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ABSTRAK 

Nur Prasetiyo, Rezal. 2019. TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP PETANI KENDAL TAHUN 1975 – 1998. Skripsi, 

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Tebu,rakyat . 

Tebu adalah tanaman perkebunan semusim yang didalam batangnya 

mengandung zat gula. Bentuk batang tanaman tebu ini beruas-ruas dan tingginya 

bervariatif antara 2 sampai 5 meter. Gula merupakan komoditi yang cukup penting 

bagi masyarakat Indonesia bahkan bagi masyarakat dunia karena gula banyak 

digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Gula  juga bermanfaat sebagai 

sumber kalori bagi masyarakat selain dari beras, jagung dan umbi-umbian 

menjadikan gula sebagai salah satu bahan makanan pokok. Kondisi tanah di 

Indonesia yang subur khususnya di jawa dapat  menghasilkan tanaman tebu yang 

baik apabila menajemen dalam pengelolaaannya dilakukan dengan bagus. Pada 

tahun 1975 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Tebu Rakyat 

Intensifikasi yang bertujuan untuk menjadikan petani sebagai tuan di atas tanahnya 

sendiri karena Indonesia merupakan negara yang berpotensi menjadi  produsen gula 

yang besar di dunia. 

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu memakai metode 

penulisan sejarah secara umum yang terdiri dari; heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi. Lingkup spasial penelitian ini adalah Kabupaten 

Kendal, sedangkan lingkup temporalnya mengambil pada tahun 1975 – 1998, 

dimulai pada tahun 1975 karena tahun tersebut dikeluarkannya kebijakan TRI dan 

sampai tahun 1998 karena pada tahun ini kebijakan TRI dicabut. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) sebelum TRI sejarah tebu rakyat 

mengalami beberapa permasalahan mulai krisis malaise hingga masa 

kependudukan Jepang banyak pabrik gula yang harus berhenti beroperasi. (2)

kebijakan TRI di Kendal tidak berjalan sesuai harapan karena kurangnya persiapan 

yang matang. (3) kebijakan TRI berpengaruh terhadap segi sosial dan ekonomi 

petani, dari segi sosial petani menjadi lebih berinteraksi dengan kelompok serta 

mendapat tambahan ilmu, sementara dampak ekonomi berpengaruh terhadap 

menurunnya penghasilan dan kesejahteraan petani karena kelemahan dalam 

berbagai factor sehingga justru memberatkan petani. Dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi yang awal tujuannya untuk menjadikan petani 

sebagai tuan di atas tanahnya sendiri mengalami berbagai macam masalah 

diantaranya karena kurang matangnya penyelenggaraan program TRI, kekacauan 

organisasi, sempitnya kepemilikan lahan milik para petani, selain itu juga besarnya 

resiko usaha tani TRI, tampak semakin menekan minat para petani dalam 

berpartisipasi di program Tebu Rakyat intensifikasi (TRI).
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ABSTRACT 

Nur Prasetiyo, Rezal. 2019. PEOPLE'S CANE OF INTENSIFICATION AND 

ITS EFFECT ON KENDAL FARMERS 1975 - 1998.  Department of History, 

Faculty of Social Sciences, Semarang State University. 

Keywords: Sugar cane, people 

Sugar cane is an annual plantation plant which contains sugar in the stem. 

The stem shape of the sugarcane plant is broad and varies in height from 2 to 5 

meters. Sugar is a commodity that is quite important for the people of Indonesia 

and even for the world community because sugar is widely used for food and 

beverages. Sugar is also useful as a source of calories for the community apart from 

rice, corn and tubers making sugar as one of the staple food. The fertile soil 

conditions in Indonesia, especially in Java, can produce good sugar cane if 

management is done well. In 1975 the Indonesian government issued a People's 

Sugar Intensification Policy which aimed to make farmers as masters of their own 

land because Indonesia is a country that has the potential to become a major sugar 

producer in the world. 

The method used for writing this thesis is to use the method of writing 

history in general consisting of; heuristics, source criticism, interpretation, and 

historiography. The spatial scope of this study is Kendal District, while the temporal 

scope took place in 1975-1998, starting in 1975 because the year the TRI policy 

was issued and until 1998 because this year the TRI policy was revoked. 

The results showed that, (1) before the TRI history of sugar cane the people 

experienced several problems from the crisis of malaise to the Japanese occupation, 

many sugar factories had to stop operating. (2) TRI's policy in Kendal did not go as 

expected due to lack of proper preparation. (3) TRI policies affect the social and 

economic aspects of farmers, in terms of social farmers become more interacting 

with groups and get additional knowledge, while the economic impact affects the 

declining income and welfare of farmers because of weaknesses in various factors 

so that it actually burdens farmers. It can be concluded that the People's Sugar Cane 

Intensification policy which was originally intended to make farmers as masters of 

their own land experienced various problems including due to the immature 

implementation of the TRI program, organizational chaos, the narrow ownership of 

land owned by farmers, but also the magnitude of the risk of TRI farming, appear 

to be increasingly pressing the interest of farmers in participating in the People's 

Sugar Cane intensification (TRI) program. 



ix 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................................  iii 

PERNYATAAN ..............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

PRAKATA ......................................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................................  vii 

ABSTRACT.................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xi 

BAB I PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang Masalah .................................................................  1 

II. Rumusan Masalah ..........................................................................  6 

III. Tujuan Penelitian ...........................................................................  6 

IV. Manfaat Penelitian .........................................................................  7 

V. Ruang Lingkup Penelitian ..............................................................  7 

VI. Kajian Pustaka ................................................................................  8 

VII. Metode Penelitian ...........................................................................  12 

VIII. Sistematika Penulisan  ...................................................................  23 

BAB II GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal ..................................................  26  

B. Sejarah Singkat Pabrik Gula Cepiring .................................................  28 

C. Asal dan Proses Penyebaran Tanaman Tebu .......................................  31 

BAB III SEJARAH TEBU RAKYAT SEBELUM ADANYA TRI 

a) Zaman VOC sampai  Tahun 1830 ........................................................  35 

b) Zaman Cultuurstetsel / Tanam Paksa tahun 1830-1878 .......................  36 

c) Zaman Industri Gula Bebas Tahun 1878-1942 ....................................  39 



x 

d) Zaman kependudukan Jepang dan masa perjuangan mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia tahun  1942- 1949.........................................  40 

e) Zaman Merdeka Tahun 1950-1957......................................................  41 

f) Zaman setelah Industri Gula Diambil Alih Tahun 1958-1975 ............  43 

BAB IV PENERAPAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI 

A. Penetapan Areal Tanaman Tebu Rakyat Intensifikasi ........................  45 

B. Pengelolaan dan Pemeliharaan Tanaman TRI .....................................  52 

1. Peranan Lembaga-lembaga Pelayanan...........................................  52 

2. Penyiapan Lahan ............................................................................  55 

3. Penanaman Tebu ............................................................................  57 

C. Hasil Produksi Tebu Rakyat.................................................................  58 

BAB V PENGARUH KEBIJAKAN TRI TERHADAP PETANI DI 

KABUPATEN KENDAL 

A. Permasalahan dalam Pelaksaan Tebu Rakyat Intensifikasi ................  60 

B. Pengaruh Kebijakan TRI Terhadap Petani Di Kabupaten Kendal ......  64 

BAB VI PENUTUP ........................................................................................  69 

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................  72 

LAMPIRAN....................................................................................................  75 



xi 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Lampiran 1: Surat tentang Permohonan untuk melamar Pekerjaan di  pabrik  

gula cepiring (arsip 18 mei 1948).............................................................. 75 

2. Lampiran 2 : Surat tentang kesulitan persewaan tanah untuk tahun 

1956/1957 di Pabrik gula Cepiring ( arsip 28 juli 1956) ........................... 76 

3. Lampiran 3 : Kerusakan tanaman tebu bibit milik Pabrik gula Cepiring di 

desa tegoredjo (arsip 20 april 1956 ) ......................................................... 77 

4. Lampiran 4 : Perusakan tanaman tebu bibit milik Pg cepiring di desa 

tegoredjo pegandon (arsip 5 mei 1956) ..................................................... 78 

5. Lampiran 5 : Tanaman tebu giling pada tahun 1957 (arsip)...................... 79 

6. Lampiran 6 : Tuntutan uang tambahan persewaan tanah yang telah 

digunakan oleh pg cepiring 1955-1956 (arsip 1 oktober 1956)................. 80 

7. Lampiran 7 : Kekurangan sewa tanah tahun 1955/1956 (arsip 12 september 

1956) .......................................................................................................... 81 

8. Lampiran 8 : Kekecewaan rakyat desa ketapang terhadap cara penebangan 

tebu yang tidak di dongkel (arsip 15 september 1956).............................. 82 

9. Lampiran 9 : Minta kerugian persewaan tanah pada Pg cepiring tahun 1956 

(arsip) ......................................................................................................... 83 

10. Lampiran 10 : Surat tentang kekecewaan banyaknya tanaman tebu yang 

telah selesai ditebang tidak didongkel (arsip 10 april 1956) ..................... 84 

11. Lampiran 11 : Daftar perincian ganti rugi kemerosotan hasil sawah desa 

Bulugede yang disebabkan karena pembikinan AFVOOR oleh pabrik gula 

cepiring (arsip 24 oktober 1956) ............................................................... 85 

12. Lampiran 12 : Pencurian tebu di kebun tebu di desa kebondalem milik 

pabrik gula cepiring (arsip 27 maret 1956)................................................ 86 

13. Lampiran 13 : Surat balasan dari pabrik gula cepiring terhadap pelamar 

kerja bahwa pabrik gula cepiring tidak ada lowongan pekerjaan.(arsip 24 

agustus 1948) ............................................................................................. 87 

14. Lampiran 14 : Daftar adanya perkebunan dalam daerah kecamatan cepiring 

(arsip) ......................................................................................................... 88 

15. Lampiran 15 :  Ratusan hektar sawah terpaksa dibakar di Kendal karena 

wereng (suara merdeka 1 maret 1975)....................................................... 89 

16. Lampiran 16 : Tebu Rakyat harus diiringi persiapan yang matang (suara 

merdeka 3 maret 1975) .............................................................................. 90 

17. Lampiran 17 : Menteri pertanian : akhir pelita II tanah sewaan tebu hapus 

(suara merdeka 26 maret 1975) ................................................................. 91 

18. Lampiran 18 : Wadah baru penyalur gula pasir Jateng (suara merdeka 12 

april 1975).................................................................................................. 92 



xii 

19. Lampiran 19 : Harga gula di dunia 6 kali lebih tinggi dari Indon (suara 

merdeka 27 april 1975).............................................................................. 93 

20. Lampiran 20 : Pupuk tebu supaya sampai di sawah petani (suara merdeka 16 

juni 1975) ............................................................................................................ 94 

21. Lampiran 21 : Petani-petani tembakau di Kendal, dimainkan tengkulak 

(suara merdeka 10 maret 1975) ................................................................. 95 

22. Lampiran 22 : Pengusaha AS berminat tingkatkan produksi gula di 

indonesia (suara merdeka 11 maret 1975) ................................................. 96 

23. Lampiran 23 : HKTI diharap terjun ketengah petani-petani (suara merdeka 

12 maret 1975)........................................................................................... 97 

24. Lampiran 24 : Ahli Gula Se Indon akan bahas tebu tanah kering (suara 

merdeka 20 maret 1975) ............................................................................ 98 

25. Lampiran 25 : Bimas tebu Rakyat lebih dikembangkan (suara merdeka 21 

maret 1975 ) ............................................................................................... 99 

26. Lampiran 26 : Hasil yang dituntut petani TRI, setara dua kali panen padi 

ditambah sekali panen palawija. (suara merdeka 3 juni 1983) ................. 100 

27. Lampiran 27 : 100 ribu petani TRI Jateng akan diasuransikan (suara 

merdeka 27 agustus 1983) ......................................................................... 101 

28. Lampiran 28 : Cukai gula dianggap beratkan petani-petani TRI (suara 

merdeka 25 Juni 1980)............................................................................... 102 

29. Lampiran 29 : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat ............................................................ 103



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang

sebagian besar penduduknya mencari penghidupan dengan sektor

pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya. Hal tersebut

tentunya berpengaruh terhadap berbagai aktivitas pengelolaan  kebijakan

pembangunan dalam sektor pertanian. Karena pentingnya ekonomi suatu

bangsa maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam

sektor pertanian tentunya juga sangat berpengaruh terhadap  sektor sektor

lainnya. Keadaan ini menuntut kebijakan pemerintah pada sektor

pertanian harus disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman

sekarang ini. 

dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut

kesejahteraan bangsa. Sejak awal, pengembangan sektor pertanian

dianggap strategis di Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah 

daratan Indonesia yang sangat luas dan ditunjang oleh struktur geografis 

yang beriklim tropis sangat cocok untuk pembudidayaan berbagai

komoditi pertanian. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar

penggunaan lahan di wilayah Indonesia diperuntukan sebagai lahan 

pertanian.
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Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya 

akan berbagai macam hasil alam, sehingga membuat daya tarik tersendiri 

bagi bangsa-bangsa lain yang datang ke indonesia. Bangsa-bangsa yang 

datang ke Indonesia awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah, 

namun seiring berjalannya waktu, Pada tahun 1830 oleh G. G. Van Der 

Bosch mulai dijalankan sistem Cultuurstelsel atau peraturan tanam 

paksa, tanam paksa itu berisi rakyat diharuskan untuk menyerahkan 1/5 

bagian dari tanahnya untuk ditanami dengan berbagai macam tanaman 

yang laku untuk dijual dipasaran eropa, salah satu tanaman yang 

diharuskan untuk ditanam pada saat itu adalah tanaman tebu.  

Tebu adalah tanaman perkebunan semusim yang didalam 

batangnya mengandung zat gula. Bentuk batang tanaman tebu ini beruas-

ruas dan tingginya bervariatif antara 2 sampai 5 meter(Ahmad Supriyadi, 

1992 : 11). Banyak bukti yang menyatakan bahwa tebu adalah tanaman 

asli indonesia, karena tebu banyak ditemukan di Irian yang tumbuh 

sebagai tanaman liar. Masa penanaman tebu biasanya pada bulan Juni-

Juli dan bisa dipanen ketika tebu berusia 8-16 bulan. Di indonesia tebu 

merupakan salah satu tanaman industri yang mempunyai nilai ekonomi 

yang cukup tinggi, sehingga tebu ini bisa menjadi sumber pendapatan 

bagi rakyat. 

Rakyat adalah seluruh orang yang berada pada satu wilayah 

Negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Pada penulisan 

ini penulis mengambil fokus di Kabupaten Kendal karena tebu banyak 
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ditanam di tanah Jawa dan dikendal juga terdapat pabrik gula, sehingga 

dapat memudahkan dalam fokus penelitian. Sedangkan Intensifikasi 

adalah usaha untuk mengkatkan hasil produksi dengan cara 

meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-

faktor produksi yang telah ada.    

Pada masa tanam paksa petani saat itu diharuskan menanam tebu 

dan hasil panennya harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan 

harga yang telah ditentukan, dan tidak ada petani yang bisa terlepas dari 

sistem tanam paksa dan kerja paksa ini, para petani pada saat itu hanya 

menerima dan melaksanakan sistem tanam paksa ini. Selain diharuskan 

menanam jenis-jenis tanaman wajib, pemerintah kolonial juga 

melakukan kerja paksa dalam berbagai kegiatan di perkebunan-

perkebunan milik belanda tanpa mendapatkan upah. 

Pada saat itu merupakan tahap awal perkembangan penanaman 

tebu sehingga dilakukan berbagai macam percobaan diantaranya lokasi 

penanaman Tebu berada di sawah-sawah yang basah, dataran rendah 

seperti halnya dengan padi karena tebu juga memerlukan tanah yang 

diirigasi, dengan demikian dapat diartikan bahwa tanah sawah bisa 

dipergunakan untuk menanam tebu dengan skema rotasi penanaman 

tertentu.  Dengan cara tanam paksa ini hasil gula tiap hektarnya 

mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari sebelumnya. 

Sebaliknya bagi rakyat peraturan tanam paksa ini mengakibatkan banyak 

kerugian. 
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Seiring berjalannya waktu pelaksanaan pemerintah tumbuh lebih 

kuat seperti ekspansi dan control atas pembudidayaan tanaman. Ekspansi 

merupakan akibat langsung kebulatan tekad pemerintah kolonial dalam 

upaya menyedot lebih banyak keuntungan (Lindblad ,2002:121) Disini 

tampak jelas bahwa tanam paksa telah memerosotkan kehidupan social-

ekonomi golongan pribumi (R.Simarmata,2002:4) 

Pada masa tanam paksa ini tanaman tebu menempati posisi 

penting dalam perekonomian Indonesia karena produktivitasnya semakin 

meningkat. Meskipun dalam penanaman tanaman tebu pada saat itu dapat 

dikatakan sangat berkembang pada zaman tanam paksa, namun 

perkembangan yang luar biasa baru terjadi setelah dikeluarkannya 

undang-undang Agrarische 1870, yang memberi peluang penanaman 

modal swasta secara besar-besaran. Sejak saat itu tidak ada lagi paksaan 

kepada petani untuk menanam tebu, sebagai gantinya petani hanya 

diwajibkan untuk menyewakan tanah sawahnya kepada perusahaan-

perusahaan/ pabrik-pabrik gula, tetapi petani diharuskan untuk menjaga 

pabrik kebun tebu.    

Pada periode selanjutnya terjadi malaise (krisis) yaitu pada tahun 

1930 maka harga barang-barang expor menurun, akibatnya banyak 

pabrik gula yang rugi besar hingga tutup. Setelah sembuh dari krisis 

masih adalagi masalah bagi bangsa ini yaitu pada masa pendudukan 

jepang hingga masa revolusi kemerdekaan karena pada masa ini banyak 
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pabrik yang dibongkar ataupun digunakan untuk keperluan lain, hingga 

jumlah produksi gula mengalami kemerosotan. 

Setelah pemerintah Republik Indonesia diakui oleh pemerintah 

belanda dan persatuan bangsa-bangsa maka, seiring berjalannya waktu 

keadaan dalam negeri mulai normal kembali terjadi banyak pembenahan-

pembenahan yang terjadi, salah satunya adalah perluasan lahan tanam 

tebu untuk meningkatkan produsi gula yang lebih baik lagi. Dalam hal 

persewaan tanahpun mulai diatur oleh pemerintah supaya produksi gula 

dapat terlaksana dan tidak merugikan petani. Apabila petani merasakan 

hasil yang memuaskan dari menanam tebu maka dengan sendirinya akan 

lebih giat dan semangat lagi untuk menanam tanaman tebu. 

Keberpihakan pemerintah terhadap perindustrian gula sangat beralasan 

karena industri gula mempunyai peran yang cukup penting bagi 

perekonomian Nasional.(Mohammad Jafar,2002:2 ). 

Pada tanggal 10 desember 1957 Pemerintah Indonesia mengambil 

alih semua perusahaan perkebunan dari tangan belanda dan diurus oleh 

Pusat Perkebunan Negara baru. Dengan adanya pengambilalihan ini 

maka masalah persewaan tanah, perburuhan, pencurian tebu dan segala 

permasalahannya kini kebijakan seluruhnya ada ditangan pemerintah 

indonesia. 

Setelah merdeka berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah 

untuk menggembalikan kejayaan industri gula di tanah air dan 

meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, salah satunya diwujudkan 
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dalam Intruksi Presiden No. 9 tahun 1975 tentang Tebu Rakyat 

Intensifikasi. Seperti apa pembahasannya, mari kita simak lembaran-

lembaran yang berikut ini. 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. Rumusan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada 

lingkup yang sesuai serta terarah. Adapun beberapa rumusan masalah, 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana sejarah tebu rakyat sebelum adanya kebijakan TRI pada 

tahun 1975?  

2. Bagaimana penerapan kebijakan TRI pada tahun 1975-1998? 

3. Bagaimana pengaruh dikeluarkannya kebijakan TRI terhadap petani 

di Kabupaten Kendal? 

III. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui tentang sejarah tebu rakyat sebelum adanya 

kebijakan TRI pada tahun 1975 

2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan TRI pada tahun 1975-1998 

3. Untuk mengetahui pengaruh dikeluarkannya kebijakan TRI 

terhadap petani di Kabupaten Kendal 
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IV.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat : 

1. Bagi Penulis  

a. Dapat melatih penulis agar lebih kritis dan objektif dalam 

merekonstruksi suatu penulisan sejarah. 

b.  Menambah wawasan tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada 

khususnya.  

c. Sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti, menganslisis, 

dan merekonstruksi peristiwa masa lampau serta mampu menyajikannya 

dalam suatu karya sejarah. 

d. Memberikan wawasan sejarah dan bermanfaat bagi penulis tentang 

Kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi dan pengaruhnya terhadap petani 

Kendal pada tahun 1975-1998. 

2. Bagi Pembaca 

a. Pembaca diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan yang 

bermanfaat 

b.  Pembaca diharapkan bisa lebih tertarik pada bidang sejarah bangsa 

Indonesia. 

V. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penulisan tetap terarah maka ditentukan ruang 

lingkup penelitian. Dalam penulisan skripsi perlu ada pembatasan ruang 
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lingkup spasial dan ruang lingkup temporal agar tidak terjadi perluasan 

dalam pembahasan masalah. Ruang lingkup spasial adalah batasan 

mengenai tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang lingkup 

spasial dalam penulisan skripsi ini adalah Kabupaten Kendal, sedangkan 

ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini mengambil tahun 

1975-1998. Di mulai tahun 1975 karena pada tahun ini dimulainya 

Kebijakan TRI dan diakhiri tahun 1998 karena pada tahun ini Pemerintah 

mencabut Kebijakan TRI. 

VI. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kegiatan penelaahan literatur yang 

akan digunakan dalam penelitian sejarah. Hal ini dilakukan sebagai usaha 

untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk memperkaya 

materi penulisan, maka Tinjauan pustaka dilakukan penulis untuk bahan 

referensi dan dasar rujukan dalam menyusun  skripsi ini. Sumber yang 

digunakan adalah buku-buku pustaka, arsip tekstual (tertulis). 

Salah satu penunjang dalam penelitian ini, digunakan beberapa 

buku yang membantu dalam penulisan skripsi, buku yang pertama adalah 

buku yang berjudul “ GULA” Manuskrip IR. Sarjadi Soelardi 

Hardjosoepoetro (1922-1988) Tulisan Jujur  Seorang Abdi Negara 

Dalam Keprihatinan dan Harapan Tentang Usaha Menyelamatkan 

Industri Gula Indonesia, buku ini sangat relevan dalam buku ini 

membahas pergulaan dalam negeri yang cukup lengkap. Dengan 

dipakainya buku ini bukan tanpa alasan karena beliau merupakan seorang 
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tokoh dan pelaku aktif dalam industri pergulaan nasional sejak zaman 

hindia belanda ini, sehingga buku ini sangat membantu dalam tulisan ini. 

Buku ini merupakan tulisan jujur seorang tokoh pergulaan yang telah 

mengabdi kepada negara selama tidak kurang dari 65 tahun. 

Buku ini membahas dari zaman VOC hingga masa setelah 

kemerdekaan , tentu buku ini sangat membantu dan bermanfaat untuk 

penulisan skripsi ini. Buku ini  memberikan penjelasan mengenai industri 

gula yang cukup detail karena beliau sudah berkecimpung langsung 

dalam sejarah pergulaan di negeri ini.  

Buku yang kedua berjudul “GULA : KAJIAN SOSIAL-

EKONOMI” Karya Prof. Dr. Mubyarto dan Ir. Daryanti. Buku ini

membahas berbagai aspek komoditi gula terutama aspek sosial dan 

ekonominya. Dalam buku ini membahas berbagai macam pembahasan 

secara rinci tentang sejarah tanaman tebu dan pengusahaannya di 

indonesia, selanjutnya buku ini juga membahas budidaya dan pengolahan 

tebu menjadi gula  yang kiranya memang sangat membantu dalam 

memahami masalah-masalah yang akan dihadapi dalam pengusahaan 

tebu secara komersial. Selanjutnya membahas kondisi sosial ekonomi 

petani tebu dan juga segala hal yang berhubungan dengan masalah-

masalah ekonomi-politik sistem perkebunan tebu rakyat, jelas secara 

umum buku ini sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Buku yang ketiga berjudul “ BISNIS GULA DI INDONESIA”

karya DR.Ir. Mohammad Jafar Hafsah. Buku ini memberikan penjelasan 
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tentang peranan gula dalam perekonomian nasional dan peranan gula 

dalam perekonomian regional. Namun, meski gula cukup memberikan 

peran yang berarti dalam perekonomian nasional dan regional, ternyata 

belum mampu menjamin bahwa petani sebagai produsen tebu untuk 

bahan baku gula akan tetap menjalankan usaha tani tebunya. Sudah hal 

yang umum diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukkan usaha tani 

tebu mendapatkan persaingan yang sangat ketat dari komoditi lainnya. 

Karena itu jika usaha tani tebu tidak mampu memberikan pendapatan 

yang layak bagi petani yang mengusahakannya, maka keberlanjutan 

usaha tani tebu ini menjadi dipertanyakan. Selain itu buku ini juga 

membahas tentang analisis finansial dari usaha tani tebu yang 

memberikan gambaran akan adanya peluang usaha tani tebu untuk 

mampu bersaing dan tetap eksis seperti tanaman lainnya. Disadari 

sepenuhnya bahwa kondisi petani kita selalu dihadapkan pada 

permasalahan keterbatasan sumberdaya baik skill ataupun masalah 

permodalan. Selanjutnya buku ini membahas tentang produksi dan 

konsumsi gula nasional, dengan telah diberlakukannya pasar bebas, 

maka indonesia dituntut untuk dapat memposisikan diri dalam pergulaan 

dunia. Berbagai upaya pemberdayaan telah dilakukan dalam rangka 

memperkuat posisi petani agar sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya 

terutama dalam industri pergulaan.  Selanjutnya dipaparkan tentang 

berbagai macam kebijaksanaan dan kemitraan usaha. Jadi buku ini sesuai 
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untuk digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan sangat membantu 

karena bahasanya mudah dipahami. 

Buku yang keempat berjudul “Gula dan Tebu Rakyat” karya R.

Soekardjo Sastrodihardjo buku ini membahas segala masalah yang 

dialami petani tebu dalam proses menghasilkan gula tebu, cara 

mengerjakan tanah, cara menanam tebu, cara pemeliharaan tanaman 

tebu, panen tebu, hingga menggiling tebu dan mengolahnya sampai 

menjadi gula. Manfaat atau kontribusi buku ini sangat membantu penulis 

karena memberikan paparan yang cukup lengkap dalam membahas gula 

dan tebu rakyat, jadi Secara singkat buku ini cukup lengkap dan sesuai 

dalam membantu penyusunan skripsi ini.  

Buku yang kelima berjudul “ Di Bawah Asap Pabrik Gula” Karya

Hiroyoshi Kano, yang mempunyai tebal buku 313 halaman yang 

diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press yang bekerjasama dengan 

Yayasan Akatiga Bandung pada tahun 1996.  buku ini mengulas tentang 

pandangan sosial ekonomi yang difokuskan terhadap kehidupan sosial 

dan ekonomi masyarakat indonesia yang ada di pesisir jawa sepanjang 

abad ke-20. Disini dibahas kehidupan masyarakat comal yang berada 

disekitar pabrik. Disini juga diuraikan faktor-faktor yang menjadi 

masalah ketenaga kerjaan dibawah naungan industri gula. Dibahas juga 

tentang peran ekonomi desa yang terkait erat dengan peran sosial, peran 

sosial disini adalah untuk menjaga sifat menyatunya kehidupan dan 

masyarakat, seperti hubungan kerjasama antara petani dengan pabrik, 
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sedangkan untuk ekonomi kerjasama tersebut untuk mensejahterakan 

petani dan pabrik, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dalam 

upaya produksi tebu yang nantinya akan diolah menjadi gula. Indonesia 

merupakan negara berkembang yang telah lepas dari berbagai penjajahan 

dimasa lalu yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan 

perbaikan dalam berbagai sektor sosial maupun ekonomi. Sehingga buku  

ini juga membahas berbagai hubungan ekonomi dan sosial yang ditata 

dengan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengulas secara rinci 

kehidupan masyarakat tani yang terlibat langsung dalam industri 

pergulaan di negeri ini. 

VII. Metode Penelitian  

Dalam penulisan sejarah harus menggunakan metode tersendiri 

untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau agar menghasilkan 

suatu karya sejarah yang logis, kritis, ilmiah, dan obyektif. Metode 

sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, 

kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.  

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan 

menggunakan metode-metode sejarah yang memiliki kaidah-kaidah 

tertentu. Metode merupakan cara atau langkah-langkah untuk mencapai 

tujuan tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu proses yang 

membentuk siklus yang tersusun secara berkesinambungan. Suatu 

penelitian dimulai dari rasa ingin tahu yang tinggi dari suatu 

permasalahan kemudian dilanjutkan dengan mencari landasan teoritis 
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dalam suatu kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau 

yang disebut dengan hipotesis, lalu merancang suatu penelitian dan 

melakukan pengumpulan data berupa fakta-fakta yang ada untuk 

menguji hipotesis yang dilakukan melalui analisis data. Analisis data 

sendiri merupakan suatu kegiatan mengkritisi sumber untuk mencari 

kebenarannya, sehingga diperoleh kebenaran fakta untuk menjawab 

permasalahan. 

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang kronolis serta 

tersusun secara sistematis. I Gde Widja (1989:18) menyebutkan bahwa 

dalam penulisan rangkaian suatu peristiwa sejarah yang memiliki sifat 

yang sistematis serta objektif maka perlu memperhatikan hal-hal yang 

penting yaitu yang pertama usaha mencari data dan mengumpulkan 

sumber sejarah atau jejak masa lalu. Kedua, yaitu usaha untuk meneliti 

jejak sejarah masa lalu secara kritis. Ketiga, yaitu menginterpretasikan 

hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya sehingga 

mewujudkan peristiwa tertentu. Keempat, yaitu menyampaikan hasil 

rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah. 

Adapun Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A.  Heuristik. 

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk 

mendapatkan data-data, jejak-jejak sejarah, materi sejarah, atau evidensi 

sejarah. Sumber sejarah diperlukan guna merekonstruksi peristiwa 

sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang sangat utama untuk 
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menyusun peristiwa sejarah, karena dari sumber tersebut dapat ditarik 

fakta yang kemudian menjadi dasar usaha untuk menghidupkan masa 

lampau.   

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Dokumen 

Sumber dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari arsip dan 

buku yang menunjang dalam penelitian ini. Sumber dokumen dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang ada di arsip 

provinsi Jawa Tengah,  dan arsip surat kabar Suara Merdeka. 

Dalam upaya penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arsip sebagai 

berikut : 

1. Surat tentang Permohonan untuk melamar pekerjaan di pabrik gula 

cepiring ( 18 mei 1948) 

2. Surat tentang kesulitan persewaan tanah untuk tahun 1956/1957 di 

Pabrik gula Cepiring (28 juli 1956) 

3. Kerusakan tanaman tebu bibit milik Pabrik gula Cepiring di desa 

tegoredjo ( 20 april 1956 ) 

4. Perusakan tanaman tebu bibit milik Pg cepiring di desa tegoredjo 

pegandon (5 mei 1956) 

5. Tanaman tebu giling pada tahun 1957 

6. Tuntutan uang tambahan persewaan tanah yang telah digunakan oleh 

pg cepiring tebu giling 1955-1956 (1 oktober 1956) 
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7. Kekurangan sewa tanah tahun 1955/1956 (12 september 1956) 

8. Kekecewaan rakyat desa ketapang terhadap cara penebangan tebu 

yang tidak di dongkel (15 september 1956) 

9. Minta kerugian persewaan tanah pada Pg cepiring tahun 1956 

10. Surat tentang kekecewaan karena banyaknya tanaman tebu yang telah 

selesai ditebang tidak didongkel (10 april 1956) 

11. Daftar perincian ganti rugi kemerosotan hasil sawah desa Bulugede 

yang disebabkan karena pembikinan AFVOOR oleh pabrik gula 

cepiring (24 oktober 1956) 

12. Pencurian tebu di kebun tebu di desa kebondalem milik pabrik gula 

cepiring (27 maret 1956) 

13. Surat balasan dari pabrik gula cepiring terhadap pelamar kerja bahwa 

pabrik gula cepiring tidak ada lowongan pekerjaan.( 24 agustus 1948) 

14. Daftar adanya perkebunan dalam daerah kecamatan cepiring. 

15. Ratusan hektar sawah terpaksa dibakar di Kendal karena wereng 

(suara merdeka 1 maret 1975)  

16. Tebu Rakyat harus diiringi persiapan yang matang (suara merdeka 3 

maret 1975)  

17. Menteri pertanian : akhir pelita II tanah sewaan tebu hapus (suara 

merdeka 26 maret 1975)  

18. Wadah baru penyalur gula pasir Jateng (suara merdeka 12 april 1975)  

19. Harga gula di dunia 6 kali lebih tinggi dari Indon (suara merdeka 27 

april 1975)  
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20. Pupuk tebu supaya sampai di sawah petani (suara merdeka 16 juni 

1975)  

21. Petani-petani tembakau di Kendal, dimainkan tengkulak (suara 

merdeka 10 maret 1975) 

22. Pengusaha AS berminat tingkatkan produksi gula di indonesia (suara 

merdeka 11 maret 1975)  

23. HKTI diharap terjun ketengah petani-petani (suara merdeka 12 maret 

1975 ) 

24. Ahli Gula Se Indon akan bahas tebu tanah kering (suara merdeka 20 

maret 1975) 

25. Bimas tebu Rakyat lebih dikembangkan (suara merdeka 21 maret 

1975 ) 

26. Hasil yang dituntut petani TRI, setara dua kali panen padi ditambah 

sekali panen palawija. (suara merdeka 3 juni 1983)  

27. 100 ribu petani TRI Jateng akan diasuransikan (suara merdeka 27 

agustus 1983) 

28. Cukai gula dianggap beratkan petani-petani TRI (suara merdeka 25 

Juni 1980) 

29. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Intensifikasi Tebu Rakyat  

b. Studi pustaka  

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data 

dengan cara mencari dan membaca buku-buku literature. Buku-buku 
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diperoleh diberbagai tempat, seperti diperpustakaan Universitas Negeri 

Semarang, perpustakaan wilayah provinsi Jawa Tengah, dan badan arpus 

Provinsi Jawa Tengah. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian. 

Hasil studi pustaka yang penulis dapatkan dari Perpustakaan 

Daerah Jawa Tengah adalah buku Karya DR.Ir. Mohammad Jafar Hafsah 

yang berjudul “Bisnis Gula di Indonesia”, selanjutnya adalah buku Karya 

Ir. Ahmad Supriyadi yang berjudul Rendemen Tebu lika-liku 

permasalahannya” selanjutnya adalah buku Karya Prof. Dr. Mubyarto 

dan Ir. Daryanti yang berjudul Gula : Kajian Sosial Ekonomi. 

c. Studi lapangan atau observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengamati secara langsung pada objek penelitian guna mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti pada tahap 

observasi penulis melakukan survey secara langsung pada lokasi sebagai 

upaya mendapatkan informasi. Penulis melakukan pengamatan secara 

langsung di sekitaran wilayah kerja pabrik gula cepiring dan penulis juga 

mengamati areal-areal penanaman tebu yang ada di Kabupaten Kendal. 

d. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan mempunyai tujuan 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (informan) 
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memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini sejarah lisan 

sangat berperan penting dalam menguak peristiwa-peristiwa masa lamau 

yang ingin dicari kebenarannya. Karena selain sebagai metode, sejarah 

lisan dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah (Kuntowijoyo, 

2003:28).  

Penulis melakukan wawancara umtuk mendapatkan informasi 

sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti diantaranya adalah dengan mewawancari Arthur alexander 

selaku karyawan (Humas) pabrik gula cepiring , selain itu peneliti juga 

melakukan wawancara dengan bapak Hariyanto yang merupakan warga 

yang tinggal di lingkungan pabrik gula cepiring yang paham dengan  

kondisi pabrik dan dibutuhkan dalam data untuk penulisan skripsi ini. 

Pada tahap teknik wawancara, penulis melakukan beberapa 

tahapan antara lain :  

1. Membaca metode wawancara 

Proses membaca metode buku wawancara sangatlah penting, 

karena dengan membaca buku pedoman wawancara, maka peneliti dapat 

mengetahui tata cara wawancara dan untuk mengetahui teknik apa yang 

cocok dalam melakukan penelitian. Buku metode wawancara mampu 

memberikan gambaran proses wawancara yang baik dan dalam kaidah 

yang benar. 

2. Menentukan teknik wawancara 
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakn 

teknik terbuka. Wawancara terbuka adalah teknik wawancara dengan 

narasumber yang diwawancarai mengetahui bahwa dia sedang 

diwawancarai dan mengetahui maksud dari wawancara, sehingga dalam 

proses wawancara tidak ada unsur yang disembunyikan sehingga proses 

wawancara dapat berjalan dengan santai dan lancar. 

3. Mendatangi informan 

Untuk melakukan teknik wawancara, penulis mencari orang-

orang yang berkaitan dan mengetahui tentang peristiwa yang akan 

diungkap oleh peneliti. Dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat 

menemui narasumber yang mengetahui tentang peristiwa yang akan 

dibahas sehingga penulis tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan 

wawancara. 

4. Membuat panduan wawancara 

Disisni penulis membuat susunan pertanyaan sebagai pedoman 

penulis dalam melakukan wawancara dengan narasumber, susunan 

pertanyaan ini harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan narasumber 

sehingga narasumber mampu dengan mudah menangkap dan memahami 

pertanyaan-pertanyan yang ditujukan kepada narasumber tersebut. 

5. Pelaksanaan wawancara  

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara mendatangi 

rumah dari narasumber/ informan sehingga pelaksanaan wawancara 
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dapat bersifat sangat santai dan narasumber tersebut dapat merasa 

nyaman selama proses wawancara.  

B. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Dalam penulisan sejarah kebenaran sangat diperlukan agar tidak 

menimbulkan kekeliruan sejarah. Karena kadang-kadang dokumen yang 

sejati sekali dimaksudkan untuk menyesatkan orang-orang sezaman 

tertentu dan karenanya telah menyesatkan sejarawan-sejarawan pada 

masa-masa sesudahnya.(Louis Gottschalk, 1985:96) 

Oleh karena itu diperlukan adanya kritik sumber dengan penyaringan 

secara kritis. Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan 

apakah sumber atau data yang didapat valid dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern 

(otentitas) dan kritik intern (kredibilitas).  

1. Kritik Ekstern 

Kritik eksteren dilakukan terhadap data dengan menganalisis 

kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalaan apakah sumber itu 

asli atau palsu masih lengkap atau tidak. Pada kritik eksteren penulis 

melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh berupa 

sumber-sumber tertulis seperti pemilihan informan untuk melakukan 

teknik wawancara, buku-buku referensi.  

Sumber-sumber ataupun dokumen yang diperoleh kemudian diuji 

keasliannya, untuk selanjutnya dapat diuji kebenaran sehingga dapat 
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digunakan untuk penelitian sejarah. Peneliti menggunakan kritrik ekstern 

untuk mengetahui tingkat kredibilitas dari sumber primer maupun 

sumber sekunder. 

Dalam menentukan otentisitas (keaslian) sumber yang berupa 

buku-buku, dokumen serta karya ilmiah yang berhubungan dengan 

pergulaan dan tebu rakyat, melakukan pengecekan terhadap data-data 

yang diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti pemilihan 

informan untuk melakukan teknik wawancara, buku-buku referensi 

maupun artikel yang berhubungan dengan industri gula.  

Setelah sumber terkumpul baru diseleksi sesuai dengan 

permasalahan yang dijawab. Sumber tersebut diyakini kebenarannya 

karena telah ada cross check dari kemampuan fisik dan bahan sumber 

sesuai dengan temporal waktu pembuatan dari penulis dan institusi yang 

menerbitkan maka penulis percaya akan keotentikan sumber tersebut.  

Kritik ekstern mengarah terhadap aspek luar dari sumber. 

Otentisitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Dokumen ditulis 

dengan tangan atau diketik, ataukah diketik komputer. Demikian pula 

jenis tintanya apakah kualitas bagus atau jenis isi ulang (Suhartono, 

2010:36). 

Dalam kritik ekstern ini penulis menemukan berbagai macam 

arsip yang diketik dengan mesin ketik, selain itu penulis juga 
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mendapatkan sumber yang merupakan tulisan tangan, kondisi arsip 

masih terbaca nanun ada juga arsip yang sudah susah untuk dibaca. 

Selain mendapatkan dokumen tertulis penulis juga mendapat data 

dari surat kabar sezaman yang dapat membantu dalam penulisan, kondisi 

surat kabar ada yang masih baik ada juga yang sudah kabur untuk dibaca. 

2. Kritik Intern 

Kritik intern dilakukan untuk mengetahui apakah isi sumber yang 

dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, misalnya dengan 

membandingkan dengan sumber lain. Kritik intern dilakukan terhadap 

informasi atau sumber dengan menganalisa kebenarannya untuk 

memperoleh jawaban apakah relevan dengan penelitian yang dimaksud. 

Cara melakukan kritik intern disini adalah dengan membandingkan isi 

atau informasi sumber satu dengan sumber sekunder lainnya.   

C. Interpretasi (Penafsiran) 

Interpretasi digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah 

didapat. Interpretasi juga berarti mengerti kebenaran yang ada pada data 

yang kita dapat tersebut. Interpretasi atau penafsiran sering disebut 

sebagai biang subjektivitas. (Kuntowijoyo,2013:78). Fakta-fakta sejarah 

yang telah diwujudkan perlu dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain 

sedemikian rupa sehingga fakta yang satu dengan yang lain dapat tercipta 

suatu hubungan yang masuk akal dan menghasilkan suatu rangakian 

cerita sejarah. Hal ini perlu dilakukan karena fakta-fakta sejarah tersebut 
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masih terpisah-pisah, maka kemampuan pribadi serta sudut pandang 

yang berbeda dari masing-masing sejarawan akan menghasilkan makna 

yang berbeda pula.  

D. Historiografi 

Langkah akhir dalam metode sejarah adalah historiografi. 

Historiografi adalah cara penulisan, pemapaparan hasil penelitian sejarah 

yang telah dilakukan. Tahap ini dilakukan penyusunan fakta-fakta 

sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, 

penafsiran yang kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam 

bentuk tulisan. Aspek kronologis penting dalam penulisan sejarah karena 

dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu 

peristiwa sejarah. Tahap ini memerlukan imajinasi historis yang baik, 

sehingga fakta-fakta sejarah yang sudah ada dapat dituliskan dengan 

benar dan tanpa adanya unsur-unsur rekayasa sejarah didalamnya. 

VIII. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisi mengenai gambaran secara 

singkat tentang isi yang akan dipaparkan. Serta untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memberikan gambaran secara 

ringkas.  

Secara keseluruhan penulisan “Kebijakan Tebu Rakyat 

Intensifikasi dan Pengaruhnya Terhadap Petani Kendal Tahun 1975-

1998” ini dibagi dalam enam bab. Bab-bab tersebut adalah : 
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1. Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi ini memuat halaman Judul, Abstrak, 

Halaman Pengesahan , Halaman Motto dan Persembahan, Kata 

Pengantar, Daftar isi, Daftar Lampiran, Daftar Gambar. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian isi penulisan skripsi ini merupakan pokok 

pembahasan penelitian yang telah dikaji. Bagian isi tersendiri dibagi 

dalam lima bab antara lain yaitu : 

Bab I Pendahuluan yang membahas Latar belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Membahas gambaran umum Kabupaten Kendal, sub bab 

pertama membahas gambaean umum Kabupaten Kendal sub bab kedua 

membahas sejarah singkat pabrik gula cepiring sub bab ketiga membahas 

asal dan proses penyebaran tanaman tebu 

Bab III  Membahas tentang sejarah tebu rakyat sebelum adanya 

kebijakan  TRI pada tahun 1975  

Bab IV Membahas tentang penerapan kebijakan TRI pada tahun 

1975-1998 sub bab pertama membahas penetapan Areal Tanaman Tebu 

Rakyat Intensifikasi sub bab kedua Pengelolaan dan Pemeliharaan 

Tanaman TRI sub bab ketiga Hasil produksi tebu rakyat  
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Bab V Membahas tentang pengaruh dikeluarkannya kebijakan 

TRI terhadap petani di Kabupaten Kendal sub bab pertama membahas 

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi sub bab 

kedua membahas Pengaruh Kebijakan TRI Terhadap Petani Di 

Kabupaten Kendal 

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya yang diberikan terhadap berbagai kendala maupun 

kekurangan yang terjadi. 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  

. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal  

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/ 

Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 

1.002,23 km2. Secara administratif Kabupaten Kendal meliputi 17 

Kecamatan yaitu: Kendal, Patebon, Pegandon, Weleri, Cepiring, Gemuh, 

Kaliwungu, Brangsong, Tugu, Boja, Mijen, Limbangan, Singorojo, 

Sukorejo, Patean, Pageruyung, dan Plantungan. yang terbagi atas 306 

desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kendal. 

Dalam tatanan sosial masyarakat Kendal terbagi menjadi 

beberapa kelompok sesuai dengan mata pencaharian mereka. Secara 

umum dapat dilihat pembagiannya misalnya saja kelompok petani, 

kelompok nelayan, kelompok pedagang, dan kelompok pegawai. 

Kelompok petani merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai 

pengolah sawah dan biasanya tinggal di kawasan pedesaan terutama di 

kawasan sekitar area persawahan, sedangkan kelompok nelayan 

merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai 

yang biasanya berprofesi sebagai penangkap ikan maupun pengelola 

tambak perikanan. Berbeda halnya dengan kelompok pedagang dan 

pegawai, masyarakat ini biasanya tinggal secara acak, misalnya 
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pedagang hampir ada di setiap wilayah, terutama yang dekat dengan 

pusat perdagangan, sedangkan kelompok pegawai biasanya juga secara 

keseluruhan tinggal pada daerah yang dekat dengan kantor pemerintahan 

sesuai dengan pembagian wilayah pemerintah di Kendal. 

Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat di Kabupaten 

Kendal dikategorikan sebagai masyarakat yang homogen, karena 

terdapat bermacam-macam jenis mata pencaharian, namun pada 

dasarnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman 

pokok yang ditanam di daerah Kendal adalah tanaman padi. Selain 

tanaman pokok, terdapat juga tanaman perkebunan yang diusahakan di 

sawah-sawah petani, seperti tebu dan tembakau. Dapat dikatakan bahwa 

bekerja di dalam sektor pertanian merupakan jenis pekerjaan yang paling 

banyak dilakukan oleh anggota masyarakat pedesaan di Kendal. 

Bidang pertanian dalam masyarakat Kendal merupakan suatu 

mata pencaharian penduduk yang sangat mudah dijumpai. Kawasan 

pertanian dapat dijumpai pada beberapa tempat yang hampir di seluruh 

kawasan kecamatan yang ada di Kendal. Komoditi dari persawahan 

belum tentu berupa tanaman padi saja. Dalam pengenalan mengenai 

jenis-jenis sawah, di Kendal terdapat beberapa jenis sawah yang 

diklarifikasikan menurut kondisi geografis. 
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B. Sejarah Singkat Pabrik Gula Cepiring 

Pengetahuan mengenai sejarah pabrik gula Cepiring di peroleh 

melalui penelusuran sumber-sumber tertulis sezaman, dan dokumen 

yang masih di koleksi pabrik gula Cepiring. Umumnya sumber tertulis 

maupun dokumen tersebut bersifat fragmentaris, tidak 

menginformasikan kesejarahan pabrik gula Cepiring secara rinci. 

Meskipun demikian setidak-tidaknya isi yang terkandung dari sumber 

tertulis, dokumen tersebut, telah memberikan gambaran nuansa 

kesejarahan pabrik gula Cepiring pada masa penjajahan Belanda yang 

lampau. Pabrik gula Cepiring di bangun tahun 1835, maka pabrik gula 

Cepiring didirikan pada masa tanam paksa.  

Pabrik gula Cepiring bukanlah satu-satunya pabrik gula yang 

terdapat di Kendal. di Kendal pada masa lampau terdapat empat buah 

pabrik gula (suiker fabriek) yakni (1) pabrik gula Kaliwungu 

(Kaliwoengoe), (2) Cepiring (Tjipiring), (3) Gemuh (Gemoeh), dan (4) 

Puguh (Poegoeh). Pabrik gula Kaliwungu, Gemuh, dan Puguh telah 

punah, lokasi masing-masing pabrik gula tersebut berada di desa 

Plantaran, kecamatan Kaliwungu Selatan, desa Taman gede kecamatan 

Gemuh, dan desa Puguh kecamatan Pegandon. 

Satu-satunya pabrik gula di Kendal yang masih bertahan hingga 

kini adalah pabrik gula Cepiring. Letak administratif pabrik gula 

Cepiring berada di desa Cepiring, kecamatan Cepiring, kabupaten 

Kendal. Kendal pada masa penjajahan Belanda merupakan sebuah 
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regentschap atau wilayah administratif setingkat kabupaten, termasuk 

residentie Semarang atau karesidenan Semarang bagian barat.  

Pabrik gula Gemuh dan Puguh, merupakan satu kelompok 

dengan pabrik gula Cepiring, milik perusahaan perkebunan N.V. tot 

Exploitatie der Kendalsche Suikerfabrieken. Perusahaan tersebut 

memperluas usahanya. setelah mendirikan pabrik gula Cepiring, 

mendirikan pula pabrik gula Gemuh dan Puguh. Pendirian 2 buah pabrik 

gula yakni Gemuh dan Puguh di Kendal tersebut, menjelaskan bahwa 

untuk menangani usaha industri gula di Kendal ketika itu, tidak cukup 

hanya dilakukan oleh sebuah pabrik gula saja. Krisis ekonomi sekitar 

tahun 1930-an yang lebih dikenal dengan krisis malaise menyebabkan 

pabrik ini berhenti berproduksi. Pada saat krisis malaise ini harga-harga 

expor menurun sehingga berdampak pada kerugian. (A.Wasit 

Notojoewono:9). Pengeboman kota Nagasaki dan Hirosima di Jepang 

oleh tentara Sekutu tahun 1945, menyebabkan Jepang kalah dan 

menyerah pada Sekutu. 

Kekalahan Jepang menyebabkan Belanda kembali ingin 

menguasai aset-asetnya di Indonesia, termasuk menguasai kembali 

Pabrik Gula Cepiring, yakni dengan cara memperbaiki bagian-bagian 

yang rusak karena perang. Perbaikan di lakukan dengan cara tambal 

sulam, mengganti dengan alat-alat atau mesin-mesin yang berasal dari 

pabrik gula lain. Hal itu dimungkinkan karena ketika itu di Indonesia 

utamanya di Jawa, terdapat banyak pabrik gula. Setelah beroperasi 
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banyak pelamar kerja yang menginginkan bekerja untuk menyambung 

hidup (lihat lampiran 1 halaman 75). Namun karena kondisi yang belum 

normal dalam hal produksi maka tenaga kerja yang dibutuhkanpun belum 

mencukupi bagi pelamar kerja dan menjadikan pabrik gula cepiring tidak 

menerima karyawan baru (lihat lampiran 13 halaman 87). 

Setelah Kemerdekaan pabrik-pabrik gula banyak yang tidak 

terurus dan tidak beroperasi diantaranya adalah pabrik gula Cepiring 

tetapi karena keharusan untuk mengisi kas negara maka dimulai kembali 

seiring berjalannya waktu dilakukan berbagai perbaikan dan 

pembenahan dan mulai berproduksi kembali.(Wawancara dengan Arthur 

Alexander). Karena tatanan yang belum stabil terjadi banyak 

permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pencurian tebu milik 

pabrik gula cepiring (lihat lampiran 12 halaman 86). Selain itu juga 

terjadi kerusakan tanaman tebu bibit milik Pabrik gula Cepiring (lihat 

lampiran 3 halaman 77), perusakan tanaman tebu bibit milik Pabrik gula

Cepiring (lihat lampiran 4 halaman 78) dan berbagai permasalahan 

lainnya. 

Pada Tanggal 8 Desember tahun 1957, semua perusahaan-

perusahaana peninggalan Belanda dinasionalisasi dan diambil alih oleh 

pemerintah. Nasionalisasi tersebut berdasarakan Undang-Undang No.86 

tahun 1958, bahwa pabrik-pabrik gula di Jawa kepengurusannya 

diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara, dan setiap provinsi diberi 

perwakilan. Perwakilan Jawa Tengah berada di Semarang.  
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Pada masa Orde Baru perkebunan-perkebunan di Indonesia 

dibagi atas wilayah-wilayah, dengan nama Perusahaan Negara 

Perkebunan (PNP). Pabrik Gula Cepiring termasuk PNP Wilayah IV 

Jawa Tengah Bagian Utara, bersama-sama dengan Pabrik Gula 

Banjaratna Brebes, Jatibarang Brebes, Pangka Tegal, Sumberharjo 

Pemalang, Sragi Pekalongan, Pabrik Spiritus Comal, Rendeng Kudus. 

Status pabrik gula-pabrik gula tersebut merupakan unit produksi yang 

dipimpin oleh seorang administratur.  Akibat pendudukan oleh Jepang, 

pabrik-pabrik gula di Kendal rusak dan hancur yakni PG. Kaliwungu, 

Gemuh, dan Puguh. Kecuali PG Cepiring yang terselamatkan. 

Selanjutnya diperoleh informasi bahwa krisis ekonomi tahun 1998 

mengakibatkan Pabrik Gula Cepiring, mengalami kebangkrutan dan 

berhenti berproduksi. Pabrik tersebut kembali berproduksi pada Juni 

tahun 2008, setelah bekerjasama antara PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) dengan pihak swasta PT Industri Gula Nusantara (IGN) dengan 

mengolah Raw sugar atau gula rafinasi yang didatangkan dari berbagai 

macam negara penghasil gula seperti Filipina, Brazil, India dan juga 

Thailand (Wawancara dengan Arthur Alexander). 

C. Asal dan Proses Penyebaran Tanaman Tebu 

Tanaman tebu (Saccharum Officinarum L) merupakan tanaman 

perkebunan semusim, yang mempunyai sifat tersendiri, sebab di dalam 

batangnya terdapat kandungan zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput-
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rumputan (graminae) seperti halnya padi, glagah, jagung, bambu dan 

lain-lain. (Ahmad Supriyadi,1992:11) 

Dalam bahasa Latin, tebu dinamakan Saccharum officinarum. 

Tebu ini penuh dengan legenda karena tebu menjadi bagian dari budaya 

hampir seluruh masyarakat di dunia. (Agus Pakpahan:2004 :94). Gula 

dalam bahasa Arab disebut sukar. Sementara bahasa Sansekerta 

menamakan gula sebagai sarkara. Bahasa Inggris menerjemahkan gula 

sebagai sugar.(Khudori,2005 :8) 

Pada mulanya tanaman tebu diduga berasal dari negara India. Hal 

ini berdasar pada sebuah dongeng Hindu yang disebutkan bahwa 

tanaman tebu diciptakan oleh pertapa Vishva Mitra untuk menghibur 

seorang raja India bernama Trishanku, yang ingin masuk kahyangan 

selagi masih hidup namun keinginan itu dicegah oleh Indra, penguasa 

kahyangan. (Dr. Mubyarto: 1991 : 5).  

Terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ahli mengenai asal-

usul dari mana awal penyebaran tanaman tebu. Pendapat terakhir 

mengenai asal-usul tanaman tebu dikemukakan oleh Artswager dab 

Brandes yang telah melakukan serangkaian penyelidikan untuk 

mengetahui dari mana asal tanaman tebu. Menurut penyelidikan tersebut 

yang dikenal sebagai ekspedisi Brandes, disebutkan bahwa tanaman tebu 

bukan  berasal dari India melainkan berasal dari Irian (New Guinea). 

Ekspedisi Brandes kemudian berusaha mengikuti penyebaran 

tanaman tebu dari irian. Tanaman tebu dari irian dibawa ke kepulauan 
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lainnyadi indonesia, dan selanjutnya dibawa ke Malaya, Filipina, 

Thailand, dan juga ke India. Tanaman tebu disebarluaskan ke daerah 

lainnya menggunakan stek atau tanaman muda. Penyebaran tanaman 

tebu dari Irian ke India telah membuka dasar berkembangnya budidaya 

tebu untuk diolah menjadi gula.  

Ekspedisi Columbus pada tahun 1493 ke Amerika Tengah  juga 

membantu menyebarkan tanaman tebu. Setelah itu cara bercocok tanam 

tanaman tebu dan pembuatan gula dengan cepat menjalar hingga 

kawasan Amerika Tengah dan Selatan, sehingga pada tahun 1600 

perusahaan gula di kawasan Amerika Tropis menjadi industri gula 

terbesar di dunia. Dengan diperkenalkannya teh dan coklat di Eropa 

sebagai minuman baru pada waktu itu, semakin menambah tingkat 

kebutuhan akan gula. 

Di Indonesia, tepatnya di jawa tanaman tebu diperkirakan sudah 

ada  sekitar tahun 400 sebelum Masehi. (Dr. Mubyarto: 1991 :7). Dahulu 

penduduk di Jawa sudah menanam tanaman tebu sebagai makanan tebu 

kunyah. Ketrampilan mengolah tebu  menjadi gula mulai dikenal oleh 

penduduk Jawa pada abad ke-15, ketrampilan tersebut diperoleh dari para 

imigran Cina yang datang ke pulau Jawa.  

Marco Polo yang sempat singgah di Jawa, juga menceritakan 

bahwa industri gula sudah ada di Jawa, tetapi kondisinya belum sebaik 

di India dan Cina. (Agus Pakpahan:2004 :96). Cara pengerjaan 

pemerahan tebu juga masih sangat tradisional dengan digerakkan oleh 
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sapi dan mereka menanam tebu pada masa ini adalah sistem ladang atau 

disebut juga tebu tegalan. Dapat disimpulkan bahwa tanaman tebu ini 

dipindahkan dari suatu daerah ke daerah yang lain oleh manusia  dengan 

mengunakan bibit setek atau tanaman muda, yang lebih sulit dari pada 

tanaman yang lainnya  yang cukup dengan biji dan mudah untuk dibawa 

kemana saja. (A. Wasit Notojoewono:2)
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BAB VI 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa (1)

sebelum TRI sejarah tebu rakyat mengalami beberapa masa-masa sulit, 

permasalahan dimulai dari masa VOC (Verenigde Oost Indische 

Compagnie). VOC menerapkan aturan paksaan untuk menyerahkan hasil 

produksi rakyat kepada VOC, tentu saja memberatkan bagi rakyat dan 

peindustrian gula pada saat itu. Selanjutnya di pimpin van den Bosch, 

diadakan peraturan “Cultuurstelsel”. Pada saat tanam paksa ini sebagian 

lahan sawah yang digarap petani saat itu harus ditanami tanaman tebu.  

Penanaman tebu pada saat itu luasnya tidak boleh melebihi dari 

seperlima luas sawah yang ada di masing-masing desa. Setelah itu 

memasuki industri gula bebas. Disini perlindungan terhadap kepentingan 

rakyat lebih diperhatikan. Dengan membaiknya tatanan industri gula 

bebas bukan berarti tanpa ada masalah, berbagai permasalahanpun 

melanda seperti krisis  yang melanda tahun 1881 yaitu penyakit sereh 

yang hampir memusnahkan seluruh tanaman tebu pada saat itu. Selain 

adanya penyakit sereh juga ada krisis lainnya pada tahun 1884 yang 

disebabkan oleh majunya budidaya biet di Eropa, yang telah mendesak 

gula pasir tebu di pasar dunia.  
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Setelah zaman tebu bebas selanjutnya mulai memasuki masa 

kependudukan jepang, pada masa kependudukan tentara jepang ini, 

semua orang belanda yang memimpin dan bekerja pada pabrik-pabrik 

gula ditangkap oleh tentara jepang. Pabrik-pabrik gula banyak yang 

dibongkar, dirusak atau digunakan untuk keperluan lain. Pada masa 

kependudukan jepang ini banyak pabrik gula yang tidak beroprasi karena 

berubah fungsi menjadi tempat markas tentara Jepang demi menunjang 

keperluan mereka dalam berperang. Selama pendudukan Jepang industri 

gula nyaris tidak terawat dan bahkan sengaja di bumi hanguskan. 

Selanjutnya masa kemerdekaan pada masa ini juga mulai dilakukan 

penataan kembali sistem-sistem perindustrian gula, dimana pada masa ini 

budidaya tebu mulai dikelola kembali. 

Setelah industri gula diambil-alih pemerintah mengambil 

kebijakan dalam bidang pembudidayaan tebu. Melalui surat 

keputusannya yang ditetapkan bahwa penyelenggaraan budidaya tebu 

dilepaskan dari pengelolaan pabrik gula dan harus diusahakan oleh 

rakyat petani sendiri. Selanjutnya pihak pabrik yang menggiling dan 

membuatnya menjadi gula pasir atas dasar bagi hasil, hasil gula yang 

menjadi hak petani  boleh dijual kepada pabrik dengan harga yang telah 

ditentukan.  

(2) kebijakan TRI di Kendal tidak berjalan sesuai harapan karena 

kurangnya persiapan yang matang karena waktu produksi Tebu Rakyat 

yang cukup lama sehingga membuat beban tersendri bagi petani karena 
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biaya hidup yang semakin tinggi dan kebutuhan semakin banyak akan 

tetapi pendapatan mereka menunggu waktu yang cukup lama, produksi 

gula juga mengalami pasang surut dan cenderung mengami penurunan, 

karena keengganan petani menanam tebu dan petani lebih memilih 

menanam tanaman yang masa panennya lebih singkat dari tanaman tebu. 

(3) pengaruh yang terjadi adalah pengaruh sosial ekonomi yang 

dialami para petani tebu di Kendal yaitu mengalami penurunan 

pendapatan, karena berbagai persoalan yang terjadi menjadikan program 

TRI yang direncanakan untuk memakmurkan petani justru terjadi 

sebaliknya, petani yang sebelumnya sudah mapan dalam menanam 

tanaman padi, namun setelah mengikuti Program TRI justru 

mendapatkan suatu kesulitan seperti lamanya masa tanam tebu yang 

membuat petani harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hasil 

tanamannya. Selain berdampak pada ekonomi, petani tebu juga 

mengalami perubahan sosial diantaranya petani sudah mempunyai suatu 

pemahaman yang lebih baik lagi kaitannya dengan inovasi petani dalam 

menanam tebu, serta timbul rasa kebersamaan diantara kelompok 

taninya. Kurang matangnya penyelenggaraan program TRI sesuai tujuan 

dan sistem sasarannya, kekacauan organisasi, sempitnya kepemilikan 

lahan para petani, besarnya resiko usahatani TRI, tampak menekan minat 

petani mengikuti program TRI serta menghambat berjalannya proses alih 

teknologi. 
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(arsip tanaman tebu giling pada tahun 1957) 

(arsip 1 oktober 1956) 

(arsip 12 september 1956) 

(arsip 15 september 1956) 

(arsip minta kerugian persewaan tanah pada Pg cepiring tahun 1956) 
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(arsip 10 april 1956) 

(arsip 24 oktober 1956) 

(arsip 27 maret 1956) 

(arsip 24 agustus 1948) 

(arsip daftar adanya perkebunan dalam daerah kecamatan cepiring) 

WAWANCARA 

Alexander, Arthur. Humas pabrik gula cepiring. Tanggal 1 januari 2016 pukul 

09.30-11.30 

Bapak Hariyanto warga cepiring yang tinggal disamping pabrik gula tanggal 2 

januari 2016 pukul 12.30-14.00  


