
 
 

i 
 

 
 

 

 

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PABRIK GULA TASIKMADU PADA 

TAHUN 1993 - 2014 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Gita Rahmawati 

3111411001 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 

 

 

 

 
 



 
 

ii 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 
  

 

 

 



 
 

iv 
 

 
 

 

 

 



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO :  

 Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu 

untuk dirimu sendiri pula (Qs. Al-Isra’:7). 

 

    PERSEMBAHAN 

    Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 Orang tuaku tercinta, Bapak Kabul Priyatno 

dan Ibu Norbahagia yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan. 

 Adikku Ahmad Nursyiam dan Mochamad 

Rifai yang senantiasa memberikan doa dan 

motivasi. 

 Sahabat-sahabatku, Sasmi, Diah, Rohmad, 

Bebet, Istiva, dan Novi yang  tak lelah 

memberi semangat dan motivasi. 

 Sahabat sekaligus saudariku LZ: Anggi, Ani, 

Ayi, Abi, Iday, Ifah, Desi . 

 Calon pendamping hidupku Wahyudi yang 

selalu memberiku semangat. 

 Almamaterku. 

 



 
 

vi 
 

PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Hubungan Industrial Pabrik Gula Tasikmadu Tahun 1993 – 2014”.  

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. 

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan ijin untuk menempuh studi di UNNES. 

2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Arif Purnomo, S.Pd, S.S, M.Pd., ketua Jurusan Sejarah yang telah 

memotivasi dan mengarahkan penulis selama menempuh studi. 

4. Prof. Dr. Wasino, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, arahan, saran, dan kritik dengan 

sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Sejarah angkatan 2011 Sasmi, Diah, 

Bebet, Mamad, Zizah, Dion, Anis, Vebio, Susi, Martha, Inggrid, Yusi, 

Angghi, Ibnu, Ardi, Caisar, Faizal, Heri, Galih, Kahfi, Sena, Yasir, Adi, 

Bangkit, Yacobus, Bayu, Jundi, Dita. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 



 
 

vii 
 

Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan 

dan khasanah ilmu pengetahuan.       

     

      Semarang, 5 Agustus 2015 

 

Penulis 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

SARI 

Rahmawati, Gita. 2015. Hubungan Industrial Pabrik Gula Tasikmadu Tahun 1993 

– 2014. 

Skripsi : Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 150 

halaman. 

Kata Kunci : Hubungan Industrial, Pengusaha, Pekerja 

Pada tahun 1895 jumlah kuli yang terlibat dalam kerja wajib tanam di 

Tasik Madu sebanyak 1.002 kuli. Perkembangan jumlah kuli yang terlibat dalam 

perkebunan Tasikmadu sampai akhir abad XIX jauh lebih bersifat fluktuaktif 

dibandingkan dengan perkebunan tebu Colo Madu, dan yang paling besar jumlah 

tenaga kerjanya adalah pada tahun 1894, yakni 1.046. Pada tahun 1888 terjadi 

kesenjangan dalam pengupahan pegawai pabrik gula Tasikmadu yaitu pegawai 

yang berkebangsaan Belanda memiliki tarif upah yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan pegawai pribumi. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu : (1) Pengumpulan data; (2) 

Kritik Sumber; (3) Penafsiran data atau interpretasi; (4) Historiografi. Ruang 

lingkup penelitian ini terdiri dari dua yaitu ruang lingkup spasial dan ruang 

lingkup temporal. Ruang lingkup spasial yaitu di Kabupaten Karanganyar, 

sedangkan ruang lingkup temporalnya yaitu pada tahun 1990 – 2014. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu : wawancara, studi 

dokumen, dan studi pustaka. 

Pada hubungan industrial di pabrik gula Tasikmadu terlihat perbedaan 

pada masa orde baru dan reformasi yaitu pada system perekrutan karyawan baru. 

Pada masa orde baru perekrutan karyawan baru dilakukan dengan cara mengajak 

keluarga maupun kerabat dari karyawan di pabrik gula Tasikmadu. Kala itu 

system perekrutan secara nepotisme masih banyak dilakukan. Namun setelah 

memasuki era reformasi sistem ini sudah mulai berkurang dan mulai memasuki 

system perekrutan melalui tes tertulis dan wawancara.  

Saran, seharusnya pabrik gula Tasikmadu memberikan lebih banyak 

fasilitas lagi kepada para buruh agar memberi semangat yang dapat meningkatkan 

kinerja para buruh. Selain itu direksi juga seharusnya mempertimbangkan untuk 

menambahkan tunjangan kepada para buruh dalam hal menjaga kesejahteraan 

buruh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memberikan batasan yang jelas pada industri, selain dibedakan pengubahan 

dan pengolahan bahan, juga diperhitungkan suatu kriteria lain; kompleksitas dari 

peralatan yang dipakai perusahaan yang mengambil bahan dasar dari alam, kemudian 

langsung mengolahnya melalui peralatan mekanis yang komplek (Ensiklopedi 

Indonesia, 1982: 121). Industrialisasi membantu masyarakat dalam memperoleh 

penghasilan dan telah merangsang penduduk untuk melepaskan cara hidup mereka 

yang berorientasi pada tradisi serta mendorong mereka untuk berhubungan dengan 

dunia luar. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga pada hakekatnya masih bertahan pada sektor perekonomian Indonesia, 

bahkan dari waktu ke waktu senantiasa menunjukkan perkembangan yang meningkat. 

Industrialisasi juga dianggap sebagai kunci ke arah kemakmuran yang setiap bangsa 

mendambakannya dan sebagai cara, sekalipun bukan satu-satunya untuk 

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan (Rahardjo, 1999:27). 

Pada awal abad ke-20 industri gula mengeksploitasi tenaga kerja. Industri ini 

menyewa tenaga kerjanya dari penduduk pedesaan Jawa dan menyewa tanahnya yang 

menjadi tempat penanaman tebu yang secara langsung dikelola oleh pabrik-pabrik 
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gula, dari para petani yang dengan sebuah dasar yang menyaksikan gula berotasi 

dengan beras dan tanaman-tanaman „petani‟ yang lain. Selain itu, Industri gula juga 

mempertahankan profitabilitas dalam ekonomi gula dunia yang semakin kompetitif 

melalui perubahan-perubahan drastis dalam teknologi produksi, organisasi produksi 

dan juga pemasaran (Lindblad, 2002). 

Luas wilayah Mangkunegaran sejak berdirinya hingga pertengahan abad XX 

mengalami beberapa kali perubahan.Perubahan kedua terjadi pada tahun 1830, masih 

dalam masa pemerintahan Mangkunegaran II.Berbeda dengan tanah-tanah babokyang 

umumnya tanah kurang subur, tanah-tanah tambahan ini terdiri atas tanah-tanah yang 

subur di lembah Bengawan Sala.Industri gula Mangkunegaran yang dibangun pada 

akhir abad XIX berada di wilayah ini. Industri gula Colo Madu berada di wilayah 

Pajang Utara (Malang Jiwan), dan industri gula Tasik Madu berada di wilayah 

Sukawati bagian Timur (Karang Anyar, Afdeeling Sragen). (Wasino, 2010 : 2). 

Pabrik gula Tasikmadu terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar.Pabrik Gula Tasik Madu didirikan oleh Kanjeng Gusti 

Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara IV pada 1871.Ia seorang raja yang 

memiliki wawasan ekonomi yang luas, sekaligus menggemari sastra. Panen tebu 

perdana di pabrik gula Tasik Madu terjadi pada tahun 1874.Luas lahan yang berhasil 

dipanen 200 bahu.Sama seperti perebunan tebu Colo Madu, proses eksploitasi 

tanaman tebu menggunakan tenaga kerja wajib. 
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Pada tahun 1895 jumlah kuli yang terlibat dalam kerja wajib tanam di Tasik 

Madu sebanyak 1.002 kuli.Perkembangan jumlah kuli yang terlibat dalam 

perkebunan Tasikmadu sampai akhir abad XIX jauh lebih bersifat fluktuaktif 

dibandingkan dengan perkebunan tebu Colo Madu, dan yang paling besar jumlah 

tenaga kerjanya adalah pada tahun 1894, yakni 1.046.(Wasino, 2008: 218) 

Pada tahun 1888 terjadi kesenjangan dalam pengupahan pegawai pabrik gula 

Tasikmadu yaitu pegawai yang berkebangsaan Belanda memiliki tarif upah yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai pribumi.Berdasarkan uraian di atas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai judul skripsi yang 

berjudul “Hubungan Industrial di Pabrik Gula Tasikmadu Pada Tahun 1993 – 2014” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana penulis paparkan di atas 

dapat disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya pabrik Tasikmadu? 

2. Bagaimanakahhubungan industrial pabrik gula Tasikmadu pada tahun 1993 - 

2014? 

3. Bagaimanakah hasil produksi pabrik gula Tasikmadu tahun 1993 -2014 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimanakah sejarah berdirinya pabrik Tasikmadu. 

2. Mengetahui bagaimanakahhubungan industrial pabrik gula Tasikmadu pada tahun 

1993 - 2014. 

3. Mengetahui bagaimanakahhasil produksi pabrik gula Tasikmadu tahun 1993 -

2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pabrik gula Tasikmadu  

Memberi wawasan dan masukan kepada seluruh karyawan pabrik pgula Tasikmadu 

agar dapat belajar dari kinerja pabrik gula Tasikmadu sebelumnya. 

c. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai eksistensi pabrik gula 

Tasikmadu. 
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d. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pabrik gula Tasikmadu. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian dan analisis yang sejenis. 

5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini didasari oleh dua skup yaitu skup spasial dan skup 

temporal.Skup spasial dari penelitian ini yaitu terletak di Kabupaten 

Karanganyar.Skup temporal dari penelitian ini adalah tahun 1993-2014. 

Sesuai dengan judul yang diajukan mengenai hubungan industrial di pabrik 

gula Tasikmadu pada tahun 1993-2014 maka skup temporal yang diambil yaitu dari 

masa pemerintahan presiden Soeharto (orde baru) dan pada masa reformasi untuk 

mengetahui perbandingan kinerja dengan masa kini. 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini memerlukan tinjauan pustaka untuk memperkaya penulisan 

hasil penelitian.Tinjauan pustaka sendiri memerlukan beberapa buku untuk 

menunjang penulisan.Buku pertama yang digunakan peneliti berjudul Budaya 

Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Industri (1998) Taryati, memaparkan tentang 
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kehidupan masyarakat di kawasan industri. Kawasan Industri mempunyai dampak 

dalam kehidupan masyarakat sekitar, meliputi:  

a. Dampak terhadap kehidupan ekonomi penduduk, misalnya dengan adanya industri 

mengakibatkan transportasi menjadi ramai. Sebagian penduduk dapat memanfaatkan 

situasi ini untuk meningkatkan pendapatannya. 

b. Dampak terhadap kehidupan sosial penduduk, misalnya banyaknya penduduk 

bekerja di industri jenang Mubarok dan sebagian besar adalah generasi muda 

memberi kegiatan positif dan mengurangi hal-hal yang negatif pada kehidupan 

generasi muda setempat. 

c. Dampak terhadap kehidupan budaya penduduk, misalnya adanya industri 

mengakibatkan meningkatnya pendidikan penduduk setempat. Meningkatnya 

kehidupan ekonomi penduduk selain desa menjadi maju, kesadaran akan pentingnya 

pendidikan tampak juga meningkat. 

Buku kedua yang digunakan penulis adalah buku yang berjudul Masyarakat 

Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial (1999), membahas tentang 

industrialisasi dan perubahan sosial. Industrialisasi merupakan suatu proses yang 

terbukti dalam sejarah telah menimbulkan perubahan-perubahan mendasar dalam 

suatu masyarakat dan membawa berbagai bangsa kepada kemajuan (progress), tidak 

saja kemajuan material, tetapi juga kebudayaan dan spiritual. 



7 
 

 
 

Kaum industrialis adalah mereka yang terlibat dalam proses memproduksi 

barang-barang dalam industri. Beberapa ciri umum dari masyarakat industri adalah: 

(1) terjadinya kemerosotan pengaruh dan kewibawaan lembaga-lembaga keagamaan 

serta pemisahan urusan politik, ekonomi dan keduniawian umumnya dengan masalah 

agama yang bersifat pribadi, (2) tumbuhnya masyarakat kota dengan perilaku yang 

mengikuti budaya kota, (3) masyarakat mudah bergerak dan berubah menurut tempat 

dan jenis pekerjaan, (4) proses politik menjadi demokratis, (5) pecahnya ikatan 

kekeluargaan dan kekerabatan dan ikatan-ikatan primordial lainnya digantikan 

dengan ikatan-ikatan baru, dan (6) pudarnya hubungan-hubungan tatap muka, 

kebersamaan, alami, akrab atau paguyuban digantikan dengan hubungan patembayan 

yang didasarkan kepada kepentingan dan konflik.  

Buku ketiga yang digunakan penulis adalah buku yang berjudul Industrialisasi 

di Indonesia yang ditulis oleh Thee Kian Wie (1994) yang pada bab dua pada buku 

ini menggambarkan tentang ekspor hasil industri manufaktur Indonesia. Pada akhir 

tahun 1967. A.R. Soehoed, seorang insinyur Indonesia yang menjadi Menteri 

Perindustrian pada tahun 1978, mengemukakan bahwa perkembangan sektor industri 

manufaktur Indonesia sama sekali tidak memperlihatkan kecenderungan yang 

berbeda sejak tercapainya kemerdekaan kira-kira dua dasawarsa sebelumnya. 

Dengan munculnya pemerintahan orde baru pada tahun 1966 untuk pertama 

kalinya diambil langkah serius untuk mengembangkan sektor industri manufaktur 

Indoonesia.Seperti halnya hampir semua negara sedang berkembang, proses 
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industrialisasi Indonesia ditopang oleh sejumlah besar kebijakan yang sangat 

proteksionis di bidang perdagangan dan industri, termasuk di antaranya pengenaan 

bea masuk dengan presentase nominal dan efektif untuk kepentingan industri barang 

konsumsi jauh melebihi persentase yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara 

lainnya, penggunaan perintang non-tarif yang meluas, dan bahkan larangan total 

terhadap impor (Naya 1985 : 20). 

Sejalan dengan strategi industrial jangka panjang, Soehoed dalam 

kapasitasnya sebagai Menteri Perindutrian mengusulkan pembangunan 52 industri 

besar yang prakarsanya harus diambil oleh pemerintah Indonesia, karena para 

pengusaha swasta dianggap tidak siap untuk menangani proyek-proyek industri 

berskala besar yang membutuhkan sejumlah besar modal, masa persiapannya lama, 

prasarana fisik harus disiapkan terlebih dahulu, dan profit margins-nya lazimnya 

rendah. Soehoed berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa fondasi industri 

besar tersebut sudah diletakkan dengan biaya bantuan yang berasal dari penerimaan 

minyak bumi yang tumbuh cepat, pengembangan industri akan melaju dengan 

sendirinya (Soehoed 1988: 45). 

Di samping pembangunan industri-industri dasar, Soehoed juga berikhtiar 

mendorong pengembangan industri barang-barang antara (intermediate goods) sejalan 

dengan upayanya untuk memperdalam struktur industri Indonesia yang sebagai akibat 

industrialisasi substitusi impor selama Repelita pertama dan kedua (1969/1970-

1978/1979) hanya menuju ke arah perluasan struktur industri yang dengan demikian 
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industri meluas dan tumbuh kurang lebih secara mandiri, tetapi tidak saling 

memperkokoh karena pertalian antar-industri, baik ke belakang maupun ke depan, 

tidak terlalu kuat (Soehoed 1981: 6-7). 

Buku keempat adalah karya Wasino (2008) dengan judul Kapitalisme Bumi 

Putra Perubahan Mayarakat Mangkunegaran, diterbitkan oleh LKIS.Buku ini 

menjelaskan dinamika industri gula dari masa kolonial sampai abad ke-20.Bagian 

pertama dalam buku ini menjelaskan pemilikan dan penguasaan tanah sebelum 

munculnya perkebunan tebu di Mangkunegaran, tanah-tanah yang disewakan kepada 

pemodal swasta antara tahun 1820-1870, serta pemerintahan desa sebelum adanya 

industri gula.Pada bagian ini dijelaskan bahwa hukum pertanahan di Mangkunegaran 

sebelum adanya industri gula masih menggunakan hukum pertanahan yang berlaku di 

Kesunanan yaitu bahwa raja merupakan pemilik mutlak atas tanah.Tanah-tanah 

Mangkunegaran ada yang langsung dikuasai oleh raja dan ada yang diserahkan 

kepada para bangsawan dan pejabat sebagai tunjangan lungguh.Penduduk yang 

menempati tanah dan wilayah Mangkunegaran wajib membayar pajak atas tanah 

yang dikerjakan.Rakyat pada saat itu belum memiliki wewenang dalam pengusaan 

atas tanah.Wewenang penguasaan tanah adalah di tangan bekel yang berkewajiban 

membayar pajak kepada praja.Tanah yang menjadi wewenang bekel ini di sebut tanah 

sesanggeman, dengan demikian bekel-lah yang bertanggung jawab terhadap 

pengolahan tanah. 
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Bagian kedua dalam buku ini membahas perkembangan industri gula 

Mangkunegaran tahun 1861-1942 dan perubahan kepemilikan industri gula 

Mangkunegaraan dari perusahaan pribadi menjadi perusahaan praja. Disini dijelaskan 

awal mula didirikanya pabrik gula Mangkunegaran, faktor-faktor yang mendorong 

berdirinya pabrik gula tersebut, biaya pembangunan pabrik, hasil panen tebu perdana, 

dan juga produksi gula, luas areal tanam, penanaman tebu, keuntungan dari tahun ke 

tahun, serta usaha-usaha yang dilakukan pabrik gula Mangkunegaran dalam 

perubahan manajemen industri gula. Hal-hal tersebut membantu peneliti dalam 

menyusun perkembangan Pabrik Gula Tasikmadu. 

Pada bagian selanjutnya dipaparkan tetntang penguasaan tanah, bahwa pada 

pertengahan abad ke-19 penguasaan tanah di wilayah Mangkunegaran dibedakan 

menjadi dua yaitu tanah di bawah kekuasaan penyewa dan tanah raja yang hak 

pajaknya berada di tangan para pangeran dan bangsawan, tetapi pada tahun 1912 

mulai dilakukan reorganisasi tanah. Reorganisasi ini membawa perubahan tentang 

hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang tadinya milik raja diberikan kepada desa 

sebagai hak milik komunal desa.Penguasaan tanah yang tadinya berada di tangan 

bekel beralih kepada petani. 

Bab berikutnya membahas perubahan hubungan kerja yaitu dari kerja wajib 

ke kerja bebas dibayar. Sejak tahun 1870-an hingga awal abad 20 pekerjaan di kebun 

tebu dieksploitasi melalui kerja wajib tanam, akan tetapi setelah tahun 1917, seiring 

dengan pelaksanaan reorganisasi tanah di Mangkunegaran dan juga keluhan 
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penduduk Colo Madu, kerja wajib diperkebunan dihapus dan diganti dengan kerja 

bebas dibayar. 

Buku yang dikarang oleh M. Dawam Rahardjo yang berjudul Transformasi 

Pertanian, Industrialisasi dan kesempatan kerja (penerbit Universitas Indonesia, 

1986).Dalam bukunya Dawam Rahardjo mengupas beberapa hal yang sangat umum 

yaitu masalah pembangunannasional dari perspektif pembangunan internasional.Buku 

ini berisi masalah transformasi sektor pertanian dalam konteks modernisasi di 

kawasan pedesaan yang menimbulkan masalah-masalah kesempatan kerja. 

Di satu pihak akan melihat peran sektor pertanian dalam proses 

perkembangan ekonomi dan industrialisasi, dan di lain pihak implikasinya terhadap 

tingkat pendapatan dan distribusinya antara golongandan lapisan masyarakat sebagai 

akibat dari perubahan sektor pertanian, baik dalam struktur produksi maupun 

kesempatan kerja nampak pula. Disitu akan muncul pula masalah hubungan produksi 

(productions relation) di sektor pertanian dan pedesaan. Hal lain yang disajikan dalam 

buku karya Dawam Rahardjo ini tentang fenomena industrialisasi yang diarahkan 

utama pada subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Di lain hal juga 

dibahas tentang masalah kesempatan kerja lebih mendalam. 

Buku selanjutnya adalah karangan Mubyarto yang berjudul Masalah Industri 

Gula di Indonesia (1984) yang berisi tentang masalah gula di Indonesia yang 

menyangkut usaha tani tebu, hubungan antara petani tebu dan pabrik gula, pemasaran 
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gula, dan kebijaksanaan pemerintah di bidang pergulaan pada umumnya, akan tetapi 

menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Sifat masalahnya akan selalu 

berkisar pada satu hal yang sama, yaitu penciptaan iklim yang merangsang bagi 

semua pihak supaya mereka tetap bergairah untuk bekerja secara efisiensi. Laju 

produksi inilah yang dalam 20 tahun terakhir sejak diberlakukannya TRI. 

Demikianlah, masalah TRI khususnya dan industri gula pada umumnya nampaknya 

akan menjadi perhatian para ahli dan berbagai pihak di kalangan pemerintahan di 

masa yang akan datang. 

Buku kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dengan judul 

“Ekonomi Orde Baru” oleh Anne Booth dan Peter McCawley (1979) yang pada 

bagian pertama membahas tentang perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 

enampuluhan.Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang 

mulai memegang kekuasaan pemerintahan pada bulan Maret 1966 memberikan 

prioritas utama bagi pemulihan roda perekonomian.Sejumlah ahli ekonomi dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditarik sebagai penasehat ekonomi 

pemerintah, dan beberapa di antaranya kemudian menduduki jabatan penting dalam 

kabinet.Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik, 

dan pada bulan April tahun itu Repelita I dimulai.Dasawarsa setelah itu penuh dengan 

peristiwa-peristiwa penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Setelah tahun 1966, pemerintah Orde Baru makin mantap kedudukannya dan 

nampak adanya proritas-prioritas ekonomi baru yang tercermin dalam berbagai 
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pernyataan kebijaksanaan pemerintah.Tekanan khusus diberikan pada produksi 

pangan (terutama beras) dan sandang, sedang modal asing didorong, terutama di 

sektor industri dan pertambangan. Menjelang tahun 1977 perekonomian Indonesia 

telah mengalami perubahan struktur secara cukup menyolok, sebagai akibat 

kebijaksanaan ekonomi pemerintah bersama-sama dengan kenaikan harga minyak. 

Bab selanjutnya dalam buku ini membahas tentang pertumbuhan sektor 

industri.Pemerintah Orde Baru melakukan perubahan besar dalam kebijaksanaan 

perindustrian.Keadan semakin baik dengan berhasilnya kebijaksanaan stabilisasi di 

tingkat makro dan dilaksanakannya kebijaksanaan dekontrol di berbagai bidang.Di 

samping itu ada tiga aspek kebijaksanaan ekonomi Orde Baru yang telah 

menumbuhkan iklim lebih baik lagi bagi pertumbuhan industri. Aspek pertama 

adalah dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas 

dan lebih sederhana. Akibatnya, bahan mentah maupun barang-barang modal lebih 

mudah diperoleh.Aspek kedua adalah dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang 

hanya disediakan bagi perusahaan negara, dan diambilnya kebijaksanaan pemerintah 

yang baru untuk mendorong pertumbuhan sektor perusahaan negara.Aspek ketiga 

adalah dikeluarkannya undang-undang penanaman modal asing yang baru pada tahun 

1966 yang memberikan persyaratan-persyaratan lebih menarik dibandingkan dengan 

peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. 

Data mengenai sektor industri yang paling baru, lengkap dan konsisten adalah 

data hasil sensus industri tahun 1974-1975. Sumber ini membedakan tiga golongan 
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perusahaan : perusahaan besar dan sedang, perusahaan kecil, serta perusahaan 

kerajinan rumah tangga. Keanekaragaman sektor industri di Indonesia telah 

menghadapkan para perencana ekonomi di Indonesia pada suatu dilema.Bila tujuan 

yang diutamakan adalah penciptaan kesempatan kerja dan penghapus kemiskinan, 

maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan kedalam usaha-usaha 

yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktifdan yang tidak 

banyak diketahui ini.Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi 

maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan 

perusahaan-perusahaan industri besar. 

Pada bagian berikutnya dijelaskan bahwa Indonesia masih dalam tahap awal 

dari prosos industrialisasi.Sektor industri di Indonesia sebagian besar terdiri dari 

cabang-cabang industri yang mengolah hasil-hasil pertanian.Dari segi usaha untuk 

memperluas basis industri, Indonesia beberapa tahun ketinggalan dibandingkan 

dengan India dan Cina yang sudah memiliki sejumlah besar industri-industri berat 

dan industri-industri mesin.Pada kala itu Indonesia belum mampu mengembangkan 

keanekaragaman ketrampilan teknis dan kewiraswastaan, juga sangat terbatasnya 

lembaga-lembaga hukum dan administratif yang merupakan bagian prasarana yang 

diperlukan bagi tumbuhnya sektor industri yang mempunyai basis yang luas dan yang 

dapat bersaing di pasaran internasional. 

Kebijaksanaan perindustrian di Indonesia banyak dijumpai kekaburan-

kekaburan.Dalam praktek ada beberapa bidang permasalahan pokok yang sangat 
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mempengaruhi pola perumusan kebijaksanaan perindustrian. Bidang-bidang 

permasalahan ini dapat dikelompokkan dalam lima bidang : kesempatan kerja, 

pembangunan regional, penanaman modal asing, kepengusahaan dan sistem 

perdagangan luar negeri. 

Dalam buku yang berjudul Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian 

Sosial Ekonomi oleh Mubyarto, dkk, 1992. Dalam buku ini menjelaskan bahwa 

tenaga kerja merupakan unsure pokok dalam system perkebunan.Segala sesuatu yang 

menyangkut ketenagakerjaan berorientasi pada penyerahan wajib baik tanah maupun 

tenaga kerja. Jenis-jenis kerja wajib tersebut adalah 1) kerja wajib umum meliputi 

kerja dalam pekerjaan umum, pelayanan umum dan penjagaan umum 2) kerja wajib 

pancen, khusus untuk melayani rumah tangga pejabat 3) kerja wajib tanam terdiri dari 

berbagai jenis kerja di bidang penanaman, pengolahan, pengangkutan tanaman wajib 

4) kerja wajib desa terdiri dari jenis kerja untuk keperluan kepala desa dan 

bermacam-macam pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan warga desa dan 

lingkungan desa pada umumnya. 

 Dalam pengerahan tenaga kerja pada masa tanam paksa selalu dihubungkan 

pada ikatan antara kelompok tani tak bertanah dan pemilik tanah.Dengan 

dikeluarkannya peraturan sewa tanah tahun 1918 menyebabkan kemiskinan bagi 

petani dikarenakan murahnya sistem sewa sehingga menyebabkan petani menjadi 

pekerja kasar di dalam pabrik-pabrik.Sehingga eksploitasi tenaga kerja pada masa 

tanam paksa meningkat. Untuk mengatasi dan memperbaiki penghasilan petani 



16 
 

 
 

pemerintah mengeluarkan inpres No. 9 tahun 1975 tentang TRI (Tebu Rakyat 

Intensifikasi) dimana petani bertindak sebagai pengusaha dan pabrik hanya sebagai 

pengolahnya. 

Clifford Geertz , 1983 dalam bukunya Involusi Pertanian, proses Perubahan 

Ekologi Di Indonesia mengemukakan bahwa dalam sistem tanam paksa penanaman 

tebu menggunakan tanah luas dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar hal ini 

mempengaruhi struktur ekonomi rakyat petani. Kewajiban untuk menanam tebu 

ditentukan dari segi kesatuan tanah yang harus disediakan untuk penanaman tersebut 

di setiap desa.Oleh karena itu tebu harus berintegrasi dengan pertanian sawah dan 

menjadi tanaman rakyat petani.Sejak tahun 1920 daerah persawahan di pulau Jawa 

telah disewakan kepada pabrik untuk penanaman tebu. 

Hubungan mutualisme perluasan penanaman tebu menyebabkan ekspansi 

yang lain yaitu penanaman padi. Irigasi yang semakin baik dalam penanaman tebu 

menyebabkan semakin banyak tebu yang dapat diatanam.Bertambah baiknya irigasi 

maka makin banyak pula orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dari 

hasil sawah pada waktu sawah tersebut tidak ditanami tebu.Dalam perkembangannya 

buruh paksaan dalam penanaman tebu tidak lagi diambil secara paksa melainkan 

berganti menjadi buruh upahan dengan disewa.Hal ini dilakukan guna mencegah 

pemilik tanah memasuki bidang usaha penanaman tebu dan jika mereka 

meninggalkan tanah mereka tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri.Dalam sistem 



17 
 

 
 

politik penjajahan ikatan ekologis yang erat antara tebu dengan padi merupakan 

landasan bagi pemisah ekonomis secara radikal. 

Buku keenam yaitu buku yang berjudul “Gula Rasa Neoliberalisme : 

Pergumulan Empat Abad Industri Gula” yang ditulis oleh Khudori. Pada bab tiga 

dalam buku ini mula-mula menjelaskan tentang industri terpimpin tahun 1959-1965. 

Nasionalisasi tanpa persiapan matang membuat industri gula terguncang dengan 

hebat.Tidak hanya manajemen yang mengalami kemandekan, produksi gula pun 

menurun.Penutupan usaha dagang Cina membuat jaringan distribusi terputus.  

Strategi kebijakan yang kemudian diambil adalah “sentralisasi” industri dan 

perdagangan gula : manajemen industri dan tata niaga gula diatur langsung oleh 

pemerintah. Hal tersebut berjalan seiring dengan strategi ekonomi dan Demokrasi 

Terpimpin yang dicanangkan oleh pemerintah (1959-1965). 

Untuk mengelola pabrik gula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1960 dan peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 1961, dibentuk Badan Pimpinan 

Umum Perusahaan Negara Perkebunan Gula (BPU-PNPG). Dengan pola manajemen 

seperti itu secara teoritis, pabrik gula hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis 

produksi gula saja.Semua modal berasal dari Departemen Pertanian melalui BPU-

PNPG.Dalam UU Tahun 1960 ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan swasta 

menggabungkan diri dalam Organisasi Perusahan Sejenis (OPS) dan Gabungan 

Perusahaan Sejenis (GPS).Dalam kaitan itu, dibentuk Gabunagn Perusahaan Gula dan 

Status PGTP diubah menjadi OPS-Perantara Gula. Seleksi atas pengurus maupun 
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anggota GPS/OPS pergulaan dilakukan oleh BPU-PNPG bekerja sama dengan 

Komando Daerah Militer (Kodam) setempat. Hal ini dilakukan untuk sentralisasi tata 

niaga gula dan mencegah penyusupan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

BPU-PNPG terbukti bukan format organisasi yang sesuai untuk industri gula, 

karena menimbulkan inefisiensi industri gula dan kemacetan pemasaran.Harga gula 

yang menaik tajam menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan meningkatkan 

inflasi.Kemacetan pemasaran telah menimbulkan krisis likuiditas dan penurunan 

produksi pabrik gula.Inefisiensi dan kemacetan pemasaran gula yang selama itu 

ditangani BPU-PNPG akhirnya harus ditanggung oleh kaum tani.Jadi, era indusri 

terpimpin tetap menempatkan petani sebagai pihak yang dirugikan.Eksploitasi tetap 

menjadi warna dominan pada era sentralisasi.Alasan itulah yang membuat pemerintah 

akhirnya membubarkan BPU-PNPG pada 1968.Bersamaan dengan itu pemerintah 

membentuk delpaan Perusahaan Negara Perkebunan Gula (PNPG) yang masing-

masing mengelola 4 sampai 7 pabrik gula. 

Investasi oleh swasta nasional dalam 1995 diperkirakan juga meningkat tajam, 

terlihat antara lain pada peningkatan kredit investasi dan pinjaman luar negeri sektor 

swasta seperti tercermin pada pemasukan modal di luar penanaman modal langsung 

dalam transaksi modal neraca pembayaran luar negeri. (Jawa Pos, 1996: 4). 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode sejarah (Historical 

Methode).Metode sejarah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang 

sistematis.Metode tersebut digunakan untuk memberikan bantuan secara efektif 

dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis, dan 

mengajukan sintesis dari hasil-hasilnya dalam bentuk tulisan ilmiah (Notosusanto, 

1964: 11). Menurut Gottschlak (1975: 32). 

Metode historis, menurut Wiyono (1900: 2) juga dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan 

untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari 

sejarah, dalam menilai atau mengkaji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan 

suatu hasil sintesis dari hasil-hasil yang dicapai.Dengan menggunakan metode 

sejarah, diusahakan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau kemudian 

menyampaikan rekonstruksi sesuai dengan jejak-jejak masa lampau.Rekonstruksi 

dalam sejarah harus disusun secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, 

menilai, memverifikasi dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menetapkan fakta dan 

mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Pengumpulan Data atau Heuristik 

Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang 

berupa keterangan-keterangan, kejadian, benda peninggalan masa lampau dan bahan 
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tulisan (Gottschalk, 1985: 35). Pengumpulan data dalam studi ini didapatkan melalui 

metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dari proses penggalian sumber-

sumber sejarah yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber sejarah dapat 

dikategorikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Notosusanto (1971: 18) 

menjelaskan bahwa heuristik adalah proses atau usaha untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang ada hubungannya dengan permasalahan 

yang akan diteliti berupa jejak-jejak masa lampau, dapat berupa kejadian, benda 

peninggalan masa lampau dan bahasa tulisan. Adapun langkah-langkah heuristik 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan jenis data yang diperlukan, meliputi : 

a) Dokumentasi adalah alat-alat pengumpulan data yang berupa foto-foto dan 

gambar-gambar.  

b) Sumber lisan adalah alat pengumpulan data yang berupa informasi dari para 

informan.  

c) Artefak adalah alat pengumpulan data yang berupa benda peninggalan masa 

lampau.  

2) Menentukan tempat penelitian.  

3) Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 
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Menurut Gottschlak (1975: 36) sumber primer yaitu sumber yang ditulis oleh 

saksi hidup yang mengalami atau mengambil bagian dalam suatu kejadian atau yang 

hidup sezaman dengan kejadian itu.Sumber primer merupakan sumber asli, karena 

kesaksiannya tidak bersumber dari sumber lain, tetapi dari tangan pertama. Sumber 

yang berasal dari kesaksian seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi 

dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon yakni orang 

atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Sumber primer merujuk pada 

suatu dokumen yang dihasilkan oleh partisipan pada suatu peristiwa atau seorang 

pengamat dari peristiwa yang ditulis. Sumber ini dapat berupa laporan resmi, pidato, 

surat catatan saksi atau otobiografi. Sumber primer yang penulis dapatkan berupa 

dokumen dari industri gula Tasikmadu dan wawancara. 

Data primer yang diperoleh penulis yaitu dari hasil wawancara dengan semua 

yang terkait dalam penelitian yang dilaksanakan di Pabrik Gula Tasikmadu, penulis 

melakukan wawancara dengan Samiono (55) selaku pensiunan PTP Nusantara IX 

yang saat ini dialihkan bekerja sebagai pengelola di agrowisata Sondokoro yang juga 

masih berlokasi di area pabrik gula Tasikmadu.Wawancara dilakukan pada 26 

Februari 2015 di area pabrik Tasikmadu dan agrowisata Sondokoro dengan 

mengelilingi area pabrik. 

b. Sumber Sekunder 



22 
 

 
 

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari kesaksian yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada 

peristiwa yang dikisahkannya. Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang 

digunakan : buku, internet dan surat kabar. (Gottschalk, 1985: 35). 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk tujuan tertentu 

dan tugas tertentu pula, dan mencoba mendapatkan keterangan (pendirian) secara 

lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

lain, ini berguna untuk mendapatkan sumber lisan dari orang yang berperan sebagai 

pelaku peristiwa itu. Jadi dalam penelitian ini akan dijumpai keterangan lisan dari 

beberapa orang informan, seperti: pengelola perusahaan dan para pekerja, sedangkan 

sebagai sumber sekunder ialah sumber yang keterangannya diperoleh dari sumber 

lain secara tidak langsung atau seseorang yang tidak terlibat secara langsung sebagai 

pelaku, seperti: masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan keberadaan pabrik 

gula Tasikmadu. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah kegiatan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen yang ada, yaitu arsip-arsip yang erat kaitannya dengan objek 

penelitian. Dokumen yang didapatkan nantinya akan diolah dan dianalisis terlebih 
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dahulu untuk dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini. Bahan bisa berupa catatan 

yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan 

harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.  

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah proses mencari informasi, menelaah dan penghimpunan data 

sejarah yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah untuk menjawab pertanyaan 

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Gottschalk,1985:46). 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber, menurut Wiyono (1990 :2) merupakan tahap penilaian atau 

pengujian terhadap bahan-bahan sumber yang telah penulis peroleh dari sudut 

pandang kebenarannya. Kritik atau analisa merupakan cara untuk menilai sumber 

atau bahan yang memberikan informasi dapat dipercaya atau tidak, apakah dokumen 

atau bahan itu dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau keautentikannya atau 

tidak. Kritik sumber adalah penelitian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber 

tersebut dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata. 

Langkah kedua ini adalah langkah yang sangat penting sehingga sering 

dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai kritisme sejarah. 

Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) 

yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber 

(kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern (Wasino, 2007:9). Kritik sumber 
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sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber (Pranoto, 

2010: 35).Adapun caranya, yaitu dengan melakukan dua kritik.Yang dimaksud 

dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah 

guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. 

a. Kritik Ekstern 

Merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut dan 

bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan keaslian sumber yang dilakukan 

terlebih dahulu sebelum kritik intern. Ada tiga pertanyaan yang penting untuk dapat 

diajukan dalam proses kritik ekstern yaitu, adakah sumber itu memang sumber yang 

kita kehendaki?, adakah sumber itu asli atau turunan?, adakah sumber itu utuh atau 

telah diubah (Wasino, 2007:51). Sumber-sumber ataupun dokumen yang diperoleh 

kemudian diuji keasliannya, untuk selanjutnya dapat diuji kebenarannya sehingga 

dapat digunakan untuk penelitian sejarah. 

 Peneliti menggunakan kritik ekstern untuk mengetahui tingkat kredibilitas 

dari sumber-sumber primer maupun dari sumber sekunder. Dalam menentukan 

otensitas (keaslian) sumber yang berupa buku-buku, dokumen dan karya ilmiah lain 

yang berhubungan dengan eksistensi pabrik permen Davos di Purbalingga. Untuk 

data yang diperoleh dari wawancara, peneliti menilai informan dari faktor usia dan 

keadaan fisik informan. 
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b. Kritik Intern 

Merupakan penilaian sumber dari segi isi yang bertujuan untuk mengetahui 

kebenaran sumber.Mengetahui kebenaran sumber harus memperhatikan bagaimana 

nilai pembuktian yang sebenarnya dari isinya dan menetapkan keakuratan dan dapat 

dipercaya dari sumber itu.Sedangkan untuk menguji kebenaran isi dokumen dapat 

memperhatikan dalam mengidentifikasi pengarang, konsep dan teori yang dipakai, 

situasi politik pada waktu itu, dan latar belakang sosial budaya si penulis. Uji 

kebenaran sumber dilakukan dengan: 

1) Penilaian Intrinsik 

Penilaian intrinsik terhadap sumber untuk menentukan sifat informasi yang 

diberikan dengan menyoroti terhadap posisi pembuat sumber baik lisan maupun 

sumber tertulis. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pengarang seperti adakah ia 

mampu untuk memberikan kesaksian, berdasarkan kehadirannya pada waktu dan 

tempat terjadinya peristiwa. Adakah narasumber mau memberikan kesaksian yang 

benar menyangkut kepentingan si pengarang terhadap peristiwa sejarah, apakah ia 

menutupi atau melebih-lebihkan suatu peristiwa sejarah. 

2) Membandingkan kesaksian berbagai sumber dengan menjejerkan dari saksi-saksi 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah saksi tersebut mempunyai 

keberanian untuk dapat menyatakan kebenaran dari suatu sumber maupun peristiwa 

(Wasino, 2007: 55). 
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3. Penafsiran Data atau Interpretasi 

Penafsiran data atau interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah, yang 

menguraikan fakta sejarah dengan menggunakan pendekatan.Tahapan ini terbagi 

menjadi dua bagian yaitu analisis dan sintesa.Analisis adalah menguraikan data 

dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedang sintesa adalah menyatukan 

keduanya. Untuk menafsirkan fakta-fakta ada beberapa hal yan harus dilakukan 

antara lain: 1) diseleksi, 2)disusun, 3) diberikan tekanan, 4) ditempatkan dalam urutan 

kasual (Gottschalk, 1985: 20). Atau proses menyusun, merangkai antar satu fakta 

sejarah dengan fakta sejarah lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat 

dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada mampu untuk 

mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya.Menurut 

Widja (1989: 25) interpretasi adalah usaha untuk mewujudkan rangkaian bermakna 

dari fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta yang telah diwujudkan perlu dihubung-

hubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta 

satu dengan fakta lainnya kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam 

arti menunjukkan kecocokan satu sama lainnya.  

Abdurrahman (1999) membagi interpretasi menjadi dua, yakni: 

a. Interpretasi Monistik, yakni interpretasi yang bersifat tunggal atau suatu penafsiran 

yang hanya mencatat peristiwa besar atau perbuatan orang terkemuka. 
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b. Interpretasi Pluralistik, yakni bahwa sejarah akan mengikuti perkembangan-

perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menunjukkan pola 

peradaban yang multikompleks. 

4. Penyajian Data atau Historiografi 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 1999: 67). Layaknya laporan 

penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) 

sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Historiografi adalah menyampaikan 

sintesa dalam bentuk suatu kisah yang disusun secara kronologis dengan tema yang 

jelas dan mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab-bab atau bagian 

yang dapat mengatur atau membangun urutan kronologis dan sistematis. 

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode sejarah.Historiografi 

merupakan langkah untuk menyampaikan atau menyajikan sintesa yang telah 

diperoleh dalam bentuk tulisan.Rekonstruksi yang imajinatif dari pada data yang 

diperoleh tersebut, kebenaran datanya diharapkan bersifat objektif dalam arti 

maknanya berupa cerita sejarah kritis (Gottschalk, 1985:32).Dalam melakukan 

reonstruksi imajinatif peneliti dengan segala kemampuannya berusaha mengarang 

atau membuat susunan cerita yang menarik dengan menyajikan fakta-fakta yang 

kering dalam bentuk cerita yang menggugah pembaca. 
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Penulisan atau penyusunan cerita sejarah memerlukan kemampuan untuk 

menjaga standar mutu sejarah yaitu dengan prinsip-prinsip realisasinya, yang mana 

memerlukan prinsip kronologi (urutan-urutan waktu), prinsip kausasi (hubungan 

sebab-akibat) dan mungkin pula kemampuan untuk berimajinasi (kemampuan untuk 

menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi suatu rangkaian yang 

masuk akal dengan bantuan pengalaman).Interpretasi tersebut disajikan dalam bentuk 

karya sejarah yang disusun secara kronologis, yaitu tentang Sejarah Pabrik Gula 

Tasikmadu Pada Masa Orde Baru Sampai Dengan Reformasi (1990 - 2014). 
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BAB II 

SEJARAH PABRIK GULA TASIKMADU 

A.Gambaran Umum Pabrik Gula Tasikmadu 

Salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi industri yang cukup tinggi 

adalah Kabupaten Karanganyar.Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu 

kabupaten yang termasuk dalam wilayah perkotaan Surakarta dan Kota Surakarta 

sendiri merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah pembangunan IV Jawa Tengah. 

(Hesti Maharani.2003:2) 

Pabrik Gula Tasikmadu berada di Kabupaten Karanganyar yang terletak di 

sebelah barat lereng gunung lawu, Jawa Tengah yang berjarak sekitar 15 km dari kota 

Solo. PG Tasikmadu terletak di desa Ngijo, kecamatan Tasikmadu, 

Karanganyar.Dilihat dari segi geografis terletak pada posisi 110 40‟ – 110 70‟ BT dan 

7 28‟ – 7 46‟ LS, beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22C-31C.Dari keadaan 

iklim tropis yang ada di wilayah tersebut sehingga sangat cocok untuk tebu. 

Hal ini karena dalam iklim tropis tersebut mempunyai dua musim yaitu 

musim penghujan dan musim kemarau.Dimana dalam pertumbuhannya tebu sangat 

membutuhkan air ketika musim penghujan dan pada masa tebang dibutuhkan tebu-

tebu kering untuk mempercepat masak atau tuanya tebu masa musim kemarau. 

Lokasi pabrik gula Tasikmadu letaknya strategis ditinjau dari kemudahan 

mendapatkan faktor penunjang antara lain lokasi untuk perhubungan letaknya tidak 
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terlalu jauh dari jalan raya, tersedianya sarana dan prasarana untuk pengangkutan 

tebu ke dalam pabrik. 

Luas daerah Karanganyar 77.378, 6374 hektar, terbagi dalam 17 wilayah 

kecamatan dan 177 wilayah pemerintahan desa atau kelurahan. Salah satunya adalah 

kecamatan Tasikmadu, yang terdiri dari wilayah pemerintahan desa yaitu Papahan, 

Ngijo, Buran, Karang Mojo, Pandean, Kaling, Wonolopo, Gaum, Suruh. Pabrik Gula 

Tasikmadu termasuk dalam wilayah desa Ngijo, yang mempunyai luas wilayah 

23.276,5 Hektar. (Tawon, 2004:6)   

1.Sejarah Industri Gula di Indonesia 

Di Indonesia, khususnya di Jawa di perkirakan sudah lama dibudidayakan 

yaitu pada zaman Aji saka pada tahun 75 M. Perantau Cina, I Tsing, mencatat bahwa 

tahun 895 M, gula yang berasal dari tebu dan nira kelapa telah diperdagangkan 

nusantara. Namun,berdasarkan catatan Marcopolo hingga abad ke 12 di Jawa belum 

berkembang industri gula seperti yang ada di Cina dan India. Kedatangan bangsa 

Eropa terutama orang Belanda pada abad 17 membawa perubahan dan perkembangan 

tanaman tebu dan industri gula di Jawa.(Arsip Colomadu, 1988: 5) 

Industri gula di Indonesia dimulai sejak tahun 1595, hal ini berdasarkan 

informasi yang diberitakan oleh seorang berkebangsaan Belanda yaitu Cornelius de 

Houtman yang singgah di pulau Jawa pada tahun 1595, ia menemukan Banten (Jawa 

Barat). Penduduk telah menjual gula tebu yang didatangkan dari berbagai daerah 
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yaitu: Jakarta, Krawang, Jepara, Timor, dan Palembang, kemudian mulailah didirikan 

unit-unit produksi kecil di daerah – daerah yaitu : 80 perusahaan di Jakarta, 11 

perusahaan di sepanjang pantai utara Jawa, 5 perusahaan di Cirebon, dan 4 di Banten. 

Pada mulanya VOC yang berdiri tahun 1902 tidak mencampuri urusan 

pertanian dan industri gula di Jawa, VOC semula mendatangkan gula dari Cina, 

Taiwan, Benggala, Muangthai dan apabila terdapat kekurangan baru VOC mengambil 

gula dari Jawa yang kemudian dijual melalui pelelangan umum di Belanda. Semakin 

meningkatnya permintaan gula di Eropa, gula menjadi komoditi dagang yang banyak 

mendatangkankeuntungan bagi VOC. Hal ini mendorong VOC untuk 

mengembangkan perkebunan gula di Jawa. (Arsip Colomadu, 1988: 6) 

1) Zaman Penjajahan Belanda 

Perdagangan gula dari Indonesia yang dimulai abad 17 ternyata memberikan 

keuntungan besar kepada Belanda, sehingga mereka tertarik untuk mengusahakan 

sendiri komoditi tersebut. Untuk membangun sebuah pabrik gula diperlukan lokasi 

yang memenuhi bebrapa syarat, antara lain dekat sumber : bahan bakar, air, tenaga 

dan transportasi mudah serta bebas dari gangguan banjir. 

Pabrik-pabrik gula hanya dibangun di Jawa, karena nampaknya syarat-syarat 

tersebut hanya terdapat di Jawa.Semua pabrik gula diusahakan oleh swasta, baik oleh 

perusahaan-perusahaan Belanda, Cina (OTHC) maupun swapraja. Pada tahun 1913 

jumlah pabrik gula mencapai 185 buah, tetapi setelah terjadi resesi pada tahun 1935, 
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jumlah yang beroperasi tinggal 35 buah, namun sejalan dengan membaiknya ekonomi 

dunia saat itu maka lambat laun jumlah pabrik gula di Indonesia bertambah lagi 

hingga pada tahun 1940 mencapai 40 Bh. Untuk mengurangi timbulnya persaingan 

antara perusahaan-perusahaan gula, oleh pemerintah Belanda dikeluarkan berbagai 

berbagai peraturan antara lain mengenai izin mendirikan pabrik gula, persewaan, 

tanah pembelian tebu rakyat, serta pengairan dan sebagainya. 

2)  Zaman Pendudukan Jepang 

Selama masa pendudukan Jepang seluruh pabrik gula milik Belanda dikuasai 

oleh Jepang.Pabrik-pabrik gula yang telah dibumihanguskan Belanda dibiarkan 

terbengkalai.Sedangkan pengoperasian kembali pabrik-pabrik gula hanya 

diperkenankan apabila tidak menggunakan tenaga-tenaga Belanda.Disamping itu 

beberapa pabrik gula diubah fungsinya menjadi bengkel senjata (P.G. Camming) atau 

Pabrik Butanol (P.G. Kalibata).Data mengenai keadaan selama pendudukan Jepang 

tidak banyak diperoleh. 

3) Pasca Perang Dunia II 

 Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan pihak Jepang, semua 

pabrik gula dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia nama Jepang diganti 

dengan nama Indonesia. Selama perang kemerdekaan (1945-1949) beberapa kota 

besar diduduki oleh Belanda lagi, dengan demikian perusahaan-perusahaan Belanda 

yang telah berhasil dikuasai oleh pemerintah direbut oleh Belanda dan dikembalikan 



33 
 

 
 

kepada pemiliknya semula (daerah yang dikuasai oleh NICA/RECOMBA Belanda) 

dan untuk daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia Pengurusan 

Pabrik Gula ditangani oleh BPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) 

yang didirikan pada tahun 1946. Selanjutnya pada tahun 1947 oleh pemerintah 

didirikan PPRI (Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia). 

Sebagai akibat agresi militer Belanda tahun 1948 banyak pabrik gula 

dibumihanguskan.Sebagai akibat pembatalan perjanjian KMB dan dalam rangka 

perjuangan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, dari sinilah timbulnya 

bentuk kepemilikan pabrik-pabrik gula oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

Menteri pertanian dengan surat keputusan No. 229/Um/57 tanggal 10 

Desember 1957 membentuk PPN baru yang intinya terdiri dari Pusat Perkebunan 

Negara dan Jawatan Perkebunan dari Kementrian Pertanian. Pemerintah kemudian 

mengeluarkan PP. No. 3 tahun 1959 tentang pembentukan Badan Nasionalisasi 

Perusahaan Belanda.Nasionalisasi Perusahaan Pertanian dilakukan berdasarkan 

beberapa peraturan pemerintah. 

Perusahaan-perusahaan perkebunan ditampung dalam PPN baru yang 

dibentuk dengan PPN dan Jawatan perkebunan.Dalam hal ini semua unit produksi 

PPN baru juga menerima perkebunan-perkebunan yang semula ditangani oleh 

perusahaan non perkebunan.Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka 
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penyelenggaraan ekonomi terpimpin diperlukan adanya suatu badan yang 

mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan perusahaan-perusahaan 

Perkebunan Negara agar dapat lebih mencapai daya guna dan hasil guna yang 

sebesar-besarnya.Oleh karena itu dengan PP No. 141 tahun 1961 didirikan Badan 

Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPUPPN). 

Dengan PP No. 142 tahun 1961 sampai dengan No. 175 tahun 1961, 

Pemerintah mendirikan 34 kesatuan PPN. Setiap kesatuan PPN mengelola beberapa 

kebun tanaman keras (perennial orop)dan beberapa kebun tanaman musiman 

(annual).Dalam organisasi PPN, fungsi Pimpinan Perusahaan ada di tangan direksi 

BPUPPN, sedangkan pelaksanaan tugas direksi sehari-hari ada di tangan kuasa 

direksi yang dibantu oleh 3 orang pembantu kuasa direksi. 

Tugas PPN gula adalah menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana 

perlu pemasaran hasil perkebunan.BPUPPN gula didirikan berdasarkan PP. No. 2 

tahun 1963 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1963.Selanjutnya berdasarkan 

PERPU No. 45 tahun 1960, di setiap BPU dan PPN yang berbentuk badan hukum 

dibentuk Dewan Perusahaan. 

Sejalan dengan upaya penyempurnaan/ penyederhanaan usaha-usaha Negara 

untuk diarahkan kepada tiga bentuk pokok usaha Negara, maka pada tahun 1967 

diterbitkanlah Inpres No. 17/1967. Berdasarkan PP No.14 tahun 1968 oleh 

pemerintah didirikan 28 P.N. Perkebunan (PNP) yang terdiri dari 8 PNP gula tersebut 
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berlaku sejak 13 April 1968. Berdasarkan PP tersebut, maka BPUPPN gula 

dikenakan likuidasi. 

Pada masa tanam paksa, tanaman tebu telah menempati posisi yang sangat 

penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia, namun sistem tanam paksa ini 

mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, maka pada tahun 1870 di 

keluarkan UU perkebunan gula atau Suiker Verband Ordonnatie yang menetapkan 

bahwa penanaman tebu secara paksa dihapuskan dan juga ditetapkannya UU 

Budidaya Tebu atau Wet Of Suiker Cultuur yang mengganti tanam 

paksadengantanam bebas. Adanya budidaya tanam bebas mengakibatkan perkebunan 

gula mengalami krisis atau hambatan, antara lain: 

1)Masuknya gula bit produksi Eropa dan Amerika pada tahun 1884 mengakibatkan 

kelebihan penawaran di pasaran dunia sehingga gula merosot. 

2)Gula yang dihasilkan pabrik gula di Jawa merosot kualitasnya sehingga kurang 

mendapat pasaran luar negeri. 

3)Berjangkitnya penyakit Sereh yang menyebabkan perkebunan gula mengalami 

kemerosotan. Untuk mengatasi hal tersebut maka didirikanlah lembaga penelitian 

yang disebut Proefstation.Proefstation merupakan suatu lembaga penelitian yang 

bertujuan mengembangkan budidaya tanaman tebu, didirikan oleh pemerintah 

Belanda pada tahun 1886 di Tegal dan Semarang (Jateng), serta di Pasuruan (Jatim). 
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Pada tahun 1907 ketiga lembaga tersebut di gabung menjadi satu yang bertempat di 

Pasuruhan. 

Ketika tanam paksa dihapus dan digantikan dengan kebijakan Agrarisch Wet 

pada tahun 1870, industri gula di Jawa makin berkembang dengan masuknya 

perusahaan swasta dalam bisi tersebut. Gairahnya tampak dalam meningkatnya lahan 

tanam tebu dari 76.000 hektar pada tahun 1894 menjadi 200.000 hektar pada tahun 

1931. Dalam laju industri itu pula lahir pengusaha kelas dunia dari Jawa seperti Oei 

Tiong Ham.Pada tahun 1931, dari areal seluas 7.082 hektar, Oei yang dijuluki raja 

gula itu menghasilkan 101.500 ton gula. Jika ditaksir, dari setiap hektarlahan tebunya 

Oei mengahislkan 14,3 ton gula.  

Saat Jepang menduduki Indonesia, pabrik gula yang tersisa berjumlah 51 unit 

sebagian dialihkan fungsinya untuk keperluan militer Jepang sehingga akhirnya yang 

tersisa hanya berjumlah 34 unit. Pada tahun 1946 pemerintah membentuk badan 

penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN), tugasnya adalah mengelola 

perusahaan-perusahaan gula Negara yaitu bekas milik pemerintah kolonial Belanda 

dan akhirnya pada tahun 1957 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi pabrik 

gula milik Belanda tersebut. Pemerintah menata dan menguasai tataniaga gula serta 

mewajibkan petani menyewakan lahannya kepada pabrik gula. 
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B. Sejarah Pabrik Gula Tasikmadu 

 

Keterangan gambar: Pabrik Gula Tasikmadu 

Sumber:  

Keberhasilan Mangkunegara IV dalam pembangunan PG Colomadu dan 

keuntungan yang diperoleh dari pabrik gula itu, maka Mangkunegara IV berinisiatif 

untuk mendirikan pabrik gula yang lain. Akhirnya beliau memeproleh tempat yang 

strategis untuk mewujudkan obsesinya itu dengan memilih daerah Tasikmadu yang 

terletak di Kabupaten Karanganyar untuk didirikan pabrik gula yang baru. Peletakkan 

batu pertama pabrik gula ini yang diberi nama PG Tasikmadu dilaksanakan pada 

tanggal 11 Juni 1871. (Arsip Colomadu.1988:21) 

Pembangunan pabrik gula yang kedua ini berlangsung kurang lebih tiga tahun 

dan mulai berproduksi pada tahun 1874. Mengenai pembangunan pabrik gula ini 

Mangkunegaran IV menulis syair dengan judul : Mulai membangun pabrik gula 
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Tasikmadu syair mana dimuat dalam kumpulan tulisan-tulisan Mangkunegara IV jilid 

I….(tidak terbaca). Bangunan-bangunannya dibuat lebih besar dan menurut orang-

orang sejamannya sedikit-sedikit sekali yang dapat menyamai kekuatan utama dari 

Tasaikmadu yaitu air, sedangkan cadangannya penggilingan dijalankan dengan uap. 

(RM. Sarwanta Wiryosaputra, 2004: 45) 

Pada awalnya kondisi perekonomian di praja Mangkunegaran dengan 

didirikannya perusahaan perkebunan yang meliputi perkebunan kopi dan pabrik gula 

sedemikian rupa dimana perkebunan kopi pada awalnya mendominasi 

produktivitasnya, sehingga eksploitasi pabrik gula hanya terjadi apabila kopi telah 

dapat menghasilkan untung yang mencukupi.Mengenai eksploitasi atau pengolahan 

yang teratur baru dapat diadakan, setelah ada kontrak-konsinyasi (layak) untuk 

dibayar dengan perwakilan Nederlandsche Handelmatschappij (serikat dagang 

Belanda) di Semarang, yang menjamin modal kerja yang diperlukan. Di bawah 

pengawasan Factorij (kantor) dagang orderneming keperluan alat-alat teknik selalu 

dapat diperbaiki. De Locomotief tanggal 2 September 1881 mengatakan kedua pabrik 

itu, bahwa mereka dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat merupakan modal bagi 

yang lain. (Ibid, hal. 21) 

KGPAA Mangkoenegoro IV adalah seorang Adipati dari Kadipaten 

Mangkunegaran, beliau juga dikenal sebagai ekonom.Pada tahun 1861 beliau 

mendirikan PG Colomadu yang terletak di Desa Malangjiwan, kecamatan Colomadu, 

Kabupaten Karanganyar.Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1871 beliau 
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mendirikan PG Tasikmadu yang terletak di Desa Sondokoro (dulu) sekarang bernama 

desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. 

MN IV adalah seorang Adipati dari Pura Mangkunegaran yang terkenal 

sebagai pujangga, sekaligus cendekiawan yang memiliki pandangan jauh ke depan. 

Pembangunan ditandatangani oleh arsitek berkebangsaan Jerman bernama H. 

Kamp.Pabrik Gula Tasikmadu berproduksi setelah tahun sejak berdirinnya yaitu 

tahun 1874.Sejak pemerintahan Belanda runtuh Pabrik Gula dikuasai oleh Het Van 

Mangkoenegaran Rijk dan pengurusnya diserahkan pada Superintenden 

Mangkunegaran Zaken.(Sejarah Pabrik Gula Tasikmadu tidak diterbitkan). 

Pada tahun 1957 semua perkebunan dengan bantuan Belanda diambil alih 

oleh pemerintah Indonesia termasuk Pabrik Gula Tasikmadu.Pengambilalihan 

perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda tersebut dilakukan untuk 

melaksanakan pemilikan modal secara langsung bagi pemerintah.Dalam 

pengambilalihan tersebut perusahaan berstatus perusahaan Negara (BUMN) mulai 

saat itu. 

Pabrik Gula Tasikmadu merupakan aset ekonomi dan aset budaya yang tak 

ternilai. Dalam perkembangannya pabrik gula Tasikmadu mengalami beberapa 

perubahan status unit perusahaan yaitu tahun 1968-1973 berdasarkan PP No. 

14/PP/1968 didirikan perusahaan Perkebunan XVI (PNP XVI) dan Badan Pimpinan 

Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPUPPN) Gula dimasukkan ke dalam PNP 
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XVI dan PG Tasimadu masuk dalam unit kerja PNP XVI, setelah itu tahun 1996 

berdasarkan PP No. 168/KMK.016/1996 tanggal 16 Maret 1996 dan No. 256/ 

KMK.016/1996 tanggal 8 April 1996 PTP XV-XVI digabung dengan PTPN XVIII ( 

persero ) menjadi PT Perkebunan Nusantara IX dan PG Tasikmadu menjadi salah 

satu unit kerja dari PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) sampai sekarang. 

Merupakan kebanggaan tersendiri bahwa PG Colomadu dan PG Tasikmadu 

adalah pabrik gula yang didirikan oleh Bangsa Pribumi, sedangkan pabrik gula yang 

lainnya kebanyakan merupakan peninggalan bangsa Belanda. Dalam mendirikan 

pabrik ini, beliau mempunyai suatu tujuan dan harapan yang jauh ke depan dan 

bermakna luas, seperti wasiatnya sebagai berikut : 

1. Pabrik ki openono, sanajan ora nyugihi nanging nguripi. 

2. Kinarya papan pangupo jiwane kawulo dasih. 

Keberadaan industri gula sangat membantu penghasilan praja Mangkunegaran 

untuk melengkapi sumber pendapatan tradisional dari pajak tanah.Keuntungan yang 

diperoleh dari pabrik gula sebagian digunakan raja untuk membayar gaji para 

bangsawan, dan pepanci bagi para kerabat dekatnya, serta sebagian lagi digunakan 

untuk menebus tanah lungguh yang belum selesai ditarik kembali. 

Setelah beberapa tahun MN IV wafat, usahanya untuk membentuk dasar-dasar 

ekonomi kerajaan mengalami guncangan yang hebat.Guncangan ini terutama 

melanda industri gula mangkunegaran.Guncangan ini disebabkan oleh faktor luar dan 
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faktor dalam. Faktor luar adalah terjadinya krisis ekonomi dunia dan hama penyakit 

tebu. Faktor dalam adalah kesalahan manajemen keuangan dari MN V. 

Kedua faktor itu telah memukul ekonomi terhadap industri gula 

Mangkunegaran yang terlihat dari penurunan pendapatan sebesar f100.000 (seratus 

ribu gulden setiap tahun).Faktor salah langkah dalam manajemen juga turut 

mengakibatkan makin terpuruknya industri gula Mangkunegaran.Untuk mengatasi 

krisis yang terjadi di perusahaan Mangkunegaran,maka Mangkunegaran mencari 

pinjaman kepada pihak swasta di Semarang.Melalui penggadaian harta miliknya yang 

memiliki nilai verponding sebesar f519.000. 

Selain itu Mangkunegaran V mendapat pinjaman sebanyakf200.000 dari 

faktorij dengan cara menggadaikan 290 saham Javasche Bank dan 100 saham 

Nederlandsche Handelmaatschappinj (NHM), warisan ayahnya. Kenyataannya 

pinjaman yang dilakukan oleh MN V telah mempersulit pemenuhan defisit keuangan 

Mangkunegaran.Untuk mengatasi kerumitan keuangan praja Mangkunegaran, 

termasuk pengelolaan perusahaan-perusahaan. (Agung Dwi Saryanto, 2009: 15) 

Setelah pergantian pimpinan Mangkunegaran V diganti oleh Mangkunegaran 

VI kinerja pabrik gula berangsur-angsur membaik.Membaiknya kinerja pabrik gula 

tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh MN VI dalam penghematan pengeluaran 

keuangan praja Mangkunegaran.Meskipun dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan 
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Mangkunegaram pihak praja Mangkunegaran masih diwajibkan untuk menggunakan 

seorang ahli berkebangsaan Belanda sebagai superintenden. 

 

Keterangan gambar: Gedung penyimpanan gula 

Sumber: Dokumen Pribadi 

C. Reorganisasi Tanah Tasikmadu 

Di Tasikmadu, bibit tebu untuk perkebunan tebu terutama dipenuhi dari kebun 

bibit dari wilayah Tasikmadu sendiri. Semula kebun bibit hanya berlokasi di desa 

Klangon dan Tasikmadu, tetapi sejak tahun 1912 terdapat tambahan kebun bibit di 

Triagan.Kebun bibit Triagan ini tanahnya diperoleh dengan menyewa kepada sunan 

karena meskipun letaknya masih dalam areal Tasikmadu, tanah itu merupakan milik 

sunan.Sejak tahun 1924 kebun bibit Tasikmadu meliputi pula wilayah Mayaretna 

yang merupakan lahan alih fungsi dari industri pertanian padi praja 
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Mangkunegaran.Kebun bibit lain yang dikembangkan adalah di Bloro, Matesih dan 

Karangpandan (Ibid , hal 80). 

Keberadaan tanah di wilayah perkebunan tebu Mangkunegaran sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar perkebunan tebu.Salah satu pengaruh 

yang paling kuat adalah kebijakan pertanahan dari pemerintah Mangkunegaran dan 

pemerintah Kolonial Belanda.Sejak tahun 1912, di wilayah Surakarta mulai 

dilakukan reorganisasi tanah, termasuik tanah-tanah yang digunakan sebagai lahan 

perkebunan tebu.Reorganisasi membawa perubahan tentang hak kepemilikan dan 

penguasaan tanah.Tanah yang semula menjadi hak milik Adipati Mangkunegara VI 

diberikan pada desa sebagai hak milik komunal desa.Sementara itu, penguasaan tanah 

yang semula berada di tangan bekel beralih kepada petani. 

Sejak dasawarsa kedua abad XX, di wilayah Surakarta digelindingkan 

reorganisasi tanah.Reorganisasi tanah bertujuan untuk pertama, yang berbahu 

ideologis, yaitu terkait dengan kebijakan makro pemerintah Hindia Belanda yang 

sedang melaksanakan politik Etis.Dalam kerangka politik Etis, rakyat harus 

dibebaskan dari ikatan tanah atau ikatan feodal.Untuk itu, diperlukan pemisahan 

antara pemanfaatan tanah dan penggunaan tenaga kerja rakyat yang tinggal di atas 

tanah-tanah itu.Terkait dengan hal itu diperlukan kepastian hak milik atas tanah 

secara individual.Kedua, keinginan pemerintah pusat untuk melakukan standarisasi, 

sentralisasi, rasionalisasi dan ekspansi ke wilayah yang tak dikuasai secara langsung 

ini. 
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Melalui reorganisasi tanah, akan dapat dihilangkan perbedaan birokrasi dan 

administrasi pertanahan di wilayah swapraja dengan daerah yang secaralangsung 

dikuasai pemerintah Belanda. Melalui reorganisasi maka akan diperoleh tatanan 

pertanahan yang sama antara wilayah Surakarta dengan wilayah yang dikuasai 

langsung oleh Belanda. Ketiga, kepentingan penguasa Eropa, terutama Belanda untuk 

memperoleh efisiensi dan keuntungan dalam penanaman modalnya di perkebunan-

perkebunan di wilayah praja Kejawen, termasuk Mangkunegaran. (Van Wijk,2002: 

40). 

Ide reorganisasi tanah di wilayah ini sesungguhnya berasal dari pemerintah 

kolonial Belanda.Pada tanggal 19 Januari 1909 Gubernur Jenderal Van Heuts 

memberikan perintah agar dilakukan reorganisasi tanah di wilayah Surakarta.Perintah 

ini diambil setelah ada pembicaraan dengan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri De 

Graaff.Pada tanggal 22 November `1909 rencana yang dibuat oleh De Graaff dikirim 

kepada Residen Surakarta Van Wijk untuk memperoleh masukan. 

Setelah mendapatkan saran dari Residen Yogyakarta, Residen Surakarta 

mendesak sunan agar menyetujui pelaksanaan reorganisasi agrarian di wilayahnya 

karena di Yogyakarta telah disetuji untuk dilaksanakan, padahal kedua wilayah itu 

memiliki karakteristik sistem pertanahan yang sama. Setelah de Graaff dapat 

meyakinkan sunan tentang pentingnya reorganisasi tanah dalam kunjungannya pada 

bulan Mei tahun 1910 maka rencana reorganisasi di Surakarta dapat 
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dilaksanakan.Demikian pula, para penyewa tanah yang memiliki kepentingan atas 

hasil reorganisasi tanah ini juga menyetujuinya.(Suhartono, 1991:94) 

Mangkunegaran VI sendiri tidak keberatan karena penghapusan tanah 

apanage telah dimulainya sejak pertengahan kedua abad XIX sehingga proses 

reorganisasi yang ditawarkan pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai kebijakan 

lebih lanjut dari penguasa Mangkunegaran. Pada awal abad XX tinggal beberapa 

bagian tanah Mangkunegaran yang masih menjadi tanah apanage, yakni yang 

diperuntukkan bagi dua putera sentana. 

Secara formal reorganisasi tanah di wilayah Surakarta akan dilaksanakan pada 

tahun 1912, tetapi pelaksanaannya mengalami penundaan. Di wilayah 

Mangkunegaran reorganisasi tanah baru dimulai tahun 1917 dan di Kasunanan tahun 

1918 dan berakhir secara keseluruhan tahun 1926. Reorganisasi mencakup empat 

kegiatan, yaitu : 1) penghapusan sistem apanage, 2) pembentukan desa sebagai unit 

administrative, 3) pelimpahan hak penggunaan tanah kepada petani, dan 4) revisi atas 

aturan sewa tanah. (Soepomo, 1961:24) 
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BAB III 

HUBUNGAN INDUSTRIAL PABRIK GULA TASIKMADU PADA 

TAHUN 1990-2014 

A. Hubungan Industrial Pabrik Gula Tasikmadu Pada Tahun 1990-2014 

1. Pengertian Hubungan Industrial 

Hubungan industrial berasal dari kata industrial relation, yang merupakan 

perkembangan dari istilah hubungan perburuhan (labour relation). (Asri Wijayanti, 

2009: 56). Istilah hubungan perburuhan memberi kesan yang sempit seakan-akan 

hanya menyangkut hubungan pengusaha dan pekerja (Sentanoe Kartonegoro, 1999: 

14). 

Padahal, hubungan tersebut tidak hanya melibatkan pengusaha dan pekerja 

saja, namun juga pemerintah.Terlebih hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat 

sebagai bagian dari hukum privat dan hukum publik, sehingga aspek keterlibatan 

pemerintah tidak dapat dielakkan lagi. Pada kenyataannya, hubungan industrial juga 

mencakup aspek yang sangat luas, yaitu aspek sosial budaya, psikologi, ekonomi, 

politik, hukum dan hamkamnas, sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi 

pengusaha dan pekerja saja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti 

luas. (D. Koeshartanto dan M.F Shellyana Junaedi, 2005: 2). 

Fungsi utama hubungan industrial yaitu untuk menjaga kelancaran atau 

peningkatan produksi, untuk memelihara dan menciptakan ketenangan kerja 
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(industrial peace), untuk mencegah dan menghindari adanya pemogokan, serta untuk 

ikut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial. (D. Koeshartanto dan M.F. 

Shellyana Junaedi,2005: 3) 

Terdapat beberapa sistem hubungan industrial, yang masing-masing memiliki 

ciri khas tersendiri. Sistem hubungan industrial tersebut tersebut dibagi menjadi: 

a. Hubungan industrial berdasarkan utility system, yaitu sistem di mana utilitas 

kaum buruh dapat digunakan sepenuhnya. Buruh diberi gaji dan jaminan yang tinggi 

asal tenaganya dapat digunakan untuk mencapai produksi sebesar-besarnya. 

b. Hubungan industrial berdasarkan demokrasi, yaitu sistem hubungan 

industrial yang mengutamakan terjadinya konsultasi dan musyawarah atau kerja sama 

yang baik antara pengusaha dan buruh. 

c. Hubungan industrial berdasarkan kemanusiaan, yaitu sistem hubungan 

industrial yang hanya berdasarkan atas “manusia dengan manusia lain”,tanpa 

memperhitungkan produktivitas dan efisiensi. 

d. Hubungan industrial berdasarkan komitmen seumur hidup, yaitu 

menekankan bahwa di satu pihak pekerja mempunyai kecenderungan untuk tetap 

setia bekerja pada suatu perusahaan akhir hidupnya baik perusahaan itu mengalami 

untung atau rugi, sementara di sisi lain pengusaha memperlakukan pekerjanya seperti 

keluarga sendiri yang mendapat perlindungan dan perlakuan adil. 
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e. Hubungan industrial berdasarkan perjuangan kelas, yaitu berdasarkan teori 

perjuangan kelas (class-struggle) antara kelas yang mempunyai industri besar seperti 

kelas kapitalis dengan kelas kaum pekerja yang miskin yang mengaharapkan belas 

kasihan dari pemilik industri. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 

angka 16 mendefinisikan hubungan industrial sebagai “suatu sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan /atau jasa yang terdiri 

dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dikarenakan sistem hubungan industrial di Indonesia menganut sistem hubungan 

industrial Pancasila. Hubungan industrial di Indonesia mempunya perbedaan dengan 

yang ada di Negara lain, yaitu mempunyai ciri-ciri: 

a. Mengaku dan meyakini bahwa bekerja bukan sekadar mencari nafkah saja, 

tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

b. Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai 

manusia yang bermartabat. 

c. Melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan, 

tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. 
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Hubungan industrial Pancasila merupakan suatu sistem hubungan yang 

terbentuk antara pelaku proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan 

pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari 

keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD RI 1945 yang tumbuh dan berkembang 

di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.  

Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh harus dilaksanakan 

seseimbang mungkin, seharmonis mungkin, dan sedemokratis mungkin. Perwujudan 

konkret dari hubungan industrial Pancasila antara pengusaha dengan buruh/pekerja 

antara lain dengan memberikan kesempatan kepada pihak pekerja untuk berpartisipasi 

dalam proses penetapan kebijaksanaan perusahaan. 

Hubungan industrial juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang turut serta 

dalam proses produksi antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam hubungan 

industrial, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai 

pengasuh, pembimbing, pelindung dan pendamai manakala terjadi perselisihan di 

antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Pemerintah berperan sebagai bapak yang 

baik di antara pengusaha dan pekerja/buruh, menjadi  penengah yang seadil-adilnya. 

Pengusaha juga wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 

perempuan yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 

05.00. 
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Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan (di dalam 

suatu hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.Pekerja terikat atau dilindungi oleh undang-undang 

perburuhan yang disebut hukum perburuhan. Dalam suatu perusahaan tenaga kerja 

sangat dibutuhkann tanpa adanya tenaga kerja proses produksi tidak akan berjalan. 

(Arsip BARPUSDA dengan kode Arsip no Definitif 5 tentang ketenagakerjaan) 

1. Penggolongan Karyawan 

Berdasarkan sifat hubungan kerja dengan perusahaan, karyawan Pabrik Gula 

Tasikmadu terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu: 

a. Karyawan Tetap 

Adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk 

jangka waktu tidak tertentu. Karyawan tetap terdiri dari: 

1) Karyawan Pimpinan (Direksi) 

Karyawan pimpinan terdiri dari pimpinan bagian pengolahan, pimpinan 

bagian tebang, pimpinan bagian kendaraan, pimpinan bagian tanaman, dan pimpinan 

bagian A.K.U. 

2) Karyawan Pelaksana 

Karyawan Pelaksana yaitu karyawan yang melaksanakan kegiatan 

pengelolaan perusahaan sehari-hari. 
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b. Karyawan Tidak Tetap 

Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja 

dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

Karyawan Tidak Tetap Terdiri dari: 

1) Pekerja PKWT Kampanye 

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari permulaan tebu 

diangkut melalui timbangan tebu, pekerjaan di gilingan, pekerjaan di gilingan, 

pekerjaan di sekitar emplasmen yang ada hubungannya langsung dengan 

penggilingan tebu, pekerjaan di dalam pabrik sampai dengan tempat penumpukan 

gula. 

2) Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Musim Giling (PKWT 

DMG) 

yaitu pekerja musiman yang bekerja hanya dalam musim giling dengan upah 

yang disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR). 
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Keterangan gambar: Buruh yang sedang memperbaiki pipa 

Sumber: Dokumen Pribadi 

2. Struktur Organisasi Pabrik Gula Tasikmadu 

Kegiatan usaha di unit kerja Pabrik Gula Tasikmadu dikelola dan dipimpin 

oleh seorang Administratur yang membawahi 4 (empat) bagian yang masing-masing 

dipimpin oleh seorang kepala bagian, yaitu : 

1)   Bagian Tanaman 

 2)   Bagian Instalasi 

 3)Bagian Pabrikasi/Pengolahan 

 4)  Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum 
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Pimpinan tertinggi di Pabrik Gula Tasikmadu adalah seorang Administratur 

yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jalannnya perusahaan dan 

mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Direksi PTPN IX. Administratur adalah 

meliputi wewenang sebagai berikut: 

* Mengelola   bidang   finansial   berpedoman   pada   kebijaksanaan direksi. 

* Melaksanakan   seluruh   kegiatan   operasional   pabrik   seefisien mungkin. 

* Mengadakan fasilitas-fasilitas bagi terlaksananya proses produksi dengan 

lebih maksimal. 

* Menetapkan sistem kontrol yang efektif di semua bagian. 

* Bertanggungjawab terhadap asset perusahaan dan tenaga kerja.  

* Menyusun laporan manajerial secara periodik/tahunan atau jenis laporan 

lain sesuai ketentuan atau instruksi dari direksi. 

Administratur ini  dibantu  oleh  kepala bagian  yang membidangi Tanaman,  

Instalasi,  Pabrikasi/Pengolahan,  serta  Administrasi  Keuangan dan  Umum.  

Masing-masing  kepala  bagian  membawahi  beberapa  sub bagian yaitu: 

1)   Kepala Bagian Tanaman 

Bagian Tanaman bertanggung jawab dalam pengelolaan tanaman/kebun tebu 

mulai dari persiapan lahan dan bibit sampai dengan penyediaan tebu sebagi bahan 
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baku di pabrik Gula. Dipimpin oleh seorang Kepala Tanaman yang dalam 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Administratur dan secara langsung 

memimpin atau mengkoordinir beberapa sinder, yaitu: 

(1)  Sinder Kebun Kepala 

(2)  Sinder Kebun Wilayah/Rayon-rayon 

(3)  Sinder Kebun Percobaan/Litbang 

(4)  Kepala Tebang dan Angkut 

Tugas dan wewenang kepala bagian tanaman adalah 

a)  Merumuskan   kebijaksanaan   areal   tanah  tebu   yang   akan digiling, 

bibit, penanaman, dan penebangan, serta bimbingan kepada petani tebu 

rakyat. 

b)  Menyusun daftar kebutuhan dan biaya yang akan digunakan. 

c)  Bertanggungjawab  penuh  terhadap  ketersediaan  bahan  tebu yang akan 

digiling. 

Bagian-bagian   yang  dikoordinir   oleh   kepala   bagian tanaman: 

a)  Kepala Sinder Tebu (MKW) 

Bertugas memelihara tanaman tebu sampai siap untuk digiling. 
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b)  Kepala Kebun Percontohan 

Menyelidiki jenis-jenis tanaman tebu yang baik dan tahan terhadap hama. 

c)  Sinder Kebun Kepala (HTD) 

Memilki tugas sebagai koordinator beberapa MKW dalam rangka 

persiapan tanaman tebu. 

d)  Kepala Pengangkutan 

Bertanggungjawab terhadap sampainya tebu ke pabrik. 

 2) Kepala Bagian Instalasi 

Dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang bertanggung jawab mengelola 

seluruh  peralatan  dan  instalasi  yang  terdiri  dari  stasiun- stasiun   antara   lain:   

Stasiun   Gilingan,   Stasiun   Ketel,   Stasiun Permunian, Stasiun Penguapan, Stasiun 

Masakan, Stasiun Puteran, Stasiun Listrik, Stasiun Besali, Stasiun Bangunan, 

Garasi/Kendaraan, dan Pompa kebun/Pemadam Kebakaran. 

Fungsi dan tugas kepala bagian instalasi ini adalah : 

a)  Bertanggung jawab atas kelancaran fungsi stasiun-stasiun secara optimal   

terutama musim giling dan terpeliharanya barang inventaris pabrik. 
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b)  Menyusun daftar  kebutuhansemua  barang  perlengkapan,  bahan dan alat 

lengkap dengan spesifikasi teknisnya serta melakukan evaluasi dan 

pengawasan terhadap penggunaan. 

c) Melaksanakan   semua   rencana,   program,   prosedur,   dan kebijaksanaan 

dibidang instalasi secara efektif dan seefisien dalam kegiatan operasional 

pabrik. 

d)  Menjalin  hubungan  baik dengan  admnistratur  demi  tercapainya tujuan 

perusahaan. 

e)  Secara langsung mengkoordinir/memimpin para masinis, karyawan bagian 

instalasi demi terselenggaranya pelaksanaan teknis pengolahan tanpa 

gangguan. 

Kepala bagian instalasi membawahi bagian-bagian yang bertugas sebagai 

berikut: 

(a)  Masinis Stasiun Gilingan 

Bertugas mempersiapkan dan memperbaiki alat-alat atau mesin gilingan 

agar saat produksi tidak mengalami kerusakan. 

(b)  Masinis Stasiun Gilingan 

Bertugas mempersiapkan dan memperbaiki alat-alat tulis atau mesin-

mesin ketelan. 
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(c)  Masinis Pabrik Tengah 

Bertugas mengontrol, mempersiapkan dan memperbaiki alat- alat atau 

mesin-mesin yang ada di pabrik tengah seperti mesin pemanas dan mesin 

pemurnian. 

(d)  Masinis Pabrik Belakang 

Mengotrol, menyiapkan dan memperbaiki alat atau mesin yang ada di 

pabrik belakang seperti pemanas gula, mesin pemutar gula, dan 

pengeringan gula. 

(e)  Masinis Bangunan 

Memelihara dan memperbaiki sarana bangunan yang dimilki perusahaan. 

(f)   Masinis Stasiun Listrik 

Mengecek dan memperbaiki alat-alat penerangan, suplai listrik serta 

saluran-salurannya yang digunakan oleh perusahaan. 

(g)  Kepala Besali 

Mengontrol dan memelihara serta memperbaiki sarana pengangkutan 

yang dimiliki perusahaan. 

(h)  Kepala Resime 
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Memelihara, mempersiapkan serta memperbaiki peralatan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan agar sarana pengangkut bisa difungsikan. 

3)   Kepala Bagian Pabrikasi/Pengolahan 

Dipimpin oleh seorang Kepala Pengolahan yang bertanggung jawab 

terhadap seluruh proses pengolahan tebu menjadi gula yang dalam pelaksanaan 

tugasnya dibantu oleh beberapa chemiker. 

Tugas dari kepala bagian pabrikasi/pengolahan : 

a)  Melaksanakan kegiatan operasional dalam bidang pengolahan baik teknik, 

administratif maupun finansial. Berguna menjamin kelancaran dan ketertiban 

penyelenggaraan proses produksi sehingga diperoleh hasil yang memenuhi 

persyaratan baik kualitas maupun kuantitas. 

b) Memberi saran dan pendapat mengenai masalah pengolahan guna 

pertimbangan dalam rangka peningkatan operasi perusahaan. 

c)  Mengkoordinir  atau  memimpin  para  chemiker  dan  karyawan bagian 

pengolahan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bagian-bagian dalam 

pabrikasi: 

(a)  Bagian chemiker 

Bertugas menetapkan standar kadar gula pada tebu yang akan digiling. 
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(b)  Bagian Proccesing 

Bertanggungjawab    sepenuhnya    atas    kelancaran    proses produksi. 

(c)  Bagian Kadar Gula 

Bertugas  memelihara,  menyimpan,  dan  mengeluarkan  gula hasil 

produksi. 

(d)  Bagian Timbangan Tebu 

Mengukur berat tebu yang akan masuk ke gudang produksi. 

(e)  Bagian Gudang 

Gudang dalam hal ini adalah gudang material yang berfungsi untuk 

menyimpan barang-barang, bahan-bahan, dan perlengkapan  yang dibutuhkan  

Pabrik  Gula untuk  keperluan produksi selama musim giling maupun diluar 

musim giling. Bertanggungjawab  mencatat  dan  membukukan  keluar masuknya 

barang serta penyimpananya. 

4)   Kepala Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum 

Bagian  Administrasi,  Keuangan  dan  umum  mempunyai  tugas dan  

tanggung  jawab  memberikan  pelayanan  kepada  semua  bagian yang ada di 

Pabrik Gula. Mengkoordinasi dalam masalah keuangan dan ketenagakerjaan 
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pada semua bagian.Dipimpin oleh seorang Kepala Administrasi, Keuangan dan 

Umum. 

 

Tugas  dan Wewenang Administrasi,  Keuangan  dan  umum bagian adalah : 

a) Bekerjasama dengan bagian-bagian yang lain dalam menyusun rencana   

kerja   fisik,   rencana   anggaran   dan    belanja   serta perencanaan laba. Kemudian 

diserahkan ke bagian administrator guna perencanaan anggaran dan belanja pabrik. 

b)  Menyelenggarakan pembukuan, tutup buku, dan perhitungan laba rugi 

pabrik serta menyajikan analisa laporan keuangan untuk keputusan kebijakan 

perusahaan. 

c)  Mengumpulkan data untuk menyusun prosedur dan rencana guna 

pertimbangan kebijakan perusahaan. 

d)  Melaksanakan pengawasan di bidang finasial dan inventaris. 

e) Mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja secara  

keseluruhan   baik   kuantitas   maupun   kualitas   sehingga tercapai efektivitas dan 

efisiensi penggunaan tenaga kerja. 

f) Menyelenggarakan administrasi, dokumentasi dan bertanggung jawab atas 

kelancaran surat - menyurat serta menyimpan dokumen- dokumen dan surat-surat 

yang bersifat rahasia. 



61 
 

 
 

g) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada karyawan bagian 

Administrasi, keuangan dan Umum. 

Bagian Administrasi Keuangan dan Umum dalam pelaksanaan tugasnya 

membawahi 3 (tiga) bagian atau urusan/seksi yang masing- masing dipimpin oleh 

seorang staf yaitu: 

(1)  Bagian Pembukuan 

Mempunyai tugas mencatat dan membukukan semua transaksi yang terjadi, 

membuat laporan bulanan, memanajemen keuangan serta menyelenggarakan 

pembukuan, tutup buku, perhitungan laba rugi pabrik, hutang piutang petani tebu 

rakyat dan tata usaha Gudang finansial. 

Bagian Pembukuan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu: 

((1))  Sub Bagian Pembukuan 

((2))  Sub Bagian Administrasi Hasil 

((c))  Sub Bagian Administrasi Gudang 

(2) Bagian Keuangan dan Pengawasan 

Mempunyai tugas membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), 

Permintaan Modal Kerja (PMK), mengelola dan berwenang dalam administrasi kas 

dan administrasi hasil menerima dan mengeluarkan uang yang dibutuhkan perusahaan 
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untuk menjalankan aktivitasnya serta menentukan pembagian hasil Petani Tebu 

Rakyat (PTR) dalam Perusahaan. 

Bagian  Keuangan  dan  Pengawasan  terdiri  3  (tiga)  sub  bagian, yaitu: 

((1))  Sub Bagian Kas dan Bank 

((2))  Sub Bagian Pengawasan 

((3))  Sub Bagian Kasir 

(3)Bagian  Hubungan  Antar  kerja  (HAK),  Sumber  Daya  Manusia 

(SDM) dan Umum 

Bagian Hubungan Antar Kerja (H.A.K), Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Umum bertanggungjawab atas urusan administrasi karyawan dan urusan-uruan 

umum. Semua ketentuan mengenai Ketenagakerjaan telah tertuang dalam Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dengan 

Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara IX  (SP BUN Nusantara IX). PKB inilah yang 

dijadikan pedoman untuk seluruh urusan teknis ketenagakerjaan di Pabrik Gula. 

Bagian  H.A.K  dan  Umum  bertanggungjawab  atas ketertiban administrasi 

kepegawaian seluruh karyawan di seluruh bagian Pabrik Gula. Hal ini berkaitan erat 

dengan data-data kepegawaian karyawan  yang mencakup permasalahan  golongan, 

masa kerja, hak-hak karyawan, perhitungan masa bebas tugas, penetapan pension, 

sampai dengan penghitungan santunan hari tua. 
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Bagian   Hubungan   Antar  kerja  (HAK),   Sumber  Daya Manusia (SDM) dan 

Umum terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, yaitu: 

a)  Sub Bagian Personalia  

b)  Sub Bagian Sekretariat 

 c)  Sub Bagian Poliklinik 

 

Keterangan gambar: Pekerja sedang menghitung data di stasiun gilingan 

Sumber: Dokumen pribadi 

3.  Hubungan Ketenagakerjaan di Pabrik Gula Tasikmadu 

1) Sistem Perekrutan Tenaga Kerja  

Suatu perusahaan sangat membutuhkan buruh atau tenaga kerja yang cukup 

banyak untuk melakukan berbagai jenis kegiatan.Pabrik Gula Tasikmadu untuk 
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memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga melakukan perekrutan tenaga kerja.Dalam 

perekrutan buruh atau tenaga kerja Pabrik Gula bersumber dari penduduk daerah 

sekitar dan luar daerah. 

Dalam Perjanjian Kerja sama antara PTP Nusantara IX (PERSERO) dengan 

SP Bun Nusantara IX tahun 2014, pada pasal 11 tentang penerimaan karyawan 

disebutkan bahwa penerimaan ditentukan oleh direksi sesuai kebutuhan yang 

berpedoman pada standar formasi efisien sesuai perkembangan organisasi 

perusahaan. Penerimaan karyawan pun dilaksanakan dengan mengutamakan dari 

sumber intern (PKWT Kampanye dan PKWT Harian). 

 

 

Untuk mengetahui sumber tenaga kerja Pabrik Gula Tasikmadu yaitu sebagai 

berikut: 

a. Yang dimaksud adalah bahwa pabrik gula Tasikmadu mengambil atau 

memberi kesempatan kepada penduduk untuk bekerja di Pabrik Gula Tasikmadu. 

(1) Buruh atau Karyawan Tetap 

Pabrik gula Tasikmadu tetap melakukan perekrutan tenaga kerja melalui 

Departemen Tenaga Kerja daerah Karanganyar. 

(2) Buruh atau Karyawan Tidak Tetap 
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Pabrik Gula Tasikmadu mengambil atau memberi kesempatan kepada 

penduduk sekitar untuk mengajukan lamaran bekerja di Pabrik Gula Tasikmadu 

sebagai karyawan tidak tetap. 

c. Yang dimaksud adalah Pabrik Gula Tasikmadu mengambil tenaga kerja 

dari karyawan musiman yang telah bekerja selama waktu tertentu yang 

mempunyai prestasi baik pada masa bekerja dan lulus ujian yang diadakan 

PG Tasikmadu dan minimal berpendidikan SMA dapat direkrut menjadi 

karyawan tetap. 

2) Waktu Kerja  

Dalam pabrik gula Tasikmadu buruh tidak dieksploitasi secara berlebihan 

karena di pabrik gula Tasikmadu telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah.Para buruh dipekerjakan dari hari senin sampai dengan sabtu dan 

diberikan hari libur pada hari minggu. Dalam pasal 19 mengenai jam kerja resmi 

yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja sama antara PTP Nusantara IX (PERSERO) 

dengan SP Bun Nusantara IX yaitu berisi: 

a. Jam kerja untuk Pabrik Gula dalam 1 (satu) hari adalah 7 (tujuh) jam dan 40 

(empat puluh) jam dalam seminggu. 

b. Jam kerja untuk Kantor Direksi diatur dan ditetapkan oleh Direksi. 
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c. Khusus untuk pekerjaan yang sifatnya harus dilakukan terus-menerus 

selama selama 24 jam, maka jam kerjanya diatur sistem shift. 

Untuk menjaga kestabilan dan kualitas produksi gula, Pabrik Gula Tasikmadu 

mengadakan pembagian dalam waktu kerja atau disebut shift. Adapaun waktu 

pembagian kerja para buruh pabrik gula Tasikmadu yaitu: 

a) Shift pertama yaitu: 

Pada pukul 06.00 WIB sampai 14.00 WIB  

b) Shift kedua yaitu: 

Pada pukul 14.00 WIB sampai 22.00 WIB  

c) Shift ketiga yaitu: 

Pada pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB 

3) Sistem Pengupahan 

Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ayat 21 berbunyi : “Upah adalah 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pkerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. 
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Menurut Perjanjian Kerja Bersama antara PTP Nusantara IX (Persero) dengan 

SP Bun Nusantara IX pasal 31 mengenai penggajian, karyawan diberikan gaji pokok 

sesuai dengan golongan dan skala gaji karyawan.Kenaikan gaji pokok berkala 

diberikan setiap tahun jika karyawan yang bersangkutan menunjukkan prestasi, 

kecakapan dan disiplin kerja yang baik terhadap tugasnya. 

Dalam pasal 32 tentang tunjangan jabatan, maka karyawan golongan III dan 

IV karena tugas dan jabatannya, diberikan tunjangan jabatan yang besarnya diatur 

oleh perusahaan.Bagi karyawan golongan III dan IV disamping mendapatkan 

tunjangan, dalam masa giling diberikan kompensasi yang besarnya diatur oleh 

perusahaan.Selain itu bagi karyawan golongan III dan IV di pabrik gula yang terkait 

olah raw sugar diluar musim giling diberikan kompensasi yang besarnya diatur oleh 

perusahaan. 

Dalam pasal 33 tentang tunjangan struktural, disebutkan bahwa karyawan 

yang memangku jabatan puncak diberikan tunjangan struktural yang besarnya diatur 

oleh perusahaan.Kemudian karyawan yang memangku jabatan satu tingkat dibawah 

jabatan puncak (Kepala Urusan di Kantor Direksi, Kepala AKU, Kepala Tanaman, 

Kepala Instansi, Kepala Pengelolaan di Pabrik Gula), kepadanya diberikan tunjangan 

struktural yang besarnya diatur oleh perusahaan. 

4) Penyelesaian Perselisihan Buruh 
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Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ayat 22 berbunyi : “Perselisihan 

hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan 

antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 

kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”. 

PG Tasikmadu berusaha untuk menghindari perselisihan tersebut dengan cara 

memberikan hak-hak buruh sesuai dengan peraturan dan waktu yang ditetapkan 

sehingga tidak terjadi perselisihan para buruh. Dalam perusahaan yang sering menjadi 

permasalahan perselisihan yang berkaitan dalam pengupahan, pada tahun 1995-1997 

banyak demo yang dilakukan para buruh perusahaan dikarenakan tidak diberikannya 

upah yang sesuai dengan kerja para buruh namun di PG Tasikmadu tidak terjadi 

pemogokan ataupun demo-demo yang dilakukan para pekerja di perusahaan lain, 

karena untuk menghindari hal tersebut PG Tasikmadu selalu memberikan upah sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyelesaian perselisihan 

buruh di PG Tasikmadu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mufakat atau musyawarah oleh masing-masing pihak yang berselisih. 

b. Dengan jalur hukum atau ketentuan yang berlaku menurut undang-undang. 

Dalam lingkungan pabrik gula Tasikmadu sendiri tidak pernah terjadi aksi 

unjuk rasa, melainkan protes melalui audiensi dengan pihak direksi. Namun dalam 
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lingkup pusat (nasional) Pabrik Gula Tasikmadu pernah melakukan unjuk rasa pada 

tahun 2011 di Jakarta mengenai rafinasi (impor gula melebihi kuota) yang 

mempengaruhi harga gula lokal. Unjuk rasa dilakukan bersama dengan Asosiasi 

Petani Rakyat Indonesia (APRI). 

(Wawancara dengan Hari Purnomo selaku juru tulis Pabrik Gula Tasikmadu 

tanggal 19 Mei 2015) 

5) Kesejahteraan dan Tunjangan Tenaga Kerja 

Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ayat 22 berbunyi : 

“Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan 

yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja 

dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”. 

PG Tasikmadu adalah perusahaan yang bernaung dibawah BUMN sehingga 

segala jaminan kesejahteraan sosial selalu mengikuti peraturan yang ada. Setelah 

perubahan PNP menjadi PTP PG Tasikmadu untuk lebih mengutamakan 

perlindungan para buruh yang bekerja di perusahaan maka pada tanggal 17 Februari 

1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial para 

karyawan yang diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK ( Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja). Adapun perhitungan iuran sebagai berikut : 

Beban Karyawan : 2,00 % X gaji pokok.  

Beban Perusahaan: 4,34 % X gaji pokok. 
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Untuk iuran kepesertaan JAMSOSTEK bagi pekerja PKWT DMG (Harian) menjadi 

beban kantor direksi. (Wawancara dengan Hari Purnomo selaku juru tulis Pabrik 

Gula Tasikmadu tanggal 19 Mei 2015) 

Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 22, Kesejahteraan pekerja/buruh 

adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 

rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang 

aman dan sehat. 

Dalam mengatasi masalah kesejahteraan para pekerja perlu diadakannya 

jaminan sosial.Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 1974, jaminan sosial 

merupakan seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi 

warganegara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna 

memelihara taraf kesejahteraan sosial. 

PG Tasikmadu merupakan salah satu perusahaan gula yang berusaha 

menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para buruh untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pabrik gula Tasikmadu 

kepada para karyawan adalah seperti yang tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama 

antara PTP Nusantara IX (Persero) dengan SP Bun Nusantara IX tahun 2014 bahwa 

perusahaan menyediakan perumahan yang layak untuk tempat tinggal karyawan 

beserta keluarganya lengkap dengan listrik/bahan bakar dan air. Jika perusahaan tidak 
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dapat menyediakan fasilitas tersebut, maka kepada karyawan tersebut diberikan uang 

bantuan sewa rumah, listrik/bahan bakar dan air setiap bulannya sebagai berikut :  

 Tabel 2 : Bantuan Sewa Rumah, Listrik/BBM, dan Air Bagi Karyawan 

   Bantuan   

       Jumlah Golongan Sewa Listrik/ 

Bahan bakar 

 
Air 

 Rumah 

 IVC - IVD 548.660 235. 592 90.284 874.536 

 IVA - IVB 445.455 197.337 75.588 718.380 

IIIC – IIID 320.600 140.270 62.835 523.705 

IIIA – IIIB 215.980 106.799 54.200 376.979 

II A – II D 147.410 71.946 40.489 259.845 

  I A - ID 121.132 57.169 38.043 216.344 

 

Sumber : Perjanjian Kerja Bersama antara PTP Nusantara IX (persero) dengan 

SP Bun Nusantara IX.  

Bagi karyawan golongan I s.d II yang menempati rumah dinas diberikan 

bantuan pemeliharaan rumah sebesar 50% dari tarif bantuan sewa rumah, sedangkan 

bagi karyawan golongan III s.d IV yang menempati rumah dinas tidak diberikan 

bantuan sewa rumah/listrik/air. Selain itu perusahaan juga memberikan pakaian kerja 

2 stel setiap tahunnya dalam bentuk uang yang tentunya untuk golongan III s.d IV 
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mendapat nominal uang yang lebih besar daripada golongan I s.d II.Sedangkan khusu 

untuk satpam diberikan dalam bentuk pakaian seragam berikut 

perlengkapannya.Selain tunjangan sandang dan papan, pabrik gula Tasikmadu pun 

memberikan tunjangan komunikasi dalam bentuk tunai semenjak sarana komunikasi 

yang semakin canggih dan tentu saja untuk memudahkan karyawan untuk 

berkomunikasi dalam menunjang pekerjaan di pabrik gula Tasikmadu. 

6) Perlindungan Kesehatan 

Perlindungan kesehatan pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 pun 

sudah ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan mengelola balai pengobatan yang 

bekerjasama dengan rumah sakit daerah dan apotek.Pemberian bantuan pengobatan 

ini pun tentu disesuaikan dengan golongan sesuai dengan peraturan perusahaan. 

Namun ketika pengeluaran biaya pengobatan melebihi hak yang ditetapkan sesuai 

golongan karyawan tersebut, maka selisih biaya yang berlebih akan menjadi beban 

karyawan itu sendiri. 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PTP Nusantara IX (Persero) dengan 

SP Bun Nusantara IX pun telah ditentukan peraturan tentang perawatan kesehatan 

dan pengobatan yaitu: 

(1) Perawatan kesehatan dan pengobatan karyawan, istri, anak yang belum 

berusia 25 tahun, belum pernah bekerja atau belum pernah menikah menjadi 

tanggungan perusahaan. 
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(2) Bagi suami dan istri yang bekerja di perusahaan, maka perawatan 

kesehatan dan pengobatan perhitungannya kepada salah satu karyawan yang 

golongannya lebih tinggi. 

(3) Pemeriksaan dokter spesialis hanya dibayarkan atas petunjuk (attest) 

dokter perusahaan atau yang ditunjuk oleh perusahaan (termasuk dokter gigi dan 

dokter mata) di Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit 

Umum Swasta. 

(4) Karyawan dan ahli warisnya diwajibkan berobat pada poliklinik 

perusahaan atau puskesmas setempat untuk pabrik gula, dan dokter perusahaan atau 

dokter yang ditunjuk perusahaan untuk kantor direksi. 

(5) Dalam keadaan darurat karyawan dan ahli warisnya dapat dibenarkan 

berobat kepada dokter umum atau poli umum yang terdekat dan diwajibkan dalam 

waktu 2 x 24 jam melapor kepada petugas poliklinik perusahaan. 

Karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak atas jaminan 

kematian. Kepada ahli warisnya diberikan bantuan dalam perhitungan: 

a) Bantuan biaya pemakaman sebesar 1 (satu) bulan gaji  

b) Uang duka sebesar 3 (tiga) bulan gaji 

c) Uang jasa yang perhitungannya sebagai berikut: 

• Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok 
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• Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 2 

(dua) bulan gaji pokok 

• Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun sebesar 3 

(tiga) bulan gaji pokok 

• Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih sebesar 4 (empat) bulan gaji 

pokok 

Urutan penerimaan santunan kematian yaitu: 

1. Janda atau duda 

Yaitu istri atau suami dari tenaga kerja yang menjadi istri atau suami yang sah 

pada saat tenaga kerja meninggal dunia. 

2. Anak 

Yaitu anak yang sah atau di sahkan yang berusia tidak lebih dari 21 tahun, 

belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab tenaga kerja. 

3. Orang tua 

Yaitu ayah atau ibu kandung atau ayah dan ibu angkat yang menjadi 

tanggungan tenaga kerja. 

4. Kakek atau nenek 
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Yaitu kakek atau nenek yang menjadi tanggungan tenaga kerja 

5. Cucu 

Yaitu cucu yang sah atau di sahkan yang berusia tidak lebih dari 21 tahun, 

belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab tenaga kerja. 

6. Mertua 

Yaitu ayah atau ibu kandung dari istri atau suami tenaga kerja yang menjadi 

tanggungannya. 

7. Saudara kandung 

Yaitu saudara dari tenaga kerja yang se ayah dan se ibu yang menjadi 

tanggungan tenaga kerja. 

7) Serikat Buruh 

Serikat pekerja menurut pasal 1 huruf b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Koperasi Nomor: PER- 01/ MEN/ 1975 tentang pendaftaran 

Organisasi Buruh adalah suatu organisasi yang didirikan oleh dan untuk buruh secara 

sukarela, bentuk kesatuan mencakup suatu lapangan pekerjaan serta disusun secara 

vertikal dari pusat sampai unit kerja. 

Pabrik gula Tasikmadu memiliki satu serikatpekerja perkebunan atau biasa 

disebut dengan SP BUN yang dibentuk pada tahun 2000.Semenjak tahun 2000 ini 
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pula lahir suatu perjanjian kerja bersama antara PTP Nusantara IX dengan Serikat 

Pekerja Perkebunan IX.Dampak positif yang dirasakan oleh karyawan adalah adanya 

sinergi antara pihak karyawan dan pihak direksi, yaitu segala keinginan karyawan 

dapat dipenuhi oleh direksi.Semenjak adanya serikat pekerja maka terjadi 

keterbukaan dalam manajemen kerja di pabrik gula Tasikmadu yaitu dapat saling 

memberi masukan antara direksi ke pekerja maupun pekerja ke direksi. Apabila 

serikat pekerja ini selalu dibina dengan baik maka dalam hal ekonomi akan lebih 

menguntungkan.  

8) Jaminan Hari Tua 

Pensiun adalah karyawan yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah 

lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). 

Karyawan yang pensiun biasanya mendapatkan hak atas dana pensiun atau 

pesangon.Dana pensiun atau jaminan hari tua dibayarkan melalui Asuransi Tenaga 

Kerja (ASTEK) yang telah dibayar perusahaan dan tenaga kerja pada bulan terakhir 

dimana para pekerja diberhentikan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1977 

mengenai Asuransi Tenaga Kerja pasal 1 ayat 11 dinyatakan bahwa Asuransi Sosial 

Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat ASTEK adalah sistem perlindungan yang 

dimaksudkan untuk menaggulangi resiko modal yang secara langsung mengakibatkan 

berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Program ASTEK dalam 

peraturan pemerintah meliputi program tabungan hari tuayang mempunya tujuan 



77 
 

 
 

untuk memberikan bekal uang pada hari tua yang pembayaran kembalinya hanya 

dapat dilakukan apabila tenaga kerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 

tahun, meninggal dunia, atau cacat total dan tetap, sehingga tidak dapat 

berpenghasilan. 

Selain itu pabrik gula Tasikmadu juga mengadakan DAPENBUN (Dana 

Pensiun Pekerbunan).Dalam Dapenbun ini hanya karyawan tetap yang menjadi 

peserta program ini. Dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PTP Nusantara IX 

(Persero) dengan SP Bun Nusantara IX pasal 59 tentang santunan hari tua telah 

disebutkan bahwa santunan hari dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan 

atas lamanya masa kerja efektif pada perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Karyawan Golongan IA s.d IID 

Masa kerja s.d 20 tahun sebesar 1,5 (satu setengah) bulan gaji pokok 

terakhir untuk setiap tahun masa kerja, selebihnya dari 20 tahun sebesar 2 

(dua) bulan gaji pokok terakhir untuk setiap tahun masa kerja. 

b. Karyawan Golongan IA s.d IVD 

Masa kerja s.d 20 tahun sebesar 2 (dua) bulan gaji pokok terakhir untuk 

setiap tahun masa kerja, selebihnya dari 20 tahun sebesar 3 (tiga) bulan 

gaji pokok terakhir untuk setiap tahun masa kerja, selebihnya dari 20 

tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji pokok terakhir untuk setiap tahun masa 

kerja. 
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Pabrik gula Tasikmadu juga memberikan penghargaan bagi para karyawan tetap 

berdasarkan pada masa kerja. Tiga penghargaan tersebut yaitu: 

1. Penghargaan masa pengabdian 20 tahun: 

a. Surat keputusan dan piagam penghargaan dari perushaan 

b. Uang tunai sebesar satu kali gaji pokok bulan terakhir 

2. Penghargaan masa pengabdian 25 tahun: 

a. Surat keputusan dan piagam penghargaan dari perusahaan 

b. Uang tunai sebesar lima kali gaji pokok bulan terakhir 

c. Medali emas 22 karat seberat 10 gram 

3. Penghargaan masa Pengabdian 30 tahun: 

a. Surat keputusan dan piagam penghargaan dari perusahaan 

b. Uang tunai sebesar dua kali gaji pokok bulan terakhir 
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BAB V 

SIMPULAN 

A. Simpulan 

Pabrik gula Tasikmadu terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar.Pabrik Gula Tasik Madu didirikan oleh Kanjeng 

Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara IV pada 1871.Ia 

seorang raja yang memiliki wawasan ekonomi yang luas, sekaligus 

menggemari sastra. Panen tebu perdana di pabrik gula Tasik Madu terjadi 

pada tahun 1874.Luas lahan yang berhasil dipanen 200 bahu.Sama seperti 

perebunan tebu Colo Madu, proses eksploitasi tanaman tebu 

menggunakan tenaga kerja wajib. 

Fungsi utama hubungan industrial yaitu untuk menjaga kelancaran 

atau peningkatan produksi, untuk memelihara dan menciptakan 

ketenangan kerja (industrial peace), untuk mencegah dan menghindari 

adanya pemogokan, serta untuk ikut menciptakan serta memelihara 

stabilitas social.(D. Koeshartanto dan M.F. Shellyana Junaedi, hlm 3). 

Pada pabrik gula Tasikmadu, penerimaan karyawan ditentukan oleh 

direksi sesuai kebutuhan yang berpedoman pada standar formasi efisien 

sesuai perkembangan organisasi perusahaan.Penerimaan karyawan pun 

dilaksanakan dengan mengutamakan dari sumber intern (PKWT 

Kampanye dan PKWT Harian). 
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Para buruh dipekerjakan dari hari senin sampai dengan sabtu dan 

diberikan hari libur pada hari minggu.Pabrik Gula Tasikmadu 

mengadakan pembagian dalam waktu kerja atau disebut shift. Adapaun 

waktu pembagian kerja para buruh pabrik gula Tasikmadu yaitu: 

a) Shift pertama yaitu: 

Pada pukul 06.00 WIB sampai 14.00 WIB  

b) Shift kedua yaitu: 

Pada pukul 14.00 WIB sampai 22.00 WIB  

c) Shift ketiga yaitu: 

Pada pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB 

 

PG Tasikmadu merupakan salah satu perusahaan gula yang berusaha 

menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para buruh untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pabrik gula 

Tasikmadu kepada para karyawan adalah seperti yang tertera dalam Perjanjian 

Kerja Bersama antara PTP Nusantara IX (Persero) dengan SP Bun Nusantara 

IX tahun 2014 bahwa perusahaan menyediakan perumahan yang layak untuk 

tempat tinggal karyawan beserta keluarganya lengkap dengan listrik/bahan 

bakar dan air. 

Dalam hal tunjangan kesehatan pun pabrik gula Tasikmadu telah 

memberikan fasilitas yang baik.Seperti perusahaan BUMN lainnya PG 

Tasikmadu memberikan penggantian biaya pengobatan sesuai dengan jabatan 
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karyawan.Dalam hal tunjangan hari tua pun PG Tasikmadu telah memiliki 

instansi khusus yaitu Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN). 

Hasil produksi di pabrik gula Tasikmadu dari tahun 1990 – 2014 

termasuk stabil dan tidak mengalami kerugian pada saat terjadi banyak 

penutupan pabrik gula yang diakibatkan oleh adanya krisis moneter.Panen gula 

biasanya hanya terjadi satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April yang 

disambut dengan upacara Cembengan oleh karyawan dan masyarakat sekitar 

pabrik gula Tasikmadu. 

 

B. SARAN 

Semoga pemberian upah sesuai dengan UMR selalu dipertahankan 

oleh pabrik gula Tasikmadu dan semoga pemberian fasilitas dalam hal 

menunjang kesejahteraan karyawan selalu dipertahankan atau ditingkatkan 

lagi.Selain itu Semoga pabrik gula Tasikmadu selalu dapat 

mempertahankan eksistensinya dan selalu meningkatkan produktivitasnya 

serta mempertahankan agrowisata sondokoro yang masih dikembangkan. 
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Tabel 1 : Analisa Tenaga Kerja PG Tasikmadu Afd. Colomadu Tahun 2010 - 

2014 

N0. BAGIAN 

 

                                     TAHUN 

2010 2011 2012 2013 2014 

 TETAP      

1 PIMPINAN 30 30 29 28 30 

2 A.K.U 34 37 36 32 30 

3 KEAMANAN 51 51 47 46 44 

4 TANAMAN 98 92 95 92 90 

5 TEBANG ANGKUT 12 10 9 9 9 

6 REMISE 14 11 11 10 10 

7 INSTALASI 137 135 140 154 153 

8 PENGOLAHAN 5 5 6 7 6 

9 KENDARAAN 21 17 14 12 12 

10 POMPA 1 1 1 1 0 

 JUMLAH 403 389 388 391 384 

 PKWT LMG      

1 A.KU 0 6 6 6 5 

2 KEAMANAN  2 1 5 5 

3 TANAMAN  13 7 9 8 
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4 TEBANG ANGKUT  1 1 0 0 

5 REMISE  0 0 1 1 

6 INSTALASI  42 39 35 30 

7 PENGOLAHAN  3 2 1 1 

8 KENDARAAN  3 3 3 2 

9 POMPA  0 0  0 

 JUMLAH 0 70 59 60 52 

1 PKWT DMG      

2 A.K.U 8 0 1 2 2 

3 KEMANAN 8 6 8 6 6 

4 TANAMAN 10 0 2 0 0 

5 TEBANG ANGKUT 218 205 183 173 164 

6 REMISE 24 12 12 14 9 

7 INSTALASI 261 225 220 210 199 

8 PENGOLAHAN 100 102 111 116 110 

9 KENDARAAN 10 5 7 8 5 

 POMPA 2 2 2 2 0 

 JUMLAH 641 557 546 531 495 

1 KAMPANYE      

2 TEBANG ANGKUT 65 59 57 48 52 

3 REMISE 12 11 9 8 3 
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4 INSTALASI 77 70 63 58 59 

 PENGOLAHAN 216 203 193 178 177 

 JUMLAH 370 343 322 292 291 

 JUMLAH SEMUA 1414 1359 1315 1274 1222 

Sumber : Arsip pabrik gula Tasikmadu tidak diterbitkan 

 



96 
 

 
 

 



97 
 

 
 

 



98 
 

 
 

 



99 
 

 
 

 



100 
 

 
 

 



101 
 

 
 

 



102 
 

 
 

 



103 
 

 
 

 



104 
 

 
 

 



105 
 

 
 

 



106 
 

 
 

 



107 
 

 
 

 



108 
 

 
 

 



109 
 

 
 

 



110 
 

 
 

 



111 
 

 
 

 



112 
 

 
 

 



113 
 

 
 

 



114 
 

 
 

 



115 
 

 
 

 



116 
 

 
 

 



117 
 

 
 

 



118 
 

 
 

 



119 
 

 
 

 



120 
 

 
 

 



121 
 

 
 

 



122 
 

 
 

 



123 
 

 
 

 



124 
 

 
 

 



125 
 

 
 

 



126 
 

 
 

 



127 
 

 
 

 



128 
 

 
 

 



129 
 

 
 

 



130 
 

 
 

 



131 
 

 
 

 



132 
 

 
 

 



133 
 

 
 

 



134 
 

 
 

 



135 
 

 
 

 



136 
 

 
 

 



137 
 

 
 

 



138 
 

 
 

 



139 
 

 
 

 



140 
 

 
 

 



141 
 

 
 

 



142 
 

 
 

 



143 
 

 
 

 



144 
 

 
 

 



145 
 

 
 

 

 


