 Upaya menghadapi krisis ini
dilakukan dengan cepat oleh para produsen kretek. Upaya awal yang
diterapkan adalah tidak menaikkan harga barang di pasaran. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa sebagian besar konsumen kretek adalah
masyarakat kecil. Demi tetap berjalannya roda perekonomian dalam tubuh
7
8

Parada Harahap. Indonesia Sekarang. Jakarta : Bulan Bintang : 1952. Hlm. 170
Rudy Badil. Kretek Jawa : Gaya Hidup Lintas Budaya. Jakarta : KPG. 2016. Hlm.149
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industri kretek, beberapa pengusaha juga menerapkan strategi lain. Strategi ini
seperti mencampurkan cengkeh dengan kualitas baik dengan kualitas
dibawahnya. Hal ini semata-mata untuk menyiasati harga cengkeh bermutu
bagus yang diimpor. Upaya dari ranah yang lebih teknis adalah dengan
melakukan penurunan mutu produk dan melakukan penjualan ke Madura dan
luar Pulau Jawa.
Perubahan ini menurunkan kepuasan pelanggan dan beberapa industri
kretek hampir kehilangan pasarnya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada
buruh bukanlah solusi yang dapat diambil. PHK buruh hanya akan
meningkatkan angka kriminalitas akibat menurunnya kemampuan daya beli
masyarakat. Untuk itu perusahaan lebih memilih untuk menurunkan upah
buruh. Kian menurunnya upah buruh juga dikarenakan adanya penaikan pajak
tembakau dari pemerintah kolonial sebesar 20% pada tahun 1933 dan
meningkat pada tahun 1936 menjadi 30%. Menurunnya upah buruh
meningkatkan angka kriminalitas dan prostitusi. Di Kota Blitar, banyak PSK
yang bekerja karena kemiskinan dan kesengsaraan.9 Mengatasi hal tersebut,
banyak buruh pabrik yang mencari langkah agar target lintingan yang diminta
dapat terpenuhi. Pada dini hari, banyak buruh yang telah menyetrika atau
meluruskan klobot pembungkus kretek yang akan digunakan untuk melinting
agar lebih mudah proses pelintingannya.

9

Parada Harahap.opcit.. Hlm, 120
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BRUTO

NETTO

Sebelum accijn

Sesudah accijn

1930

1931

1932

1933

1934

55

52

45

25

22

Sebelum accijn

Sesudah accijn

1935

1930

1931

1932

1933

1934

1935

21

37

35

30

15

11

10

Tabel 2. Upah Bruto dan netto buruh kretek 1930-1935 dalam hitungan per-100 batang
dalam sen (Harahap, Parada. Hlm. 210)

Dalam sejarah ekonomi dunia, diawal dekade 1930 dunia memasuki
masa kelam dalam bidang ekonomi. Hal ini diawali dengan adanya peristiwa
Selasa Hitam, sebuah peristiwa dimana bursa saham New York jatuh pada
tanggal 24 Oktober 1929 dan puncak terparahnya pada 29 Oktober 1929.10
Kejatuhan

ini

berimbas

pada

instabilitas

dan

menurunnya

volume

perdagangan internasional. Instabilitas perekonomian ini juga menyerang
negara-negara lain tak terkecuali Hindia Belanda.
Ditengah situasi sulit bagi negara-negara didunia, terkhusus negara
berhaluan kapitalis, sektor ekonomi pribumi justru mengalami peningkatan.
Momentum ini juga sebagai momentum titik balik menguatnya sektor
perekonomian Bumiputra. Krisis besar yang terjadi mengakibatkan tutupnya
perusahaan dan pabrik-pabrik milik asing. Para pekerja yang terkena PHK
kembali ke asal mereka masing-masing. Sebagian dari mereka kembali pada
sektor perekonomian agraris dan industri rumahan. Selain itu, sektor
perekonomian lain juga menjadi tujuan seperti warung, kedai, kaki lima, dan
asongan, juga seni kerajinan.

10
Faisal Irfani. "Krisis Malaise: Depresi Besar Yang Pernah Menghancurkan Amerika".
https://tirto.id/krisis-malaise-depresi-besar-yang-pernah-menghancurkan-amerika-cudu. Diakses
pada 1 oktober 2021.
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Hasil industri dari kalangan bumiputra ini mulai menarik perhatian
pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menganggap
penerapan pajak pada industri kecil Bumiputera terkhusus pada bidang seni
dan kerajinan dapat meningkatkan pemasukan. Selain itu, ketertarikan
pemerintah kolonial dapat dilihat dari pembahasan mengenai adanya proyek
pengembangan potensi industri bumiputra dan pendirian Bank Desa untuk
permodalan usaha. Popularitas industri seni Bumiputera kian meningkat
karena dinilai artistik dan indah. Hasil karya-karyanya mulai diikut sertakan
pada pameran-pameran di Eropa seperti Paris, dan kota-kota lainnya di
Belanda dan Jerman.11

Tabel 3. Jumlah Industri Kretek Berdasarkan Tingkat Skala Industrinya. (Van Der Reijden deel III.
Hal. 7)

Kebangkitan

ekonomi

bumiputra

tidak

hanya

semata-mata

meningkatkan perekonomian masyarakat saja, namun juga mendorong
semangat untuk bergerak menuju merdeka. Penerapan ilmu-ilmu pengetahuan
disekolah-sekolah yang juga diikuti kalangan bumiputra mendobrak pemikiran
11

Harry J. Poeze. In Het Land van Overheerser. Leiden : KITLV.1986. Hlm. 56-58
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untuk berpikir lebih maju. Prinsip-prinsip keilmuan ini kemudian diadaptasi
agar sesuai dengan kondisi saat itu. Sebagai contoh Mohammad Hatta sebagai
tokoh pergerakan nasional yang merumuskan sistem ekonomi bumiputra.
Melalui rumusan sistem ini, kelak dikembangkanlah sistem ekonomi koperasi
dengan harapan membantu daya saing pengusaha bumiputra dalam pasar yang
telah dikuasai oleh orang-orang Eropa.
Kompetitor terberat datang dari pengusaha swasta Eropa yang
mendapat dukungan penuh dari pemerintah kolonial yang berkuasa saat itu.
Selain dukungan penuh mengenai urusan-urusan teknis dan administrasi,
perusahaan swasta Eropa didukung oleh teknologi yang lebih maju dalam
proses produksi. Sementara itu, kelemahan lain pengusaha bumiputra adalah
modal yang kecil dan dirasa tidak cukup untuk bersaing. Kelemahan ini
akhirnya membuat orang-orang Eropa menganggap pengusaha lokal belum
memiliki kecakapan dalam membangun sebuah usaha. Hal ini tentu dibantah
oleh Hatta yang mengungkapkan bahwa masyarakat nusantara memiliki
budaya gotong royong yang baik dan kuat.12 Anggapan tersebut tentu saja
hanyalah reaksi atas ketakutan orang-orang Eropa akan tersainginya usaha
mereka oleh kelompok bumiputra. Oleh karena itu pengusaha bumiputra kerap
kali

dihadapkan

pada

kebijakan-kebijakan

yang

mempersulit

dan

diskriminatif. Kebijakan yang diskriminatif ini kelak akan mendorong
semangat nasionalisme dan rasa ingin terlepas dari penjajah, juga
meruntuhkan beberapa industri besar yang telah ada.

12

S. Margana . Op.Cit. Hlm.13
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Kendati perekonomian bumiputra mengalami peningkatan, namun tak
dapat dipungkiri bahwa instabilitas ekonomi dunia juga berpengaruh pada
industri yang telah berdiri sebelumnya. Pemerintah kolonial sendiri
menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti meningkatkan pajak,
pengalokasian dana untuk biaya perang, dan penekanan pada aplikasi politik
etis yang menguras banyak kas negara. Sebagai industri yang telah berdiri
jauh sebelum periode ini, industri kretek juga mengalami penurunan. Kendati
demikian, penurunan tersebut tidak sebesar yang terjadi pada sektor industri
lain seperti gula tebu.
Persaingan sulit industri kretek milik bumiputra tidak serta merta
dirasakan pada kurun waktu ini saja. Pada tahun 1925 akibat dari kebijakan
pemerintah kolonial yang membuka pasar bebas internasional, British
American Tobacco (BAT) membuka pabrik pertamanya di Cirebon.
Dukungan modal yang besar membuat BAT dalam kurun waktu 3 tahun dapat
membuka satu lagi pabriknya di Surabaya.13 Di Jakarta, berdiri juga pabrik
rokok naungan koperasi Jacobson

Van den Berg yang modalnya adalah

gabungan pemodal 3 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Belgia.
Produk-produk rokok mesin impor akhirnya membanjiri pasar Hindia Belanda
dan menyamai produksi stroojes. Situasi ini tentu semakin menjepit
pengusaha bumiputra. Pemerintah kolonial mengambil langkah untuk
mencegah hal ini terjadi. Pengambilan langkah tersebut didasari dengan

13

Lance Casteles. Op.cit. Hal 64-65
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pertimbangan bahwa industri kretek telah memberikan sumbangsih besar pada
pemerintah dalam bentuk pajak. 14
Kebijakan tersebut juga diambil berdasarkan pentingnya industri
kretek milik bumiputra dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah
kolonial sendiri tidak mampu membentuk sektor industri baru dengan
kapasitas daya serap dan hasil perekonomian yang sama memuaskannya
dengan industri kretek bumiputra. Hancurnya ekosistem perekonomian pada
industri kretek mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat
yang memicu instabilitas sosial. Industri kretek telah melahirkan suatu
pemahaman bahwa pengusaha dari golongan bumiputra juga mampu untuk
bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain baik binaan pemerintah kolonial
ataupun korporat swasta asing.
Sumbangsih industri kretek tidak berhenti hanya pada peningkatan
kualitas kesejahteraan dan ekonomi kalangan bumiputra saja. Dalam rangka
merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Raja Kretek Kudus Nitisemito
turut memberikan sumbangan materiil. Pada masa kekalahan Belanda di
Indonesia, pergantian kekuasaan kepada pemerintahan Jepang sangat
menggoyangkan situasi ekonomi saat itu, tak terkecuali industri kretek.
Masuknya Jepang ke Kudus membuat industri kretek milik Nitisemito harus
tutup dikarenakan seluruh aset perusahaan, termasuk pagar besi dijarah oleh
tentara.15

14

S. Margana. Op.cit, Hal. 74
Alex Soemadji Nitisemito. Raja Kretek Nitisemito. Kudus : Penerbit tidak dikeathui.
.1980. Hlm. 107
15
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Untuk hal tersebut anak dari Nitisemito yaitu Soemadji Nitisemito
yang ditunjuk meneruskan perusahaan memberikan sumbangsih berupa
pelayanan publik. Tak kurang dari 30an orang tentara yang selesai bertempur
datang dan makan secara gratis. Pabrik kreteknya pun dibuka untuk
mengadakan perundingan-perundingan strategi pertempuran. Selain itu,
beberapa kali lingkungan pabriknya digunakan sebagai dapur umum. Hal-hal
tersebut tentu saja mengundang resiko, namun Nitisemito telah berpesan
bahwa anaknya harus ikut berjuang secara langsung sebab dirinya telah
terlampau tua untuk itu.16
Untuk wilayah lain seperti di wilayah lembah Sungai Brantas
terkhusus Surabaya, ditahun 1942 kokohnya merek Dji Sam Soe membawa
dampak baik bagi masyarakat. Di rentang waktu akhir kekuasaan Belanda,
H.M

Sampoerna

mampu

memproduksi

3

juta

batang

kretek

dan

memperkerjakan 1.300 karyawan yang dibagi dalam dua shift.17 Kendati
demikian, tak berselang lama Seng Tee selaku pemilik ditangkap Jepang dan
melakukan kerja paksa, serta pabrik dan asetnya disita oleh pemerintah militer
Jepang.
B. Kontribusi Sosial Budaya
Pada periode waktu menjelang kekalahan dan runtuhnya negara-negara
kolonial akibat meletusnya Perang Dunia ke-2, tuntutan untuk memposisikan
golongan bumiputra menjadi lebih bermartabat dan persoalan pandangan
kewarganegaraan menjadi salah satu fokus utama perjuangan. Implementasi
16
17

ibid. Hlm. 116-117
Margono S., Op.cit, Hlm. 142
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hal ini ditandai dengan petisi yang dilemparkan oleh M.H Thamrin dan
Wiwoho dimana isinya adalah permintaan perubahan istilah tentang warga
negara. Perubahan tersebut diantaranya Nederlands Indie menjadi Indonesie,
Inlanders menjadi Indonesier, dan Nederlandsche menjadi Indonesische.
Implementasi ini juga sejalan dengan tuntutan Roep untuk melakukan
redefinisi mengenai kewarganegaraan Hindia Belanda.18
Pembaharuan dalam orientasi kewarganegaraan di Hindia Belanda
juga dilakukan dalam bidang lain seperti seni rupa. Dalam hal ini seni rupa
yang diangkat adalah dalam bidang media iklan yang tersebar baik dikoran
maupun brosur. Industri kretek bumiputra juga harus bersaing dengan industri
rokok milik korporat asing dalam media masa untuk memenangkan pasar.
Dalam hal ini, pengaruh perubahan orientasi kelas warga negara sangat
berpengaruh. Warga negara asing identik dengan citra masyarakat modern dan
berbusana rapi (seperti jas, topi, dan bersepatu), sementara warga bumiputra
identik dengan citra masyarakat tradisional. Dari ilustrasi tersebut, sebenarnya
sudah jelas bahwa industri kretek bumiputra tetap tidak akan kehilangan
pasarnya. Sebab, konsumen kretek mayoritas berasal dari kalangan bumiputra
itu sendiri. Kendati demikian, tindakan pencegahan untuk adanya fenomena
berpindah selera ke rokok non-kretek perlu dilakukan. Pencegahan tersebut
dilakukan berdasarkan adanya kelompok orang-orang bumiputra elit dan
terdidik yang ingin mengikuti gaya hidup modern ala kolonial.19 Hal ini

18
J.M Pluvier. Overzicht van de Ontwikkeling der nationalistche Berweging in Indonesie
in de Jaren 1930 tot 1942. Bandung : S-Gravenhage. Hal. 142-147
19
Henk Schulte Norldholt. Modernity and Cultural Citizenship in the Netherlands Indies
: An Illustrated Hypothesis, Journal of Shout East Asia. Vol 42 Issue 03 :2011. Hlm. 435-437
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dikarenakan mereka menganggap orientasi berpikir seperti ini adalah orientasi
berpikir yang maju dan modern.
Pada iklan-iklan miliki industri rokok kolonial atau swasta asing,
penggambaran objek biasanya berupa orang-orang kulit putih lengkap dengan
busana tuxedo dan bertopi. Objek ini biasanya didampingi dengan gambar
bungkus rokok yang elegan dan terkesan mewah serta slogan yang
menandakan superioritas produk. Berbeda dengan iklan rokok asing, iklan
kretek lebih lugas dalam penyampaiannya. Biasanya memiliki gambar berupa
seorang bumiputra yang berkegiatan sehari-hari dan berbusana tradisional atau
bertelanjang dada. Literasi yang ada didalamnya memiliki kecenderungan
Hard Selling atau memang secara tegas dan gamblang menawarkan hasil
produknya. Gambar-gambar yang ada pada iklan kretek biasanya berorientasi
dan menekankan pada identitas warga bumiputra dan penggambaran rakyat
jelata.
Pembentukan pandangan atau orientasi yang berbeda pada masingmasing kelas ini sejatinya adalah sebuah keuntungan yang dirasakan kelak
oleh Bangsa Indonesia setelah merdeka. Pembentukan citra kretek yang
tradisional justru dapat dengan mudah melekat sebagai sebuah simbol
kebudayaan dan tradisi asli Nusantara. Kretek yang dulu diidentikkan dengan
kaum bumiputra, sekarang menjadi simbol identitas Bangsa Indonesia sendiri.
Secara tidak langsung, Indonesia telah memiliki produk rokoknya sendiri yang
begitu lekat dengan kearifan lokalnya. Pembentukan citra ini meningkatkan
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semangat untuk bangga pada hasil produksi industri bumiputra yang dapat
menjadi simbol dan identitas golongannya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab II hingga bab IV, maka
peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Masuknya tembakau ke Nusantara terkhusus Pulau Jawa pada abad ke-17
tidak terlepas dari peristiwa kedatangan orang-orang Eropa. Semenjak
itu, banyak kalangan masyarakat yang memanfaatkannya sebagai media
untuk merokok. Rokok jenis kretek sendiri baru ditemukan 1 abad
setelahnya dan ditujukan sebagai sarana pengobatan oleh penemunya.
Seiring populernya kretek di kalangan masyarakat, Nitisemito muncul
sebagai tokoh yang memelopori industri kretek bersama istrinya. Anak
keturunan lurah asal Jagalan, Kudus ini sukses membentuk industri
kretek setelah beberapa kali menggeluti berbagai pekerjaan. Bisnis
industri kreteknya ini melahirkan berbagai macam merek rokok dan “Bal
Tiga” sebagai yang tersukses.
2. Industri kretek Nitisemito adalah industri berskala besar pertama yang
dimiliki oleh kaum bumiputra. Keberhasilan ini tidak terlepas dari
strategi dagang perusahaan Nitisemito yang terbilang inovatif kala itu.
Sistem administrasi pabrik dan pemasaran yang baik adalah dua faktor
utama dari keberhasilannya. Keberhasilan industri kretek milik
Nitisemito ini juga merangsang tumbuhnya industri-industri lain
diwilayahnya. Salah satu pabrik kretek yang terkenal bahkan hingga saat
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ini adalah Nojorono, dimana memiliki ciri khas pemasaran pada kaum
nelayan. Untuk wilayah lain di Jawa, di Jawa Timur juga berdiri
beberapa pabrik kretek besar. Di Surabaya berdiri pabrik kretek
Sampoerna (H.M Sampoerna) milik Liem Sieng Tee. Pabrik ini
melahirkan produk kretek yang terkenal hingga sekarang yaitu Dji Sam
Soe. Di Malang, setelah mendapatkan wangsit untuk nama produknya,
Ong Hok Liong sukses dengan pabrik kretek yang ia namai Bentoel.
Bentoel sendiri masih bertahan hingga saat ini dan menjadi salah satu
pelopor penggunaan mesin untuk produksi kretek pada medio 1950an.
Industri kretek juga lahir diwilayah Mataram (Yogyakarta dan Surakarta)
dan berjaya pada awal 1930an. Meski pada awalnya harus bersaing
dengan industri rokok diko yang lebih dulu ada, ekosistem industri kretek
terbukti dapat mengungguli keuntungan dan memantapkan pijakan
diwilayah ini.
3. Sistem perekonomian era kolonial yang memberatkan khususnya pada
kaum bumiputra, tidak serta merta membuat industri kretek tumbang.
Industri kretek justru diakui kehebatannya karena dapat lolos dari krisis
Malaise yang terjadi diawal 1930an. Tembakau sebagai komoditas utama
idustri kretek juga memiliki peran yang signifikan. Para petani dan
pemilik tanah mendapatkan keuntungan atas tingginya permintaan hasil
bumi mereka oleh perusahaan-perusahaan kretek yang tersebar di seluruh
Jawa.

Selain

itu,

industri

kretek

juga

mampu

meningkatkan

perekonomian nasional dan menyejahterakan masyarakat disekitarnya.
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Tingginya angka serapan tenaga kerja ikut meminimalisir potensi
kemiskinan disekitarnya. Industri kretek juga ikut berkontribusi dalam
pergerakan nasional dengan menyumbangkan aset dan materiil.
Perubahan orientasi masyarakat era kolonial juga mempengaruhi industri
kretek. Lewat media iklan, penikmat kretek selalu divisualisasikan
masyarakat bumiputra asli dengan pakaian tradisional atau bertelanjang
dada. Berbeda dengan iklan rokok milik pengusaha asing yang
menampilkan sosok berpakaian modern dan necis ala Eropa. Hal ini
justru merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Hal ini dikarenakan,
secara tidak langsung, kretek memperteguh jati dirinya sebagai budaya
dan produk asli Nusantara.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengusulkan saran sebagai
berikut
1. Mata pelajaran Sejarah Indonesia sebaiknya menyelipkan materi
mengenai sejarah perindustrian di Indonesia. Hal ini dikarenakan
perindustrian di Indonesia juga memiliki peran penting dalam
membangun sumber daya manusia masa itu. Peserta didik diharapkan
tidak mengenal sejarah hanya dari bidang politik dan militernya saja,
namun juga dari bidang lain yaitu ekonomi dan sosial. Dinamika
industri kretek yang fluktuatif juga dapat menjadi cerminan serta
pembelajaran bagaimana kaum bumiputra mampu berdiri dikakinya
sendiri walaupun ditengah situasi yang sulit.
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2. Masyarakat diharapkan dapat melihat sisi lain yang berbeda dari
industri kretek mulai dari pengumpulan barang produksi hingga hasil
jadi. Industri kretek selama bertahun-tahun telah membuktikan mampu
menjadi penyumbang pendapatan pemerintah melalui pajaknya. Selain
itu industri kretek juga berhasil dalam penyerapan tenaga kerja dalam
rangka meminimalisir pengangguran. Industri kretek juga dapat dilihat
dari sudut pandang lain yaitu pengukuhan suatu budaya asli karya anak
bangsa.
3. Skripsi ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan agar dapat
menggali lebih dalam peran industri nasional, terkhusus industri kretek
di Indonesia.
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LAMPIRAN SILABUS PEMBELAJARAN
SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas
Kompetensi Inti
KI 1
KI 2

KI 3

: Sekolah Menengah Atas
: Sejarah Indonesia
: XI (Sebelas)
:
: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan
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Kompetensi Dasar
3.3 Menganalisis
dampak politik,
budaya, sosial,
ekonomi, dan
pendidikan pada
masa penjajahan
bangsa Eropa
(Portugis,
Spanyol, Belanda,
Inggris) dalam
kehidupan bangsa
Indonesia masa
kini
4.3 Menalar dampak
politik, budaya,
sosial,

IPK
3.3.1 Mengidentifikasi
faktor-faktor
yang
melatarbelakangi
munculnya
dimanika
industri kretek di
Pulau Jawa
3.3.2 Menjelaskan
dinamika industri
kretek di Pulau
Jawa
3.3.3 Menganalisis
perkembangan
dinamika
industry kretek
di Pulau Jawa

Materi Pokok
Dinamika
Industri
Kretek di
Pulau Jawa
pada Era
Kolonial
(1910-1945)

Pembelajaran

Pengetahuan
- Tes Tertulis
Ketrampilan Cerita
Sejarah
singkat
Sikap
- Penilaian
Diri

Alokasi
Waktu
2 JP
(2x45
menit)

Sumber Belajar
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.
2016. Sejarah
Indonesia:
SMA/SMK Kelas
XI Semester 1.
Jakarta:
Kemendikbud.
Mark Hanuzs.
Kretek : The
Culture and
Heritage of
Indonesia’s Clove
Cigarettes.Jakarta
Equinox
Publishing Asia,
2003.
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• Membaca buku
teks, melihat
gambar-gambar
kehidupan politik,
budaya, sosial,
ekonomi dan
pendidikan pada
zaman penjajahan
Eropa di
Indonesia
• Membuat dan
mengajukan
pertanyaan/tanya
jawab/berdiskusi
tentang informasi
tambahan yang
belum
dipahami/ingin
diketahui sebagai
klarifikasi
tentang dampak
politik, budaya,
sosial, ekonomi,
dan pendidikan
pada masa
penjajahan bangsa

Penilaian
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Kompetensi Dasar

IPK

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu

Eropa
(Portugis, Spanyol,
ekonomi, dan
pendidikan pada
masa penjajahan
bangsa Eropa
(Portugis,
Spanyol, Belanda,
Inggris) dalam
kehidupan bangsa
Indonesia masa kini
dan menyajikannya
dalam bentuk
cerita sejarah

3.3.4 Menyimpulkan
dampak dari
adanya industry
kretek di Pulau
Jawa
4.3.1

Menyajikan
sumbangsih
industri kretek
pada masyarakat
dari segi
ekonomi, sosial,
dan budaya
dalam infografis

Amen Budiman
dan Ongkoham.
Hikayat Kretek.
Jakarta :KPG.
2016
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Belanda,
Inggris) dalam
kehidupan
bangsa
Indonesia masa
kini.
• Mengumpulkan
informasi terkait
dengan
pertanyaan
tentang dampak
politik, budaya,
sosial, ekonomi,
dan pendidikan
pada masa
penjajahan
bangsa Eropa
(Portugis,
Spanyol,
Belanda, Inggris)
dalam kehidupan
bangsa Indonesia
masa kini melalui
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Kompetensi Dasar

IPK

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu

bacaan, dan
sumber-sumber
lain
• Menganalisis
informasi dan
data-data yang
didapat baik dari
bacaan maupun
dari sumbersumber terkait
untuk
mendapatkan
kesimpulan
tentang dampak
politik, budaya,
sosial, ekonomi,
dan pendidikan
pada masa
penjajahan
bangsa Eropa
(Portugis,
Spanyol,
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Kompetensi Dasar

IPK

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu

Belanda, Inggris)
dalam kehidupan
bangsa Indonesia
masa kini
• Melaporkan dalam
bentuk cerita
sejarah tentang
dampak politik,
budaya, sosial,
ekonomi, dan
pendidikan pada
masa penjajahan
bangsa Eropa
(Portugis, Spanyol,
Belanda, Inggris)
dalam kehidupan
bangsa Indonesia
masa kini.
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LAMPIRAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah
: SMA Marsudirini Bekasi
Mata Pelajaran
: Sejarah Indonesia
Kelas/Semester

: XI / Ganjil

Materi Pokok

: Dinamika Industri Kretek di Pulau Jawa pada Era
Kolonial (1910-1945
: 2 JP (2x45 Menit)

Alokasi Waktu
A. Kompetensi Inti
KI 1
KI 2

KI 3.

KI 4.

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.4 Menganalisis dampak
politik, budaya, sosial,
ekonomi, dan pendidikan pada
masa penjajahan bangsa Eropa
(Portugis, Spanyol, Belanda,

Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.4.1 Mengidentifikasi faktor-faktor
yang melatarbelakangi
munculnya dimanika industri
kretek di Pulau Jawa
3.4.2 Menjelaskan perkembangan
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Inggris) dalam kehidupan
bangsa Indonesia masa kini

industri kretek di Pulau Jawa
secara terperinci
3.4.3 Menganalisis kontribusi
industri kretek di Pulau
Jawa pada era kolonial
3.4.4 Menyimpulkan dampak dari
adanya industri kretek di
Pulau Jawa Pada era
kolonial
4.4 Menalar dampak politik, budaya, 4.4.1 Menyajikan sumbangsih
sosial, ekonomi, dan pendidikan
industri kretek pada
pada masa penjajahan bangsa
masyarakat dari segi ekonomi,
Eropa (Portugis, Spanyol,
sosial, dan budaya dalam
Belanda, Inggris) dalam
infografis
kehidupan bangsa Indonesia
masa kini dan
menyajikannya dalam bentuk
cerita sejarah
C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD, peserta didik dapat
menganalisis dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era kolonial dan
menuangkannya dalam sajian infografis.
D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
a. Penjajahan Belanda di Indonesia
b. Dinamika industri kretek di Pulau Jawa
2. Konsep
a. Pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa
b. Rasa Nasionalisme dan cinta tanah air
3. Prosedur
Menganalisis sejarah dinamika industry kretek di Pulau Jawa pada era
colonial (1910-1945)
E. Model/Metode Pembelajaran
a. Model : Cooperative Learning tipe STAD
b. Metode : Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab
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F. Media Pembelajaran
1. Bahan
a. Power Point mengenai dinamika industri kretek di Pulau Jawa pada era
kolonial (1910-1945)
b. Lembar Kerja Peserta Didik
c. Tayangan video Youtube mengenai "History of Kretek” dari link
https://www.youtube.com/watch?v=LBLCklAgy0o&t=2s
2. Alat
a. Laptop
b. LCD Viewer
c. Speaker

G. Sumber Belajar
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Sejarah Indonesia:
SMA/SMK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kemendikbud.
b. Mark Hanuzs. Kretek : The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove
Cigarettes.Jakarta Equinox Publishing Asia, 2003.
c. Amen Budiman dan Ongkoham. Hikayat Kretek. Jakarta :KPG. 2016
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H. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan
Aktivitas
Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik
10
untuk berdoa.
Menit
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan
bertanya kepada ketua kelas mengenai peserta
didik yang tidak masuk maupun tidak mengikuti
pelajaran.
3. Guru memeriksa kelengkapan dan kesiapan
peserta didik sebelum memulai pelajaran.
4. Guru menyampaikan garis besar materi pelajaran
pada pertemuan ini, kegiatan pembelajaran yang
akan dilakukan, dan teknik penilaiannya.
Inti
1. Mengamati
60
a. Guru meminta siswa untuk melihat
Menit
tayangan video tentang History of Kretek
sebagai stimulus pembelajaran
b. Guru menayangkan PPT tentang Dinamika
Industri Kretek di Pulau Jawa pada Era
Kolonial (1910-1945)
c. Guru memberikan penjelasan mengenai
garis besar sejarah Dinamika Industri
Kretek di Pulau Jawa pada Era Kolonial
(1910-1945)
2. Menanyakan
a. Guru memberi beberapa pertanyaan yang
berkaitan dengan penjelasan dari power
point dan memberi kesempatan peserta
didik untuk menjawab.
b. Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya mengenai
materi yang disampaikan dan guru
mendatanya.
3. Mengumpulkan Informasi
a. Guru membagi peserta didik menjadi 6
kelompok kecil terdiri dari 5 orang yang
heterogen.
b. Guru memberikan pertanyaan pada setiap
kelompok sebagai berikut:
- Kelompok pertama : Latar belakang
munculnya Industri Kretek di Pulau
Jawa pada Era Kolonial (1910-1945)
- Kelompok kedua : Faktor-faktor
pendorong munculnya Industri Kretek
di Pulau Jawa pada Era Kolonial (1910-
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1945)
Kelompok ketiga : Dinamika
perusahaan kretek di Kudus dan Jawa
Timur
- Kelompok keempat : Dinamika
perusahaan kretek di Yogyakarta dan
Surakarta
- Kelompok kelima : kontribusi industri
kretek pada masyarakat dari segi
ekonomi, sosial, dan budaya
- Kelompok keenam : kontribusi industri
kretek bagi pembangunan semangat
nasionalisme.
c. Guru menyiapkan undian pemilihan topik
yang akan dibahas oleh peserta didik dan
setiap perwakilan kelompok akan memilih
topik dari undian tersebut.
d. Peserta didik dalam kelompok
mendiskusikan topik yang berhasil didapat
dari undian dan mencari informasiinformasi
yang sesuai dengan topiknya dengan
memanfaatkan sumber belajar yang ada
(buku maupun internet).
4. Mengasosiasi
a. Guru membagikan Lembar Laporan Diskusi
Kelompok kepada setiap kelompok.
b. Peserta didik menuliskan segala informasi
yang telah didapatkan ke dalam Lembah
Laporan Diskusi Kelompok yang dibagikan
guru.
5. Mengkomunikasikan
a. Peserta didik dalam kelompok memaparkan
hasil diskusinya di hadapan guru dan siswa
yang lainnya.
b. Guru dan peserta didik dari kelompok lain
memberikan tanggapan berupa saran,
sanggahan, maupun tanggapan lainnya.
- Peserta didik dalam kelompok mencatat
setiap masukan dan tanggapan yang
diberikan guru maupun peserta didik
dari kelompok lainnya sebagai bahan
perbaikan hasil diskusi.
1. Guru memfasilitasi peserta didik untuk
menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan
dibahas bersama pada pertemuan ini.
-

Penutup

10
Menit
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Kegiatan

Aktivitas
2. Guru mengajak peserta didik untuk berefleksi
untuk menemukan hal-hal penting dan makna
dari materi yang telah dipelajari bersama.
3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa
bersama dan mengucapkan salam.

Waktu

I. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran
1. Teknik Penilaian
a. Sikap
b. Pengetahuan

: Penilaian Diri
: Tes Tertulis

c. Ketrampilan

: Artikel Sejarah Populer

2. Bentuk Penilaian
a. Sikap

: Lembar Penilaian Diri (lampiran 1)

b. Pengetahuan

: Soal Essai (lampiran 2)

c. Ketrampilan

: Infografis sejarah (lampiran 3)

Bekasi,............................
Mengetahui
Kepala SMA Marusdirini
Bekasi

(..........................................)

Guru Mata Pelajaran Sejarah

(.............................................)
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Lampiran 1. Lembar Penilaian Diri (Sikap Nasionalisme dan Tanggung Jawab)

Nama Siswa

: ...........................

No. Urut

: ................

Kelas

: XI ...........

Sikap Nasionalisme
Sikap
No.

Pernyataan
STS

1
2
3

4

5

TS

R

S

SS

S

SS

Saya mengikuti kegiatan upacara
hari besar kenegaraan.
Saya mementingkan kepentingan
bersama dari pada diri sendiri.
Saya menunjukkan sikap
mencintai dan menggunakan
produk dalam negeri
Saya ikut menjaga, melestarikan
serta merawat benda dan kisah
bersejarah.
Saya bersedia berteman dengan
siapa saja tanpa harus memandang
dari mana mereka berasal

Sikap Rasa Tanggung Jawab
Sikap
No.

Pernyataan
STS

1.
2.

3.

4.

Saya ikut berpartisipasi dalam
kegiatan diskusi kelompok.
Saya sungguh-sungguh
mempelajari materi yang
diberikan oleh guru.
Saya mencatat temuan-temuan
penting hasil diskusi dengan guru
dan teman-teman ke dalam buku
catatan.
Saya mengerjakan latihan yang
diberikan oleh guru dengan jujur.

TS

R
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5.

Saya bertanya apabila ada materi
yang belum jelas atau belum
dipahami.

Pedoman penskoran sebagai berikut :
Pernyataan:
a. SS (Sangat Setuju)

=5

b. S (Setuju)

=4

c. R (Ragu-ragu)

=3

d. TS (Tidak Setuju)

=2

e. STS (Sangat Tidak Setuju)

=1

Skor Maksimal

: 25

Skor Perolehan
Nilai =
Skor Maksimal
Nilai Kuantitatif
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

x100
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Nilai Kualitatif
A
B
C
D
E
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Lampiran 2. Penilaian Pengetahuan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat!
1. Jelaskan awal mula terciptanya kretek dan korelasinya dengan
kedatangan bangsa Eropa di Nusantara !
2. Analisislah mengapa tumbuh dan berkembangnya industri kretek di
Pulau Jawa tidak dapat dipisahkan dengan kota kudus? Apa
keterkaitannya dengan Nitisemito ?
3. Uraikanlah keistimewaan produk setiap industri kretek di Jawa Tengah
dan Jawa Timur serta keterkaitannya dengan kepekaan industri pada
kebutuhan pasar !
4. Bagaimana perkembangan industri kretek di wilayah Yogyakarta dan
Surakarta ?
5. Analisislah kontribusi industri kretek bagi masyarakat dan negara kala
itu dari segi ekonomi, sosial, dan budayanya !
Kunci Jawaban!.
1. Kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara turut membawa masuk
tanaman tembakau yang saat itu menjadi komoditas dagang dan juga
konsumsi. Melalui pengetahuan yang didapat mengenai tembakau,
orang-orang
Nusantara
akhirnya
membudidayakan
dan
mengonsumsinya dengan cara merokok. Kebiasaan merokok ini kian
menyebar luas diberbagai kalangan. Kemunculan kretek sendiri ada
setelah tanaman tembakau menyebar luas dan dikenal di Pulau Jawa.
Penciptaan kretek pertama kali dilakukan oleh Haji Djamhari yang
mencampurkan lintingan tembakau dengan cengkeh. Inovasi ini
bermula ketika ia mengalami sakit dibagian dada dan merasa terbantu
dengan menggunakan minyak cengkeh. Kretek akhinya dikenal luas
oleh masyarakat sebagai rokok obat. Selain karena dipercaya memiliki
khasiat dalam meredakan penyakit pernafasan, perpaduan cita rasa
tembakau dan cengkeh ternyata disenangi oleh masyarakat luas.
2. Tumbuh dan berkembangnya industri kretek di Jawa tidak dapat
dipisahkan dari Kudus karena dikota ini inudstri kretek berskala besar
pertama didirikan. Industri beskala besar ini berkaitan dengan kisah
Nitisimito yang berhasil membangun industri kretek dengan merek
dagangnya Tjap Bal Tiga. Industri milik Nitisemito ini adalah industri
pertama milik bumiputra yang secara massif memproduksi dan
menyebarluaskan kretek ke seluruh wilayah Nusantara. Berdirinya
industri kretek milik Nitisemito ini juga menjadi pemicu berdirinya
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industri serupa diwilayah Kudus dan sekitarnya. Sehingga Kudus
menjadi pioneer pertumbuhan industri kretek di Jawa dengan ekosistem
industrinya yang terbilang maju.
3. Diwilayah Jawa Tengah, ada beberapa perusahaan kretek dengan
produk yang memiliki cirikhas tertentu. Seperti Nojorono yang melapisi
bagian ujung rokok tempat menghisap dengan sejenis lilin. Nitisemito
juga melakukan inovasi produk berupa menyertakan kupon pada setiap
kemasan produknya untuk ditukarkan dengan barang-barang tertentu
sebagai media promosi. Di wilayah Jawa Timur, Sampoerna berhasil
menerapkan ciri khusus pada produknya dengan penambahan beberapa
bumbu dan jenis tembakau dalam rokoknya. Apabila pada umumnya
kretek hanya tersususn dari tembakau dan cengkeh yang dibungkus
kertas atau klobot, Samperna menambahkan bumbu-bumbu lain agar
memiliki cita rasa yang unik dan disukai pasar (menurut pengalaman
berdagang tembakau sebelumnya). Keunikan pada masing-masing
produk kretek adalah bukti bahwa setiap pemilik atau pengelola industri
harus memiliki kepekaan pada apa yang dibutuhkan oleh konsumen.
Sebagai contoh Nojorono memproduksi rokok dengan lapisan lilin agar
lebih awet dan tahan basah karena penikmat produknya banyak berasal
dari kalangan nelayan di pantai utara Jawa. Begitu juga dengan
Nitisemito yang memberikan kupon hadiah sebagai caa pemasaran
produknya agar lebih dikenal dan dirasa dekat dengan masyarakat.
4. Perkembangan industri kretek di Yogyakarta dan Surakarta terlebih
dahulu diawali dengan industri rumahan rokok diko. Rokok diko adalah
rokok wangi yang secara fundamental sama dengan kretek, yaitu
mencampurkan tembakau dengan berbagai macam campuran atau
bumbu-bumbu namun tanpa cengkih. Industri kretek di wilayah
Yogyakarta dan Surakarta baru benar-benar berdiri dan sukses setelah
tahun 1930an. Berdirinya industri kretek ini dikarenakan industri ini
telah sukses dibeberapa kota besar lainnya dan memiliki produk yang
cocok dengan selera kebanyakan masyarakat saat itu. Beridirnya
industri kretek di Yogyakarta dan Surakarta juga karena ketidak
mampuan rokok diko dalam mengembangkan dan menembus pasar ke
wilayah yang lebih luas. Fenomena tersebut membuat industri kretek
yang lebih moderat akan rasa berhasil mengungguli industri rumahan
rokok diko yang telah ada sebelumnya.
5. Adanya industri kretek memiliki kontribusi bahkan sejak sebelum
tembakau menjadi barang siap produksi. Kejayaan industri kretek tidak
terlepas dari pembudidayaan bahan bakunya yaitu tembakau yang
tersebar di beberapa wilayah di Jawa (Temanggung, Wonosobo,
Boyolali, dan wilayah lain di Jawa Timur seperti Jember). Tembakau
diera tersebut menurut administrasi pembudidayaannya diklasifikasikan
menjadi 4 bagian yaitu, perusahaan asing yang menyewa lahan di
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Vorstenlanden , orang asing yang menyewa tanah golongan bumiputra,
golongan bumiputra dengan pengawasan orang Eropa dan perkebunan
milik golongan bumiptra secara mandiri tanpa campur tangan asing.
Bagi orang-orang eropa yang menyewa tanah pada golongan orang
bumiputra, golongan bumiputra tentu saja mendapatkan keuntungan
dengan sistem bagi hasil tertentu. Untuk pekerjanya sendiri, pengusaha
asing mendatangkan pekerja dari madura (untuk wilayah Besuki).
Sebagai proses paling awal dari adanya industri kretek, pembudidayaan
tembakau telah berhasil meningkatkan martabat perekonomian
bumiptra. Petani sengaja menanam dan membudidayakan tembakau
yang memiliki mutu baik agar harga menjadi relatif tinggi. Para petani
lokal yang telah berhasil memproduksi tembakau dengan standar yang
baik, akan menjadi mitra bisnis para pengusaha asing. Para pengusaha
asing inilah yang kemudian membawanya ke pasar internasional. Selain
itu industri kretek sukses menjadi penyumbang lapangan pekerjaan
dibeberapa wilayah sekitar pabriknya. Sebagai contoh adalah
Pedoman penskoran sebagai berikut:
Sempurna

:4

Benar

:3

Sebagian benar

:2

Salah

:1

Tidak menjawab

:0

Perolehan skor total

: 20

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 =

𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
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Lampiran 3. Penilaian Ketrampilan
Buatlah sebuah infografis sejarah dengan memilih salah satu topik berikut ini:
1. Keterkaitan Kudus dengan industri kretek di Pulau Jawa
2. Industri kretek di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa
Timur
3. Kontribusi industri kretek pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya di
Pulau Jawa pada era kolonial
Artikel dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap peserta didik memilih salah satu topik yang diberikan.
2. Infografis harus kreatif, informatif, dan korelatif dengan tema yang dipilih
3. Pengerjaan boleh menggunakan media atau aplikasi apapun seperti Canva,
powerpoint, corel draw, atau photoshop
4. Pekerjaan dikumpulkan kepada guru pada dua pertemuan berikutnya.
No.
Indikator Penilaian
Skor
1
Infografis yang disajikan sesuai dengan topik yang telah
0-5
dipilih. (sangat tepat= 5, tepat=4, kurang tepat=3, tidak tepat=
2, sangat tidak tepat=1, tidak ada=0)
2
Infografis menggunakan sumber atau referensi yang sesuai
0-5
(sangat tepat= 5, tepat=4, kurang tepat=3, tidak tepat= 2,
sangat tidak tepat=1, tidak ada=0)
3
infografis yang disajikan infoatif dan kreatif
0-5
(sangat tepat= 5, tepat=4, kurang tepat=3, tidak tepat= 2,
sangat tidak tepat=1, tidak ada=0)
4
Hasil pekerjaan diserahkan tepat pada waktunya
0-5
(sangat tepat= 5, tepat=4, kurang tepat=3, tidak tepat= 2,
sangat tidak tepat=1, tidak ada=0)
Skor Perolehan
Nilai =

x100
Skor Maksimal
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Lampiran 4. Bahan Ajar.
Dinamika Industri Kretek di Pulau Jawa pada Era Kolonial
(1910-1945)
A. Latar Belakang Munculnya Kretek dan Industri Kretek Pertama.
Masuknya tembakau ke Nusantara terkhusus Pulau Jawa pada abad ke-17
tidak terlepas dari peristiwa kedatangan orang-orang Eropa. Semenjak itu,
banyak kalangan masyarakat yang memanfaatkannya sebagai media untuk
merokok. Rokok jenis kretek sendiri baru ditemukan 1 abad setelahnya dan
ditujukan sebagai sarana pengobatan oleh penemunya. Haji Djamhari yang
menderita sakit pada bagian dadanya mengoleskan minyak cengkeh yang
hangat untuk membantu meredakan. Olesan minya cengkeh itu terbukti efektif
baginya dan Djamhari memiliki ide untuk mencampurkan cengkeh kedalam
rokoknya. Dengan merokok campuran tembakau dan cengkeh tersebut, lambat
laun ia merasa sakitnya kian berkurang. Dari kejadian tersebut, rokoknya kian
dikenal masyarakat sebagai rokok kretek. Penamaan kretek tidak terlepas dari
suara gemretek cengkeh yang terbakar bersama tembakau.
Seiring populernya kretek di kalangan masyarakat, Nitisemito muncul
sebagai tokoh yang mempelopori industri kretek bersama istrinya. Anak
keturunan lurah asal Jagalan, Kudus ini sukses membentuk industri kretek
setelah beberapa kali menggeluti berbagai pekerjaan. Bisnis industri kreteknya
ini melahirkan berbagai macam merek rokok dan “Bal Tiga” sebagai yang
tersukses. Industri kretek Nitisemito adalah industri berskala besar pertama
yang dimiliki oleh kaum bumiputra. Keberhasilan ini tidak terlepas dari
strategi dagang perusahaan Nitisemito yang terbilang inovatif kala itu. Selain
menggunakan tembakau dan cengkeh bermutu tinggi yang ia dapatkan dari
para abone atau agennya, ia juga memasarkan dagangannya dengan cara unik.
Tercatat Nitisemito sering menyelipkan kupon yang dapat ditukarkan dengan
hadiah seperti jam, tea set, dan sepedah bagi pelanggannya yang beruntung.
Selain itu, perusahaannya juga menjadi sponsor berbagai macam olah raga dan
panggung kesenian. Perusahannya juga menjadi perusahaan pertama yang
memiliki stasiun radio swasta bumiputra secara independen. Sistem
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administrasi pabrik dan pemasaran yang baik adalah dua faktor utama dari
keberhasilannya. Keberhasilan industri kretek milik Nitisemito ini juga
merangsang tumbuhnya industri-industri lain diwilayahnya.
B. Dinamika Industri Kretek di Beberapa Wilayah Pulau Jawa
Pada 14 Oktober 1932, Tjoa Kang Hay, Ko Djee Siong, dan Tan
Djing Thay mendirikan perusahaan rokok Norojono (baca: No-ro-yo-no),
yang pada mulanya berasal dari Pati. Pabrik rokok ini didirikan di atas bekas
gudang kapuk di Desa Godi bagian utara Pati. Ketiganya bersepakat untuk
membentuk perusahaan dalam bentuk Kommanditgesellschaft atau yang
lebih awam disebut sebagai Commanditaire Vennotschap (CV).
Pembentukan Norojono didasari oleh ide dari Tjoa Kang Hay yang
pernah menjadi salah satu agen abon milik perusahaan Nitisemito. Berbekal
pengetahuan akan tembakau, rokok, dan pengelolaan industrinya, ia
memutuskan untuk membangun perusahaan rokoknya sendiri. Perusahaan
tersebut dirintis bersama dengan 2 orang saudaranya yang bernama Tan
Tjiep dan Tan Kong Ping. Perusahaan tersebut diberi nama Trio dan
berhasil meluncurkan beberapa produk klobot seperti Astrokoro, 555 (bukan
State 555 express), dan Kaki Tiga.
Kemudian, Tjoa Kang Hay akhirnya memutuskan untuk keluar dari
Trio dan membentuk perusahaan rokok baru. Kali ini ia menggandeng 2
pengusaha asal Kudus, Ko Djee Siong dan Tan Djing Thay, sebagai mitra
bisnisnya. Perusahaan barunya ini ia namakan Norojono. Pembagian tugas
antara mereka bertiga sebagai berikut : Ko Djee Siong dan Tan Djing Thay
sebagai pengawas dan pengelola keuangan, sementara Tjoa Kang Hay
sendiri bertugas mengawasi dan mengelola proses produksi.
Dua tahun pasca terbentuknya Nojorono, ketiga pemilik dan pengelola
perusahaan memindahkan pabrik yang semula berada di Pati ke Kudus dan
bertahan hingga saat ini. Bertahannya perusahaan ini tidak terlepas dari
kepekaan perusahaan pada permintaan pasar. Target pasar mereka yang
mayoritas adalah nelayan, membuat perusahaan harus berinovasi. Inovasi
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ini diwujudkan dengan menambahkan sealing wax pada bagian isapan
batang kretek agar lebih tahan air.
Industri rokok di Lembah Brantas (Jawa Timur) diawali dengan
pendirian usaha rokok di Karesidenan Kediri pada tahun 1909 dengan
pabrik berskala kecil di Blitar. Pada tahun 1914 hingga 1916, Blitar
memiliki 2 perusahaan rokok baru dan berskala cukup besar. Hal ini
menjadi pemantik utama bagi berdirinya perusahaan-perusahaan rokok lain
di sekitarnya. Oleh karena itu industri rokok di wilayah ini merupakan yang
terbesar kedua setelah Kudus.
Kawasan Lembah Brantas sejatinya memiliki keuntungan yang lebih
banyak untuk berkembang daripada wilayah Kudus. Menurut Darmawan
Mangoenkoesoemo (1931) dan M. Soenario (1935) setidaknya ada empat
faktor yang mempengaruhi. Pertama, ongkos pengangkutan yang relatif
murah. Kedua, kemudahan dalam pengawasan terhadap tenaga kerja dan
agen sebagai mitra usaha. Ketiga, upah kerja dan harga jual klobot lebih
murah. Keempat, adalah kompetisi dan daya saing ekonomi tidak terlalu
sengit dikarenakan hampir semua pelaku bisnis rokok di Lembah Brantas
adalah orang-orang Tionghoa.
Salah satu yang tersukses dalam pendirian industri kretek adalah Liem
Seeng Tee dengan perusahaan H.M Sampoerna. Perjalanan Sampoerna
diawali dengan kedatangan seorang imigran Tiongkok bernama Liem Seeng
Tee pada tahun 1912. Semasa remaja Liem Seeng Tee melakoni berbagai
macam pekerjaan seperti penjaja makanan hingga berjualan arang. Masih
pada tahun yang sama, Seeng Tee memutuskan untuk menikah dengan Siem
Tjiang Nio dan membuka usaha baru.
Usaha baru yang dipilihnya adalah berjualan tembakau. Pada awalnya
Seeng Tee berjualan dengan menggunakan sepeda untuk berkeliling di
wilayah yang saat ini menjadi wilayah kota tua di Surabaya. Selain dengan
berkeliling menggunakan sepeda, Seeng Tee juga menjual barang
dagangannya di kaki lima di depan sebuah toko. Keuntungan dari penjualan
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yang cukup tinggi, membuat Seeng Tee merelokasi tempat usahanya ke
rumahnya sendiri. Pada awalnya, ia menjual produk tembakaunya secara
murni dan tanpa campuran. Bahan baku campuran yang ditawarkan berasal
dari bahan-bahan alamiah seperti coklat, vanila, pala, dan cengkeh.
Ramuannya ternyata menghasilkan cita rasa yang eksotis dan unik.
Ramuan-ramuan ini mulai dijual secara terpisah untuk kemudian dilinting
sendiri oleh pembeli bersama dengan produk tembakaunya. Hasil produknya
ini kelak yang mengangkat nama Sampoerna dan mendulang kesuksesan
tinggi. Ramuan inilah juga yang menjadi cikal bakal rokok Dji Sam Soe
yang legendaris.
Diwilayah Jawa Timur yang lain, Ong Hok Liong yang terus gagal
dalam membangun industri kretek akhirnya mendapatkan petunjuk untuk
melakukan ziarah. Ong melakukan ziarah ke petilasan petapa Mbah Djugo
di Gunung Kawi. Selama melakukan ziarah, ia mendapatkan mimpi bertemu
dengan seorang penjual bentoel (akar singkong) dan menanyakannya
kepada juru kunci petilasan mengenai makna mimpinya. Dikemukakan
kepadanya, makna dari mimpi tersebut adalah agar Ong menggunakan nama
Bentoel untuk produknya. Sekembalinya ke Malang, Ong Hok Liong segera
melakukan re-branding pada seluruh produk kreteknya. Dengan pergantian
nama ini, rokok kretek produksinya kian dikenal oleh masyarakat dan
penjualannya pun meningkat. Kesuksesan ini membuat nama Bentoel kian
meluas ke seluruh kalangan masyrakat. Hingga pada medio 1950an, Bentoel
menjadi salah satu pelopor rokok kretek dengan produksi menggunakan
mesin pertama di Indonesia.
Pada zaman lahirnya industri Kretek di Pulau Jawa, Yogyakarta dan
Surakarta juga ikut ambil bagian di dalamnya. Hal ini ditandai dengan
dijumpainya sejenis rokok yang dibuat dengan berbagai macam campuran
tembakau dan dibungkus dengan daun nipah. Selain karena pembungkusnya
yang tidak terbuat dari kertas, keunikan lain dari rokok ini adalah karena
campuran tembakaunya tidak hanya menggunakan cengkih, namun juga
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menggunakan bahan-bahan lain untuk menguatkan cita rasa dan aromanya.
Rokok ini kemudian disukai kalangan masyarakat di sepanjang wilayah
Yogyakarta dan Surakarta.
Salah satunya adalah Rokok Diko, rokok yang memiliki komposisi
tembakau, campuran bumbu penyedap rasa dan penguat aroma yang terdiri
dari klembak, kemenyan, kemukus, kayu manis, pala, adas, pulosari, pucuk
cendana, ganti, tegari, mesoyi, waron, klabet, dupa, dan varietas tanaman
lainnya yang dibungkus dengan daun nipah (bukan klobot jagung atau
kertas). Tokoh di balik lahirnya rokok Diko ini adalah Raden Mas Ngabehi
Irodiko dari Surakarta. Namanya ini kemudian diambil sebagai julukan dari
rokok yang dibuatnya.
Perkembangan industri rokok Diko yang disukai oleh masyarakat di
wilayah

Surakarta,

Yogyakarta,

dan

sekitarnya

menjadi

pemantik

berkembangnya industri rokok jenis lainnya. Di beberapa daerah,
penggunaan daun nipah sebagai pembungkus tembakau mulai tergantikan
oleh daun kawung, klobot, hingga kertas. Penggantian ini menyebabkan
meningkatnya varietas jenis rokok yang ada di wilayah Yogyakarta dan
Surakarta. Pada tahun 1930, jenis rokok yang beredar berjumlah kurang
lebih 8 jenis ditambah jenis rokok kretek yang juga meramaikan pasar.
Persaingan tersebut membuat popularitas rokok diko menjadi kian
menurun. Penurunan produksi rokok non-kretek ini disebabkan oleh
penjualan produk yang terbatas di wilayah Surakarta dan Yogyakarta saja.
Sementara untuk industri rokok kretek telah berhasil meluaskan wilayah
pasarnya bahkan hingga ke Semarang dan Jawa Timur untuk bersaing
dengan rokok-rokok kretek pabrikan di Kudus yang terkenal. Beberapa
perusahaan bahkan telah mengirimkan sedikit hasil produknya ke Boven
Digul di Papua.
Kontribusi Industri Kretek Pada Masyarakat dan Negara
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Kejayaan industri kretek tidak terlepas dari pembudidayaan bahan
bakunya yaitu tembakau yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa
(Temanggung, Wonosobo, Boyolali, dan wilayah lain di Jawa Timur seperti
Jember). Tembakau diera tersebut menurut administrasi pembudidayaannya
diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu, perusahaan asing yang menyewa lahan
di Vorstenlanden , orang asing yang menyewa tanah golongan bumiputra,
golongan bumiputra dengan pengawasan orang Eropa dan perkebunan milik
golongan bumiptra secara mandiri tanpa campur tangan asing.
Bagi orang-orang eropa yang menyewa tanah pada golongan orang
bumiputra, golongan bumiputra tentu saja mendapatkan keuntungan dengan
sistem bagi hasil tertentu. Untuk pekerjanya sendiri, pengusaha asing
mendatangkan pekerja dari madura (untuk wilayah Besuki). Sebagai proses
paling awal dari adanya industri kretek, pembudidayaan tembakau telah
berhasil meningkatkan martabat perekonomian bumiptra. Petani sengaja
menanam dan membudidayakan tembakau yang memiliki mutu baik agar harga
menjadi relatif tinggi. Para petani lokal yang telah berhasil memproduksi
tembakau dengan standar yang baik, akan menjadi mitra bisnis para pengusaha
asing. Para pengusaha asing inilah yang kemudian membawanya ke pasar
internasional.
Kejayaan dalam dinamika industri kretek, tidak selamanya mengalami
jalan yang lurus. Pada tahun 1928, kegagalan panen cengkeh di Zanzibar dan
Madagaskar, menganggu stabilitas dan merusak proses produksi kretek.
Kegagalan ini memicu naiknya harga cengkeh yang semula hanya 75 Gulden
per pikul menjadi 160 Gulden per pikul.

Upaya menghadapi krisis ini

dilakukan dengan cepat oleh para produsen kretek. Demi tetap berjalannya
roda perekonomian dalam tubuh industri kretek, beberapa pengusaha juga
menerapkan strategi lain. Strategi ini seperti mencampurkan cengkeh dengan
kualitas baik dengan kualitas dibawahnya. Upaya dari ranah yang lebih teknis
adalah dengan melakukan penuruan mutu produk dan melakukan penjualan ke
Madura dan luar Pulau Jawa.
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Kebangkitan ekonomi bumiputra tidak hanya semata-mata meningkatkan
perekonomian masayrakat saja, namun juga mendorong semangat untuk
bergerak menuju merdeka. Penerapan ilmu-ilmu pengetahuan disekolahsekolah yang juga diikuti kalangan bumiputra mendobrak pemikiran untuk
berpikir lebih maju. Prinsip-prinsip keilmuan ini kemudian diadaptasi agar
sesuai dengan kondisi saat itu.
Pemerintah kolonial sendiri mengakui kedigdayaan industri kretek.
Mereka tidak mampu membentuk sektor industri baru dengan kapasitas daya
serap dan hasil perekonomian yang sama memumaskannya dengan industri
kretek bumiputra. Hancurnya ekosistem perekonomian pada industri kretek
mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian masyrakat yang memicu
instabilitas sosial. Industri kretek telah melahirkan suatu pemahaman bahwa
pengusaha dari golongan bumiputra juga mampu untuk bersaing dengan
pengusaha-pengusaha lain baik binaan pemerintah kolonial ataupun korporat
swasta asing.
Sumbangsih industri kretek tidak berhenti hanya pada peningkatan kualitas
kesejahteraan dan ekonomi kalangan bumiputra saja. Dalam rangka merebut
dan mempertahankan kemerdekaan, Raja Kretek Kudus Nitisemito turut
memberikan sumbangan materil. Untuk hal tersebut anak dari Nitisemito yaitu
Soemadji Nitisemito yang ditunjuk meneruskan perusahaan memberikan
sumbangsih berupa pelayanan publik. Tak kurang dari 30an orang tentara yang
selesai bertempur datang dan makan secara gratis. Bangunan pabrik sendiri
sering digunakan untuk rapat strategi perjuangan oleh kaumn nasionalisme.
Untuk wilayah lain seperti di wilayah lembah Sungai Brantas terkhusus
Surabaya, ditahun 1942 kokohnya merek Dji Sam Soe membawa dampak baik
bagi masyarakat. Di rentang waktu akhir kekuasaan Belanda, H.M Sampoerna
mampu memproduksi 3 juta batang kretek dan memperkerjakan 1.300
karyawan yang dibagi dalam dua shift.
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Pembaharuan dalam orientasi kewarganegaraan di Hindia Belanda juga
dilakukan dalam bidang lain seperti seni rupa. Dalam hal ini seni rupa yang
diangkat adalah dalam bidang media iklan yang tersebar baik dikoran maupun
brosur. Industri kretek bumiputra juga harus bersaing dengan industri rokok
milik korporat asing dalam media masa untuk memenangkan pasar. Dalam hal
ini, pengaruh perubahan orientasi kelas warga negara sangat berpengaruh.
Warga negara asing identik dengan citra masyrakat moderen dan berbusana
rapi (seperti jas, topi, dan bersepatu), sementara warga bumiputra identic
dengan citra masyarakat tradisional.
Pembentukan pandangan atau orientasi yang berbeda pada masing-masing
kelas ini sejatinya adalah sebuah keuntungan yang dirasakan kelak oleh Bangsa
Indonesia setelah merdeka. Pembentukan citra kretek yang tradisional justru
dapat dengan mudah melekat sebagai sebuah simbol kebudayaan dan tradisi
asli Nusantara. Kretek yang dulu diidentikan dengan kaum bumiputra,
sekarang menjadi simbol identitas Bangsa Indonesia sendiri. Secara tidak
langsung, Indonesia telah memiliki produk rokoknya sendiri yang begitu lekat
dengan kearifan lokalnya.
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Lampiran 5. Media Pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

Lampiran 6. Lembar Kegiatan Peserta Didik

Diskusi Kelompok
Mata Pelajaran
Kelas
Kelompok
Nama Siswa

: Sejarah Indonesia
: XI
: ……………………
:
1) ...............................
2) ...............................
3) ...............................
4) ...............................
5) ...............................
6) ...............................

Selamat Belajar
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LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1
Iklan rokok kretek Kidang (kijang) Kentjono yang menggambarkan wanita
bumiputra berkebaya sedang menghisap kretek
(sumber : https://www.kaskus.co.id/thread/5a4efcfc9478681b0a8b4568/inilahperubahan-iklan-rokok-dari-masa-ke-masa-ternyata-dulu-lebih-ekstrim/ )

Gambar 2
Iklan tembakau perusahaan Van Nelle dari Belanda yang mengilustrasikan
orientasi masyarakat baru di Hindia Belanda
(sumber : Dutch Docu Chanel)
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Gambar 3
Koleksi bungkus kretek di Museum Kretek Kudus
(sumber :
https://wisatakita.com/wisata/Jawa.Tengah/Kudus/Museum.Kretek.Kudus )

Gambar 4
H.M. Nitisemito, perintis industri kretek pertama di Pulau Jawa
(sumber:https://www.kompasiana.com/rzknisa/5cab692bcc52830fcc573fe2/nitise
mito-raja-kretek-yang-melawan-hegemoni-kolonial?page=all&page_images=1 )
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Gambar 5
Diorama penyebaran pamphlet sebagai media promosi oleh perusahaan rokok
milik Nitisemito
(sumber : https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5245819/tajir-raja-kreteknitisemito-sebar-brosur-rokok-pakai-fokker )

Gambar 6
Iklan rokok Dji Sam Soe yang menginformasikan racikan asli dan kemasan yang
dipertahankan walau seiring berjalannya waktu.
(sumber :Iklan Jadul Indonesia https://www.facebook.com/iklanjadul/photos/djisam-soe-1986/1498949720288296 )

