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SARI 

Pamikat, Renardi. 2019. Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tahun 1957-1997. Skripsi. 

Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. 

Wasino, M.Hum.. Atno, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Pabrik Gula Kalibagor, Perkembangan, Dampak 

Pabrik gula Kalibagor merupakan pabrik pertama di kabupaten Banyumas. 

Keberadaan pabrik gula Kalibagor di tengah masyarakat membawa dampak yang  

positif terutama setelah pabrik gula Kalibagor dinasionalisasi oleh pemerintah. 

Walaupun dalam perkembangannya pabrik gula Kalibagor mengalami pasang 

surut. 

 Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana proses nasionalisasi pabrik gula Kalibagor sampai proses 

penutupannya? (2) Bagaimana dampak nasionalisasi terhadap manajemen pabrik 

dan dampak yang ditimbulkan dari pabrik gula Kalibagor kepada masyarakat 

setempat pada tahun 1957-1997?Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan pembaca tentang sejarah pabrik gula Kalibagor, proses nasionalisasi 

sampai ditutup pabrik gula Kalibagor dan dampak yang diberikan pabrik gula 

Kalibagor bagi masyarakat setempat. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi 

empat tahap yaitu: (1) heuristik yakni pengumpulan data berupa arsip dan surat 

kabar yang didapatkan di ANRI, Perpusda Jawa Tengah, Perpusarda Banyumas, 

dan Arsip Kompas, serta sumber lisan dari hasil wawancara dengan mantan 

pekerja pabrik gula Kalibagor. (2) kritik sumber, yakni melakukan uji otensitas 

dan kredibilitas. (3) interpretasi, yakni penafsiran terhadap sumber yang telah 

diverifikasi, dan (4) historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil 

penelitian sejarah. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah dinasionalisasinya pabrik 

gula Kalibagor memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. 

Keberadaan pabrik gula Kalibagor menguntungkan bagi masyarakat setempat 

karena sebagian tenaga kerja terserap dari desa Kalibagor. Dampak lain yang 

diberikan yaitu terciptanya lapangan kerja baru di sekitar pabrik yang membuat 

roda perekonomian terus berjalan. Namun seiring berjalannya waktu keuntungan 

pabrik pun berkurang bahkan terus merugi setiap tahunnya. Berbagai upaya 

dilakukan untuk menyelamatkan pabrik gula Kalibagor salah satunya dengan cara 

menggunakan sistem TRI tetapi hasilnya sama. Pada akhirnya kemudian pabrik 

gula Kalibagor ditutup tahun 1997. 
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ABSTRACT 

Pamikat, Renardi. 2019. Kalibagor Sugar Factory: Development and Impact on 

Social Economic Conditions of the People of Surrounding Communities in 1957-

1997. Skripsi. History Department. Social Science Faculty. Universitas Negeri 

Semarang. Prof. Dr. Wasino, M.Hum.. Atno, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Kalibagor Sugar Factory, Development, Impact 

Kalibagor sugar factory is the first factory in Banyumas Regency. The 

existence of the Kalibagor sugar factory in the community has had a very positive 

impact, especially after the Kalibagor sugar factory  was nationalized by the 

goverment. Although in its development the Kalibagor sugar factory experienced 

ups and downs.  

 The main problems studied in this study are (1) How is the process of 

nationalizing the Kalibagor sugar factory until the closing process? (2) How the 

impact of nationalization on factory management and the effects of the Kalibagor 

sugar factory on the local community on 1957-1997? Thebenefit of this research 

is to find out how the history of the Kalibagor sugar factory, the process of 

nationalizing the Kalibagor sugar factory until it was closed and the impact given 

by the Kalibagor sugar factory to the local community. 

 This study uses historical research methods which include four stages, 

namely: (1) Heuristic which is collecting data in the form of archives and 

newspaper obtained at ANRI, Central Java Library and archives,Banyumas 

Library and Archives, Kompas Archives, and oral sources from interviews with 

former Kalibagor sugar factory workers. (2) Source criticism, is to test 

authenticity and credibility. (3) Interpretation is the interpretation of verified 

sources, and (4) Historiography which is chronological writing as a result of 

historical research. 

 The results of this study indicate that after the nationalization of the 

Kalibagor sugar factory had a very good impact on the surrounding community. 

The existence of the Kalibagor sugar factory is very beneficial for the local 

community because some of the labor is absorbed fromthe village of Kalibagor. 

Another impact is the creation of new jobs around the factory which keeps the 

economy running. But over time the profits of the factory are reduced and even 

continue to lose every year.various attempts were made to save the Kalibagor 

sugar factory, one of them by using the TRI system but the results were the same. 

In the end the Kalibagor sugar factory was closed on 1997 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Industri Gula di Indonesia dewasa ini sangat rendah, mengutip data Dewan 

Gula Indonesia pada tahun 2010 dengan luas tanaman tebu 398,8 ha produktivitas 

tebu hanya 31,8 juta ton atau sekitar 5,74 ton/ha. Angka ini lebih kecil dibanding 

era 1930 yang bisa mencapai 14,79 ton/ha padahal luas areal lahan tebu saat itu 

baru ada setengahnya dari yang ada saat ini. Untuk menutupi kekurangan 

kebutuhan gula nasional, pemerintah memilih jalan pintas dengan impor, 

ketimbang cara yang berkesinambungan dengan menambah jumlah produksi gula 

dalam negeri.
1
 Padahal sejak abad ke-19 Industri gula di Indonesia sangat tinggi. 

Pada abad ke-19 Indonesia mengalami banyak sekali masalah politik, 

diantaranya pada tahun 1811 Jawa diduduki oleh Inggris setelah kepergian 

Gubernur Jendral Daendels. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung 

selama 5 tahun yaitu antara tahun 1811-1816. Pada zaman pemerintahan Inggris 

yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles, ingin 

menciptakan sistem ekonomi baru di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan 

atau biasa disebut dengan sistem sewa tanah. Secara konkret ingin menghapus 

segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang pada zaman VOC 

diterapkan dan membebani para petani. Raffles ingin memberikan kepastian 

hukum dan kebebasan berusaha kepada para petani. 

                                                 
1
 https://tirto.id/pahit-industri-gula-Indonesia-bwjf, diunduh pada hari Senin 19 Agustus 2019 

pukul 11.00 
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Tetapi sistem pajak tanah yang ditetapkan oleh Raflles yang kemudian 

dilanjutkan oleh Komisaris Jendral van der Capellen dan Du Bus de Gisignies, 

telah mengalami kegagalan. Kegagalan tersebutantara lain dalam hal merangsang 

para petani untuk meningkatkan produksi tanaman-tanaman perdagangan untuk 

ekspor.
2
 Sehingga pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat 

Gubernur Jendral baruuntuk Indonesia, yaitu Johannes van den Bosch, yang 

diserahi tugas utama meningkatkan prduksi tanaman ekspor yang terhenti selama 

sistem pajak tanah berlangsung. Belum lagi keadaan keuangan pemerintah 

Belanda yang sedang terpuruk. Hal ini disebabkan budget pemerintah Belanda 

dibebani utang-utang yang besar. Oleh karena masalah berat ini tidak dapat 

ditanggulangi oleh Belanda sendiri, pemikiran timbul untuk mencari pemecahan-

pemecahannya di koloni-koloninya di Asia, yaitu Indonesia. Hasil pertimbangan-

pertimbangan ini menjadi gagasan sistem tanam paksa yang diintroduksi oleh van 

den Bosch itu sendiri. Pada dasarnya, sistem tanam paksa yang pada zaman 

Belanda terkenal dengan nama cultuurstelsel, berarti pemulihan sistem eksploitasi 

berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktikan oleh VOC dahulu.
3
 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda antara tahun 

1830 hingga pertengahan abad ke 19 itu mereka namakan “cultuurstelsel”. Dalam

historiografi Indonesia yang tradisional istilah itu diganti menjadi “tanam paksa”

yang menunjukan aspek normatif dari sistem itu, yaitu penderitaan rakyat. Istilah 

yang digunakan Belanda itu selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga 

                                                 
2
 Mawardi Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto,Sejarah Nasional Indonesia IV: 

kemunculan Penjajahan di Indonesia, (Jakarta: Balai Pusaka, 2008), hlm. 352. 
3
Ibid., hlm. 352-353. 
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padanan kata itu dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah “sistem 

pembudidayaan”.
4
 

Cultuurstelsel di Jawa dimulai pada 1836 atas inisiatif seorang yang 

bepengalaman dalam hal ini, yaitu van den Bosch yang telah mempunyai 

pengalaman dalam pengelolaan perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di 

Kepulauan Karibia. Tujuan van den Bosch, yang dijadikan Gubernur Jendral, 

adalah “ mentransformasikan pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari 

produk-produk agrarian, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir 

ke kas Belanda.” Tujuan van den Bosch dengan sistem cultuurstelsel di Jawa itu 

adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasar 

dunia. Untuk mencapai tujuan itu ia menganjurkan pembudidayaan berbagai 

produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, dan 

sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan 

oleh pemerintah untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara 

“voluntary” atau sukarela.
5
 

Pada sistem tanam paksa, tanaman tebu berangsur-angsur menempati 

posisi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. 

Kemudian pada tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 

yang melarang bangsa asing membeli tanah negara untuk jangka waktu paling 

                                                 
4
 R.Z.Leirissa,dkk,Sejarah Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 50 

5
Cornelis Fasseur, The Politics of Colonial Explotation, Java, The Dutch, and the Cultivation 

System (Cornell University Press, 1992) 
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lama 75 tahun. Hal ini membuka peluang berkembangnya perkebunan swasta di 

Indonesia.
6
 

Selama periode antara 1870 hingga 1942 perkembangan modal swasta 

dalam sektor perkebunan mendominasi perekonomian Indonesia. Beberapa 

komoditi yang penting di Jawa adalah gula, kopi, tembakau, teh, karet, kina, dan 

kelapa. Dalam periode ini gula telah menggantikan kopi sebagai primadona di 

Jawa. Daerah-daerah utama penghasil gula adalah pantai utara pulau Jawa yang 

memiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik.
7
 

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 industri gula sendiri 

mengalami penurunan. Karena pemerintah Jepang lebih memfokuskan ke sektor 

padi dan pangan lainnya. Banyak juga pabrik gula yang dialih fungsikan ke sektor 

yang lain. 

Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1956 menyangkut pembatalan perjanjian 

Konferensi Meja Bundar (KMB) secara uniteral. Dengan sendirinya terpaut 

didalamnya adalah pembatalan pembayaran hutang-hutang Republik seperti yang 

termaktub dalam perjanjian. Selain itu, pidato tersebut mengisyaratkan 

pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang mulai dilaksanakan 

pada Desember 1957. Perangkat Undang-Undang yang dipersiapkan untuk 

tindakan nasionalisasi itu adalah UU No. 86 Tahun 1958, dan sebagai 

pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959. Pengambilalihan 

                                                 
6
Aulandari Istania, Perkembangan PG Sumberharjo dan Pengaruhnya Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 1975-1999, (Semarang: Skripsi UNNES, 

2007) hlm, 34  
7
 R.Z. Leirissa, op.cit, hlm. 65. 
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ini diberi kompensasi yang diatur melalui suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh 

pemerintah.
8
 

Untuk dapat melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda 

di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 86 Tahun 

1958 maka perlu dibentuk lembaga yang mengatur serta mengawasi kelancaran 

dari jalannya nasionalisasi tersebut. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 

mengatur tentang pembentukan badan tersebut. Badan yang mengatur dan 

mengawasi pelaksanaan nasionalisasi berdasarkan PP tersebut dinamakan Badan 

Nasionalisasi disingkat Banas.
9
 

Tujuan pembentukan Banas sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum 

dari PP ini adalah “untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan, kebijaksanaan

dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah 

dikenakan nasionalisasi dapat tetap dipertahankan dan dipertinggi”. Dengan

demikian, tujuan dari Banas adalah untuk terjaminnya pengelolaan aset ekonomi 

nasional yang diperoleh melalui proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

Belanda.
10

 

Pada awal 1970-an, dunia mengalami kelangkaan gula karena embargo 

ekonomi terhadap Kuba, pemasok gula utama serta gagal panen bit tanaman 

penghasil gula di negara-negara Eropa Timur dan Rusia. Harga gula tebu dipasar 

Internasional pun melonjak tajam. Tak mau lama terkena imbasnya, pemerintah 

Indonesia menggandeng Bank Dunia, tujuannya menyusun rencana sepuluh tahun 

                                                 
8
Ibid., hlm. 96. 

9
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 tahun 1959 tentang pembentukan Badan 

Nasionalisasi perusahaan Belanda, dimuat dalam Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1959 No. 1731 
10

 Wasino,dkk,Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN, (Jakarta: Kementrian BUMN RI,2014) 
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pengembangan industri gula untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 

menyiapkan pembiayaan lembaga keuangan mulai 1973.
11

 

Puncaknya adalah ketika Presiden Soeharto, pada 22 April 1975, 

menerbitkan Inpres No. 9/1975 tentang pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi 

(TRI). Dengan program itu, pemerintah bisa berharap meningkatkan produksi gula 

sekaligus pendapatan petani tebu. TRI menyebabkan perubahan drastis dalam 

penggunaaan lahan. Lewat Inpres tersebut, praktik sewa tanah semasa orde lama 

dihapuskan. Pemerintah memang masih menunjuk lahan-lahan mana saja yang 

wajib dialihkan menjadi lahan tebu, namun pengelola tanaman adalah para petani 

itu sendiri. Dengan demikian, petani tebu bisa menjadi wiraswasta dan punya 

kekuatan ekonomi.
12

 

Pabrik gula Kalibagor sendiri merupakan pabrik pertama dan tertua di 

kabupaten Banyumas. Dengan adanya pabrik gula ini, masyarakat sekitar sangat 

terbantu terutama dalam hal ekonomi. Karena pabrik ini menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat sekitar sangat banyak untuk karyawan pelaksana dan karyawan 

musiman. Tetapi masalah muncul ketika adanya Peraturan Pemerintah No.16 

tahun 1996, PT Perkebunan (persero) dilebur (diamalgamasi) dalam satu 

perusahaan baru dengan nama PT. Perkebunan Nusantara (persero). Beberapa 

pabrik gula mengalami penutupan termasuk pabrik gula Kalibagor. Sehingga pada 

tahun 1997 pabrik gula Kalibagor resmi ditutup.  

Dengan demikian penulis ingin meneliti berkaitan dengan bagaimana 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat disekitar pabrik gula Kalibagor dalam 

                                                 
11

 https://historia.id/modern/articles/gula-masa-orba-Dao41, diunduh pada hari kamis 15 

November 2018 pukul 23.04. 
12

Ibid., 



7 

suatu karya tulis ilmiah berjudul “Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan 

Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tahun 

1957-1997”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan kajian pada 

proses  nasionalisasi pabrik gula Kalibagor sampai ditutupnya pabrik. Untuk lebih 

mempermudah pembahasan ini, ada beberapa rumusan masalah yang 

dikembangkan dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana proses nasionalisasi sampai ditutupnya pabrik gula Kalibagor? 

2. Bagaimana dampak nasionalisasi terhadap manajemen pabrik dan 

dampakpabrik gula Kalibagor terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

Kalibagor tahun 1957-1997? 

C. Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini : 

1. Menjelaskan bagaimana proses nasionalisasi pabrik gula Kalibagor 

sampai proses penutupannya . 

2. Menjelaskan bagaimana dampaknasionalisasi terhadap manajemen pabrik 

dan dampaksosial ekonomi yang ditimbulkan dari pabrik gula Kalibagor 

kepada masyarakat setempat pada tahun 1957-1997. 
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D. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian sejarah tentu perlu membatasi ruang lingkup kajian, guna 

meraih hasil yang fokus dan tidak terlalu melebar dari tema kajian. Adapun dalam 

ilmu sejarah terdapat dua ruang lingkup yang menaunginya, yaitu lingkup spasial 

dan lingkup temporal. 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup spasial yang dimaksud dengan 

sekitarnya yaitu adalah Desa Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Hal ini 

dikarenakan di Kalibagor merupakan tempat berdirinya pabrik dan juga sebagai 

pusat dari industri gula di Banyumas. Alasan pemilihan Kalibagor sebagai objek 

spasial dalam penelitian ini adalah karena awal mula berdirinya pabrik dan juga 

sebagai pusat industri gula pada saat itu.    

Selain ruang lingkup spasial, juga diperlukan ruang lingkup temporal, 

yaitu sebuah ruang lingkup yang membedakan sejarah dengan disiplin keilmuan 

sosial lainnya. Dalam penelitian ini peneliti memilih lingkup temporal pada tahun 

1957-1997 karena pada tahun itu mulai ada proses pengalihan kekuasaan 

(nasionalisasi) aset-aset Belanda yang selanjutnya berdasarkan UU no. 86 tahun 

1958. Semua perusahaan Belanda di nasionalisasi termasuk juga pabrik gula 

Kalibagor dan kemudian pada tahun 1996 ada PP No. 16 tahun 1996 yang 

nantinya juga pada tahun 1997 menyebabkanpenutupan pabrik gula Kalibagor.  
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E. Tinjauan Pustaka 

 Penulisan inimemakai kajian pustaka yaitu untuk membantu analisis 

penulisan. Buku yang dijadikan acuan sebagai dasar dalam penulisan ini 

diantaranya : “Buku Sejarah Perekonomian Indonesia”
13

 yang ditulis oleh R.Z. 

Leirissa, G.A. Ohorella dan Yuda B. Tangkilisan yang berisi tentang keadaan 

perekonomian di Indonesia dari masa prasejarah sampai masa orde baru. Buku ini 

menjelaskan cukup banyak tentang perekonomian masa kolonial terutama tentang 

industri gula yang terjadi di Indonesia. Di buku ini juga membahas tentang 

bagaimana perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Penelitian ini 

memaparkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia secara umum dari 

zaman prasejarah sampai orde baru, sedangkan penelitian penulis membahas 

tentang dampak dari pabrik gula Kalibagor bagi masyarakat sekitar dari 

dinasionalisasi sampai ditutupnya pabrik. 

 Kemudian buku yang berjudul “Di Bawah Asap Pabrik Gula Masyarakat

Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke- 20”
14

 karya Hiroyosi Kano ini berisi 

tentang penelitian yang dilakukan di bekas distrik (kawedanan) Comal yang 

berada di pantai utara Jawa Tengah. Pabrik gula Comal milik R. Addison yang 

didirikan pada tahun 1833. Pabrik ini didukung oleh lahan tebu seluas 600 bau 

serta 1800 keluarga yang menjadi pekerjanya.Dibuku ini juga dijelaskan apasaja 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya industri gula disana dari masa 

kolonial sampai kemerdekaan Indonesia dan juga dampak-dampak perubahan 

sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh para petani disekitar Comal. Lain 

                                                 
13

R.Z.Leirissa,dkk,Sejarah Perekonomian Indonesia,(Yogyakarta: Ombak, 2012) 
14

 Kano, Hiroshi, dkk,Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa 

Sepanjang Abad Ke-20,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996) 
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halnya dengan penelitian penulis yang membahas dampak pabrik gula Kalibagor 

kepada masyarakat Desa Kalibagor. 

 Buku “Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN”
15

, buku yang ditulis oleh 

beberapa sejarawan dan diterbitkan pada tahun 2014 oleh Kementrian Badan 

Usaha Milik Negara Republik Indonesia ini sangat membantu penulis dalam 

menyusun skripsi ini. Buku ini berisi tentang kajian historis dan yuridis secara 

komprehensif tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda menjadi 

perusahaan Indonesia.Dibuku ini dijelaskan sangat lengkap bagaimana sejarah 

awal perusahaan pada era kolonial, pada era pendudukan jepang yang merupakan 

transisi perusahaan nasional, saat revolusi atau peralihan kelembagaan dan sampai 

saat nasionalisasi perusahaan. Selain itu buku ini juga tidak mengabaikan aspek-

aspek lain yaitu politik, ekonomi dan sosial. Selain itu buku ini juga menggunakan 

pendekatan yang berbeda yaitu historis-genealogis dengan fokus mencari akar 

sejarah dari perusahaan-perusahaan yang sekarang dikelola oleh Kementrian 

BUMN. Dalam buku ini membahas secara umum tentang nasionalisasi 

perusahaan Belanda yang ada di Indonesia sementara penelitian penulis 

membahas tentang nasionalisasi yang terjadi di pabrik gula Kalibagor. 

 Buku “Sejarah Perkembangan Ekonomi Dan Kebudayaan Di Banyumas 

Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942”
16

 yang ditulis oleh Yustina Hastrini 

Nurwanti, Darto Harnoko, dan Theresiana Ani Larasati ini sangat membantu 

penulis dalam menulis skripsi ini.  Buku ini berisi tentang bagaimana keadaan 

                                                 
15

 Wasino,dkk,Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN, (Jakarta: Kementrian BUMN RI,2014) 
16

Yustina Hastrini Nurwanti, dkk,Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di 

Banyumas Masa Gandasubrata tahun 1913-1942,(Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Yogyakarta, 2015) 
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ekonomi Banyumas pada masa Kolonial yang didalamnya berisi eksploitasi 

ekonomi, perkebunan tebu, pabrik gula, pengembangan jaringan transportasi, 

pelayanan publik dan malaise di Banyumas. Sementara penelitian penulis lebih 

spesifik membahas tentang keadaan sosial ekonomi akibat adanya pabrik gula 

Kalibagor tahun 1957-1997. 

 Buku “Tanam Paksa di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan,

dan Dampak Sosial Ekonomi”
17

 karya Tanto Sukardi ini memaparkan tentang 

keadaan Banyumas pada masa prakolonial, kemudian menjelaskan bagaimana 

persiapan sistem tanam paksa sampaipelaksanaan sistem tanam paksa itu 

berlangsung dan perkebunan swasta di Banyumas dan dampak sosial dari sistem 

tanam paksa itu sendiri.Selama sistem tanam paksa berlangsung, para pengusaha 

Barat dan modal mereka hanya diberi peran dalam pabrik-pabrik, tidak didalam 

sektor perkebunan. Dalam praktiknya sistem tanam paksa itu sangat 

menyengsarakan rakyat Banyumas. Terlebih lagi pada saat tanam paksa tebu 

karena disamping menggunakan lahan sawah dengan pergiliran yang ketat secara 

terus menerus juga memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Penderitaan 

rakyat semakin parah, karena tanah pertanian yang digunakan untuk perkebunan 

berlaku untuk jangka panjang, sehingga produksi pangan menjadi berkurang. 

Sehingga berdampak buruk bagi rakyat Banyumas. 

 Skripsi karya Romadhon Roba‟i yang berjudul “Nasionalisasi Pabrik Gula

Mojo di Sragen Tahun 1950-1967”
18

 membahas tentang bagaimana keadaan 

                                                 
17

Sukardi, Tanto,Tanam Paksa Di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan Dan 

Dampak Sosial Ekonomi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 
18

Romdhon Roba‟I, Nasionalisasi Pabrik Gula Mojo Di Sragen Tahun 1950-1967,(Skripsi 

Jurusan Sejarah FIS UNY, 2017) 
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pabrik gula Mojo di Sragen dari didirikannya pabrik sampai masa perang 

kemerdekaan Indonesia. Kemudian membahas tentang hal-hal apa saja yang 

melatar belakangi di nasionalisasikannya pabrik gula Mojo dan sampai 

nasionalisasi pabrik gula Mojo. Pada bab terakhir dari skripsi ini membahas 

tentang dampak yang ditimbulkan dari nasionalisasi pabrik gula Mojo baik 

terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional dan juga dampak terhadap pabrik 

gula Mojonya itu sendiriyaitu dampak terhadap manajemen pabrik gula dan 

pekerjanya. Penelitian Romadhon Roba‟i ini menjadi acuan penulis dalam

menulis nasionalisasi yang terjadi di PG Kalibagor dan bagaimana dengan 

manajemennya setelah dinasionalisasi. 

 Karya lainnya yaitu milik Mufiddatut Diniyah yang berjudul “Sejarah

Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1975-1997”
19

 yang menjelaskan tentang 

bagaimana jalannya program pemerintah pada masa orde baru tentang perkebunan 

tebu atau yang biasa disebut dengan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang terjadi 

di pabrik gula Cepiring. Yang kemudian dari hasil penelitian menghasilkan bahwa 

program TRI ini tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan hasil produksi 

gula mengalami kemerosotan. Dalam penelitian ini menjelaskan dampak apa saja 

yang diberikan dengan adanya pabrik gula Cepiring bagi masyarakat sekitar, hal 

ini menjadi acuan penulis dalam mengetahui bagaimana dampak yang juga 

diberikan pabrik gula Kalibagor pada masyarakat sekitar.  

                                                 
19

 Diniyah, Mufiddatut, Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Cepiring Dan Pengaruhnya 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1975-1997,(Skripsi Jurusan Sejarah 

FIS UNNES, 2011) 
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Mawardi Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam 

bukunya yang berjudul “Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Orde Baru dan

Reformasi Indonesia”
20

. Dalam buku ini menjelaskan mengenai masa 

pemerintahan orde baru salah satunya tentang kehidupan ekonomi rakyat 

Indonesia pada saat itu dan beberapa kebijakan ekonomi pada masa itu. Buku ini 

sangat membantu penulis mengenai kebijakan ekonomi dalam hal perkebunan 

terutama pada komoditi tebu yang dikeluarkan pemerintah orde baru yaitu 

program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Seperti halnya dalam buku sebelumnya, 

yang membedakan dari penelitian penulis adalah penulis akan memaparkan hasil 

penelitian yang dilakukan di pabrik gula Kalibagor dan sekitarnya apakah seperti 

yang diharapkan pemerintah waktu itu dan bagaimana pelaksanaannya program 

TRI tersebut disana. Dalam penelitian ini menjelaskan secara umum sedangkan 

penelitian penulis lebih spesifik. 

 Buku karya Wasino dan Hartatik yang berjudul “Dari Industri Gula

Hingga Batik Pekalongan: Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada masa 

Kolonial”
21

. Buku ini sangat membantu peneliti karena ada pembahasan yang 

berisi tentang bagaimana keadaan perkebunan tebu, sistem penanaman tebu dan 

juga hasil perolehan gula di Jawa Tengah pada masa kolonial. Dan juga di dalam 

buku ini berisi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat pantai utara Jawa pada 

masa kolonial. Penelitian ini menjadi acuan penulis dalam mengetahui bagaimana 

dampak sosial ekonomi yang terjadi di Kalibagor. 

                                                 
20

Poesponegoro, Marwati Djoenoed, dkk,Sejarah Nasional Indonesia IV: kemunculan 

Penjajahan di Indonesia,(Jakarta: Balai Pusaka, 2003) 
21

 Wasino, Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan Sejarah Sosial Ekonomi Pantai 

Utara Jawa Pada Masa Kolonial Belanda,(Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2017) 
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F. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang 

telah lazim diguakan dalam penelitian sejarah yakni “metode historis”. Metode

historis digunakan untuk mengkaji suatu peristiwa pada masa lalu secara analisis 

dan deskriptif. Maksud dari analisis ialah memilah dan mengelompokkan sumber-

sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian baik sumber yang mendukung 

maupun sumber pembanding serta perlu dikritik eksternal maupun internalnya. 

Setelah itu, analisis pun diarahkan menjadikan serpihan sumber sejarah yang telah 

dikritik itu menjadi sebuah cerita utuh sesuai dengan interpretasi sejarawan dan 

itulah yang dimaksud dengan deskriptif. 

 Pengertian metode penelitian sejarah adalah suatu proses sejarah yang 

mengacu dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

atau sumber sejarah oleh sejarawan.
22

Terdapat beberapa tahap yang perlu 

dilakukan penulis dalam metode sejarah ketika akan mengadakan penelitian. 

Metode ini terbagi menjadi empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi.
23

 

1. Heuristik  

Heuristik merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan 

berbagai jejak-jejak masa lalu. Jejak sejarah sebagai peristiwa masa lalu 

                                                 
22

 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1975), hlm 32 
23

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm 81 
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merupakan sumber-sumber sejarah sebagai kisah.
24

 Sumber sejarah sendiri 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

tertulis dan lisan.  Sumber primer tertulis dalam penelitian ini berasal 

dari arsip dan surat kabar. Pencarian arsip di Badan Pusat Statistik 

Banyumas (BPS), Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Tengah, 

Kantor Kepala Desa Kalibagor, Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Banyumasdan Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Selain data primer yang tertulis, penulis juga menggunakan sumber 

lisan dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang paham 

dan mengerti tentang pabrik gula Kalibagor. Wawancara ini dilakukan 

dengan para eks pekerja di pabrik gula Kalibagor, yaitu Sumardi 

(55)yang bekerja dibagian instalasi, Mustofa (56) mantan pegawai 

pabrik, Cipto (74) yang bekerja di bagian tanaman dan Thoyib (80) 

yang merupakan staff utama. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

buku-buku dan karya sebelumnya. Sumber-sumber ini diperoleh dari 

Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, Perpustakaan Pusat UNNES, 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Banyumas, BPS Banyumas dan Arsip Nasional RI.  

                                                 
24

 Wasino. Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah, (Semarang: Unnes Press,2007), hlm 18 
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2. Kritik Sumber 

Tahap kritik sumber yaitu penyaringan secara kritis terhadap 

sumber-sumber yang telah dikumpulkan terutama terhadap sumber primer 

atau sumber pertama. Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh fakta 

yang menjadi pilihan dan dapat dipercaya kebenarannya. Proses kritik 

sumber memudahkan penulis untuk mengetahui apakah sumber-sumber 

yang diperoleh relevan atau tidak dengan permasalahan yang dikaji. Tahap 

ini terbagi dua bagian yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik 

ekternal dilakukan untuk mengetahui otentitas sumber. Dalam tahapan ini 

sumber-sumber yang telah di dapat diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga 

sumber dapat dipastikan keotentitasannya. Kritik internal digunakan untuk 

mengetahui kredibilitas atas kebenaran isi sumber tersebut. Baik kritik 

ekternal atau internal dilakukan terhadap sumber-sumber yang penulis 

dapatkan baik itu berupa koran, arsip pemerintah maupun sumber-sumber 

lisan hasil wawancara yang tentu perlu analisis lanjutan untuk 

mendapatkan sebuah faktayang integral dengan fakta-fakta yang lain. 

3. Interpretasi  

Tahap ini merupakan tahap untuk menghubungkan dan 

mengkaitkan antara satu fakta dengan fakta lain sehingga menghasilkan 

satu kesatuan yang bermakna. Dalam proses ini tidak semua fakta dapat 

dimasukkan tetapi harus dipilih yang relevan sesuai dengan gambaran 
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dalam cerita yang disusun. Dalam menginterpretasikan penelitian dalam 

bentuk karangan sejarah ilmiah, sejarah kritis perlu diperhatikan susunan 

karangan yang logis menurut urutan kronologis yang sesuai dengan tema 

yang jelas dan sudah dimengerti.
25

 

4. Historiografi  

Pada tahap ini merupakan hasil dari semua penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Disini penulis diharuskan untuk menulis cerita 

sejarah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis 

sebelumnya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai 

kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami pembaca. Pada 

tahap ini penulis berusaha memberikan sebuah bentuk laporan penelitian 

penulisan sejarah yang berjudul “Pabrik Gula Kalibagor: perkembangan 

dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar 

tahun 1950-1997” sehingga menjadi sebuah kesatuan sejarah yang utuh. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan yang berjudul:Pabrik gula Kalibagor: perkembangan dan 

dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pada tahun 1957-

1997”, ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

 BAB IPendahuluan, merupakanbab pendahuluan dalam penulisan skripsi 

ini. Bab ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang 

                                                 
25

 Louis Gottschalk, op.cit., Hlm 131  
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lingkup penelitian,  kajian pustaka, metodelogi penelitian  dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II Kondisi Banyumas dan Sejarah Pabrik Gula Kalibagor 

(Sebelum Tahun 1945), menjelaskantentang Kabupaten Banyumas baik secara 

geografis maupun historis, gambaran umumdesa Kalibagor  dan sejarah awal 

pabrik gula Kalibagor didirikansampai sebelum masa kemerdekaan Indonesia. 

 Bab III Nasionalisasi Sampai Ditutupnya Pabrik Gula Kalibagor 

Tahun 1957-1997, membahas tentang bagaimana proses nasionalisasi aset-aset 

Belanda (Pabrik gula Kalibagor) dan kenapa pabrik gula Kalibagor sampai ditutup 

pada tahun 1997. 

 Bab IV Dampak Pabrik Gula Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Kalibagor, membahas tentang bagaimana manajemen pabrik setelah 

nasionalisasi dan dampaknya bagi masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi dan 

sosial sesudah pabrik gula Kalibagor dinasionalisasi. Dan juga membahas gejolak 

apa saja yang terjadi di lingkungan para pekerja pabrik sebelum penutupan pabrik 

gula Kalibagor serta apa dampak yang di dapat dari masyarakat sekitar setelah 

ditutupnya pabrik gula Kalibagor. 

Bab V  Penutup,yang terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian 

atau penulisan tersebut. 
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BAB II 

KONDISI BANYUMAS DAN SEJARAH PABRIK GULA KALIBAGOR 

SEBELUM NASIONALISASI 

A. Kondisi Geografis 

Banyumas ditinjau dari sudut geografis lebih menunjukan sebagai wilayah 

pedalaman yang terisolasi oleh pegunungan yang membentang, baik disepanjang 

bagian utara maupun selatan. Dua pegunungan yang mengapit Banyumas yaitu 

Pegunungan Serayu bagian selatan (perpanjangan dari Gunung Sumbing dan 

membentang sampai ke Lembah Citanduy) dan Pegunungan Serayu bagian utara 

(sambungan dari pegunungan Dieng, Gunung Slamet merupakan puncaknya, 

Gunung Pojok Telu dan Gunung Perahu).Diantara dua pegunungan itu, terletak 

daerah inti Banyumas yang ditengah-tengahnya mengalir Sungai Serayu. Oleh 

sebab itu, wilayah Banyumas dikenal dengan sebutan Lembah Serayu.  

Kondisi tanah terdiri dari lapisan vulkanis muda yang subur dan sebagian 

besar wilayahnya berupa persawahan yang sangat cocok untuk budidaya padi. 

Sungai serayu dengan anak-anak sungainya mampu mengairi lahan pertanian 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga memungkinkan penanaman padi dilakukan 

sepanjang musim. Dengan demikian, pada jaman pra kolonial Banyumas telah 

dipandang penting dari segi ekonomi bagi pemerintah pusat kerajaan. Kemudian 

dalam perkembangan selanjutnya, ketika kolonial Belanda berkuasa di Banyumas, 
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lahan pertanian semacam itu dipandang sangat sesuai untuk penyelenggaraan 

perkebunan tebu.
26

 

Dengan melihat kondisi geografis, maka dapat dinyatakan bahwa daerah 

inti Banyumas merupakan wilayah yang sangat menarik bagi pihak kolonial, yang 

sejak 1830 berkuasa di daerah itu. Persawahan yang subur dengan perairan alami 

yang memadai merupakan potensi yang sangat menjanjikan keuntungan besar, 

melalui eksploitasi yang bersifat ekonomi. Sesuai dengan pertimbangan itulah, 

maka Banyumas sangat tepat untuk dieksploitasi melalui kebijakan Sistem Tanam 

Paksa.
27

 

Secara tradisional arti penting suatu daerah selalu ada kaitan dengan 

tingkat kesuburan tanah dan kepadatan penduduk di suatu daerah. Hal ini 

disebabkan, bagi pemerintah yang berkuasa, daerah-daerah subur dipandang 

sebagai sumber ekonomi negara sekaligus sebagai sumber tenaga kerja. Dalam 

kenyataannya, daerah-daerah yang subur cenderung memiliki kepadatan 

penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan daerah yang kurang subur. Di 

wilayah pulau Jawa, terutama daerah-daerah yang subur secara tradisional telah 

menjadi daerah pemukiman penduduk dan sekaligus sebagai kantong-kantong 

kepadatan penduduk. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Jawa pada abad ke- 

19 berkisar sekitar 600 jiwa setiap kilometer persegi.
28

 Sebagai perbandingan 

perlu diketahui tingkat kepadatan penduduk di beberapa daerah subur di Jawa, 

seperti yang dikutip pada tabel berikut: 

                                                 
26

 Gelderen, J. van,Tanah dan Penduduk di Indonesia, (Jakarta: Bharata, 1974), hlm 75 
27

Tanto Sukardi, Tanam Paksa di Banyumas: Kajian mengenai Sistem, Pelaksanaan dan 

Dampak Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 13-14 
28

J.H. Boeke, Prakapitalisme di Asia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm78 
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Tabel 2.1 

Kepadatan Penduduk di Jawa Tahun 1800 

No Nama Daerah Tingkat Kepadatan 

1. Dataran Tinggi Bandung 671 

2. Dataran Cirebon 657 

3. Jawa Tengah Selatan dan Lembah Serayu 679 

4. Dataran Bojonegoro dan Surabaya 580 

5. Dataran Tinggi Malang 512 

Sumber: Gelderen, J.van, 1974, Tanah dan Penduduk di Indonesia, 

Jakarta: Bharata, hal 22. 

Mengacu data-data pada tabel tersebut dapat dikemukakan, bahwa tingkat 

kepadatan penduduk untuk beberapa daerah subur di pulau Jawa sejak awal abad 

ke- 19 telah menunjukan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Hal ini jika 

dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk dunia yang pada waktu itu 

pada umumnya berkisar antara 250-400 orang per kilometer persegi.
29

 Bahkan 

kepadatan penduduk di daerah Jawa Tengah Selatan dan Lembah Serayu, justru 

menempati urutan yang paling tinggi. Jika kawasan Lembah Serayu dapat 

diartikan sebagai daerah inti Banyumas, maka dapat dinyatakan pula bahwa 

kepadatan penduduk di Banyumas tergolong sangat tinggi, yaitu 679 orang per 

kilometer persegi.
30

 

Pembentukan karesidenan Banyumas, yang pada waktu itu merupakan 

mancanegara kilen dari Kasunanan Surakarta, terintegrasi ke dalam wilayah 

kekuasaan kolonial Belanda merupakan salah satu akibat yang timbul dari perang 
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Jawa. Banyumas merupakan pusat sejarah rakyat Banyumas. karena dari sinilah 

cikal bakal wilayah-wilayah sekitarnya. Nilai historisnya yang tinggi membuat 

pemerintah kolonial menjadikan kota ini sebagai ibukota karesidenan. Pasca 

undang-undang desentralisasi tahun 1903, wilayah karesidenan Banyumas 

ditetapkan dalam StaatbladNo. 136 tahun 1907.
31

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Banyumas 

Sumber: www.sejarah-negara.com/peta-kabupaten-Banyumas 

Kabupaten Banyumas disebelah Utara berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, sedangkan disebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan 

Kabupaten Kebumen. Sementara disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
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Cilacap dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten 

Brebes.    

Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari 

luas wilayah provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari wilayah seluas itu yang 

merupakan lahan sawah sekitar 32.934 Ha atau sekitar 24,83% dari wilayah 

Kabupaten Banyumas dan sekitar 10.130Ha sawah dengan pengairan teknis. 

Sedangkan yang 74,51% atau sekitar 99.737 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 

19.866 Ha atau 20,08% merupakan tanah untuk bangunan dan pekarangan atau 

halaman. Dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten Banyumas, kecamatan 

Cilongok merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 

sekitar 10.534 Ha. Sedangkan kecamatan Purwokerto Barat merupakan kecamatan 

yang memiliki wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha. Dari 27 kecamatan 

salah satunya adalah kecamatan Kalibagor.
32

 

Kecamatan Kalibagor sendiri berbatasan dengan Kecamatan Sokaraja 

disebelah Utara sementara disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Purbalingga. Kemudian berbatasan dengan Kecamatan Banyumas disebelah 

Selatan dan berbatasan dengan Kecamatan Patikraja.Kecamatan Kalibagor 

memiliki luas wilayah sebesar 35,75 km2. Dari jumlah luas wilayah tersebut, 

dibagi kedalam 12 desa, yaitu Desa Srowot, Suro, Kaliori, Wlahar Wetan, Pekaja, 

Karangdadap, Kalibagor, Pajerukan, Petir, Kalicupak Lor, Kalicupak Kidul dan 

Kalisogra Wetan. Pabrik gula Kalibagor sendiri terletak di desa Kalibagor. 
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B. Pabrik Gula Kalibagor Pada Masa Kolonial 

Kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang dilaksanakan secara 

resmi pada tahun 1830-1870, dipandang sebagai era baru dalam kehidupan politik 

dan sosial ekonomi bagi masyarakat Banyumas dan Pulau Jawa pada umumnya. 

Mulai sistem tanam paksa itulah pemerintah kolonial melaksanakan eksploitasi 

sosial ekonomi dan penetrasi kekuasaan yang lebih luas di daerah jajahannya. 

Sistem tanam paksa yang dilaksanakan itu ditandai dengan dibukanya beberapa 

jenis perkebunan yang secara langsung dikontrol oleh pihak pemerintah kolonial. 

Perkebunan mensyaratkan penanaman wajib bagi jenis tanaman yang didapat 

menghasilkan barang-barang komoditi ekspor. Agar dapat memperoleh 

keuntungan yang maksimal, maka usaha itu dilaksanakan secara besar-besaran 

dengan menggunakan tanah pertanian dan tenaga kerja penduduk yang direkrut 

secara paksa.
33

 

Di wilayah pulau Jawa, tanaman wajib yang diusahakan dalam skala besar 

adalah kopi, indigo, tebu, lada, teh, tembakau, serta kayumanis. Kopi merupakan 

tanaman yang paling banyak diusahakan, karena tanaman ini merupakan jenis 

tanaman ekspor yang dapat ditanam diseluruh wilayah karesidenan. Tanaman 

favorit lain adalah tebu yang ditanam di 13 Karesidenan dari 18 Karesidenan di 

wilayah Jawa. Pusat perkebunan tebu sebenarnya ada di Jawa Timur yaitu 

Pasuruan, Besuki, dan Surabaya. Sementara itu di daerah Jawa Tengah 

perkebunan tebu dipusatkan di sepanjang pantai utara seperti Tegal, Pekalogan, 

sampai Semarang. Sementara itu, daerah yang menjadi target tanaman tebu 
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lainnya adalah Banyumas dan Bagelen yang berada di Jawa Tengah bagian 

selatan.
34

 

Pabrik gula Kalibagor merupakan pabrik gula tertua di Karesidenan 

Banyumas yang dibangun pada tahun 1838. Pabrik gula ini didirikan oleh Edward 

Cooke, yang semasa hidupnya merupakan seorang produsen gula di Banyumas. 

Edward Cooke sendiri lahir di pulau Pinang dan meninggal di Kalibagor 24 

Februari 1847 di usia 56 tahun. Ayah Edward Cooke adalah seorang Kapiten 

kapal layar asal Inggris yang meninggal dan dimakamkan di Kalkuta India.
35

 

Dalam tahun 1838, di wilayah Karesidenan Banyumas mulai dicoba 

penggunaan lahan sawah untuk penanaman tebu dengan luas sekitar 56 bahu, dari 

luas lahan 100 bahu yang disediakan. Penambahan areal perkebunan tebu tampak 

begitu lambat karena banyaknya kendala yang dihadapi, yang berkaitan dengan 

proses pemilihan lahan yang akan dibebaskan dan tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Upaya pengembangan perkebunan tebu terjadi ditahun 1840, berupa penambahan 

areal dan upaya peningkatan produksi gula. Lahan perkebunan tebu di 

Karesidenan Banyumas pada saat itu mulai diperluas dengan memasukan lahan-

lahan baru disekitar lahan perkebunan yang telah ada. Usaha perluasan areal 

perkebunan terus dilakukan di Banyumas mulai dari tahun 1840-1870, yang dapat 

disaksikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.2 

Luas Lahan Perkebunan PG Kalibagor Tahun 1840-1870 

Tahun Luas Areal Perkebunan 

(bahu) 

Jumlah Pabrik 

1840 400 1 

1845 400 1 

1850 400 1 

1856 400 1 

1860 500 1 

1865 500 1 

1870 500 1 

Sumber : WJ. O‟Malley,”perkebunan 1830-1940: Ikhtisar”, dalam A. Booth,

et.al., Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1988:20 

Pabrik gula pertama yang didirikan di Karesidenan Banyumas adalah 

pabrik gula Kalibagor dalam tahun 1838. Areal perkebunan tebu untuk pabrik itu 

berada di dua kabupaten, yaitu Purbalingga dan Banyumas. Antara tahun 1840-

1855 luas areal yang disewa relatif tetap yaitu 400 bahu, dengan 111 bahu sampai 

280 bahu sebagai lahan produktif. Prosedur pengambilalihan tanah yang 

dipergunakan untuk perkebunan tebu bagi pabrik gula Kalibagor secara resmi 

diatur dengan Surat Keputusan tanggal 29 November 1855 No. 11. Dalam surat 

keputusan itu ditetapkan, bawa kontrak tanah sawah untuk perkebunan tebu di 

Karesidenan Banyumas berlangsung untuk jangka waktu selama tiga tahun. 

Adapun luas tanah yang dapat digunakan masih berkisar 400 bahu. Proses itu 
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dilakukan secara tertutup antara pihak perkebunan dengan para kepala desa.
36

 Hal 

ini membuktikan bahwa tanah pertanian merupakan tanah desa dengan hak 

pemilikan komunal.Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas dapat 

dinyatakan, bahwa perkembangan luas areal perkebunan tebu dan jumlah pabrik 

gula antara tahun 1840-1856 di Karesidenan Banyumas terdapat peningkatan luas 

lahan yang tergolong lambat. Baru dalam tahun 1860 luas aeal perkebunan tebu 

berhasil diperluas mencapai 500 bahu. 

Kemudian pada tahun 1857, berdasarkan surat keputusan tanggal 11 April 

No. 54, jangka waktu penggunaan tanah yang semula berlaku untuk tiga tahun 

dirubah untuk jangka waktu 20 tahun. Sampai saat itu pihak perkebunan 

merasakan, bahwa pelaksanaan perkebunan tebu di Karesidenan Banyumas masih 

menjumpai banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Kesulitan yang paling 

utama adalah masalah transportasi.
37

 

Oleh karena itu sistem transportasi yang bersifat massal dirasakan oleh 

para pengusaha swasta sebagai hasil kebutuhan yang sangat mendesak. 

Pengangkutan hasil-hasil perkebunan serta pengangkutan barang-barang impor 

dari pelabuhan ke daerah pedalaman sudah tidak dapat dipenuhi oleh transportasi 

lewat jalan darat maupun lewat sungai. Kemudian muncul gagasan untuk 

mengoperasikan kereta api untuk mengangkut barang-barang dari Hindia Belanda 

dengan lebih cepat terutama hasil-hasil perkebunan.
38
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Dalam wilayah Banyumas sendiri jaringan kereta api terpenting yaitu 

jaringan yang dibuat oleh SDS (Sarajoedal Stoomtram Maatschappij). 

Pembangunan trem yang dibuat di Banyumas sendiri tidak terlepas dari 

keberadaan pabrik gula itu sendiri. Bagi perkebunan tebu maupun pabrik gula, 

keberadaan trem yang menembus pedalaman Banyumas dirasa sangat penting 

dalam rangka pengembangan industri perkebunan serta untuk pengangkutan hasil 

pabrik gula. 

Pada tanggal 24 April1894 dengan sebuah surat keputusan, Ratu Belanda 

mengesahkan rancangan akta pendirian NV Stoomtram Serajoedal Maatschappij

yang terkenal dengan sebutan SDS. Pada tanggal 30 April 1894 secara resmi 

berdiri NV SDS yang berkedudukan di „s Gravenhage yang akan mengekploitasi

jalan kereta api di pedalaman Banyumas (Stoomtram Serajoedal Maatschappij 

Verslag over het Jaar 1895). Karena yang dibangun adalah rute pendek, kereta api 

yang akan melewati jalur ke pedalaman Banyumas adalah jenis trem bertenaga 

uap, yaitu kereta api yang dikhususkan untuk jalur pendek.
39

 

Bagi perkebunan tebu maupun pabrik gula keberadaan jaringan trem yang 

menembus pedalaman Banyumas dirasa sangat penting dalam rangka 

pengembangan industri perkebunan serta untuk pengangkutan hasil pabrik gula. 

Kenyataan inilah yang dalam masa-masa selanjutnya menjadi salah satu daya tarik 

pihak swasta untuk menanamkan modal di wilayah Banyumas dalam sektor 
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transportasi modern. Sehingga beberapa pihak swasta berebut untuk menanamkan 

modalnya di Banyumas dalam sektor transportasi. 
40

 

Rute jalur kereta api yang dibangun hampir sama seperti yang diusulkan 

Kempees. Bedanya jalur ke Purbalingga dalam proyek ini hanyalah jalur cabang 

dari Banjarsari, dan setelah di Purbalingga jalur ini buntu. Secara berturut-turut 

jalur yang dibangun pada tahap pertama meliputi Maos-Purwokerto-Sokaraja-

Banjarsari-Purwareja-Banjarnegara (Serajoedal Maatschappij Verslag over het 

Jaar 1895). Jalur tersebut hampir sama persis menyusuri Sungai Serayu sejak dari 

Maos sampai Purwokerto. Yang pasti jalur trem ini tidak meninggalkan atau tidak 

jauh dari pabrik-pabrik gula yang ada di Banyumas karena pabrik-pabrik gula 

inilah nantinya pengangkutan rutin akan dilakukan. Di samping itu juga karena 

sebelumnya pihak pabrik gulalah yang sering menyampaikan usulan tentang 

perlunya dibuat sebuah sistem pengangkutan yang modern dan cepat.
41

 

Dalam perkembangannya muncul angkutan komersial di Banyumas, hal 

ini disebabkan karena mulai beroperasinya trem dan kereta api untuk masyarakat 

umum. Dengan beroperasinya alat transportasi modern tersebut, fungsi alat angkut 

tradisional untuk jarak jauh memang mulai tergeser. Perahu-perahu yang semula 

menyusur Sungai Serayu dengan muatan hasil bumi atau gerobak yang 

mengangkut kopi dari Banjarnegara ke Banyumas mulai surut peranannya 

tergantikan oleh trem.  

Dengan semakin berkembangnya liberalisme, para pengusaha swasta 

Belanda yang merasa usahanya dibidang perkebunan besar mendapat rintangan 
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selama pelaksanaan sistem tanam paksa, mulai menuntut diberikannya 

kesempatan yang lebih besar untuk membuka perkebunan di Indonesia. Terlebih-

lebih dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa, 

tuntutan itu semakin keras disuarakan. Proses tuntutan ini memakan waktu 

bertahun-tahun sampai pemerintah Belanda menemukan jalan keluarnya pada 

1870 dengan lahirnya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria).Dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870, maka para pemilik modal asing 

bangsa Belanda maupun Eropa lainnya mendapat kesempatan luas untuk berusaha 

di perkebunan-perkebunan Indonesia. Sejak itu pula keuntungan yang besar 

dariekspor tanaman perkebunan dinikmati modal asing, sebaliknya penderitaan 

yang hebat dipikul rakyat Indonesia.
42

 

Masuknya modal swasta yang ditanam pada sektor perkebunan tebu di 

Karesidenan Banyumas memang terlihat sangat mencolok sejak tahun 1895. 

Perkembangan itu dapat dibuktikan dari penambahan lahan yang cukup drastis, 

terutama perluasan areal perkebunan tebu yang dikelola oleh pengusaha swasta. 

Pada masa itu telah berdiri empat buah perusahaan swasta, di samping itu 

perkebunan milik pemerintah yang sejak tahun 1838 telah beroperasi.
43

 

Dalam tahun 1895 di Karesidenan Banyumas telah berdiri lima buah 

perusahaan tebu, dengan luas areal yang disewa 2934 bahu. Dari lahan seluas itu 

1833 bahu merupakan lahan produktif. Dalam tahun 1895 perkebunan tebu dan 

pabrik gula milik pemerintah di Kalibagor juga diserahkan pengelolaannya kepada 
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pengusaha swasta. Secara operasional perusahaan itu ditangani oleh Maatschappij 

tot Exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor.
44

 

Perkembangan luas areal perkebunan tebu terus meningkat, pada tahun 

1900 bahkan peningkatan lahan perkebunan tebu sangat pesat. Bahkan hampir 

disetiap daerah di Banyumas mengalami peningkatan luas areal perkebunan dua 

kali lipat. Hal ini menunjukan peranan penting sektor perkebunan tebu dalam 

kehidupan ekonomi masyarakat di Banyumas. Untuk lebih jelasnya 

perkembangan luas areal yang dipergunakan untuk perkebunan tebu, dapat 

diamati di tabel berikut: 

Tabel 2.3 

Perusahaan dan Luas Perkebunan Tebu di Karesidenan Banyumas (1895-1900) 

Kabupaten Pabrik Gula Luas Areal (bau) Berdiri sejak 

1895 1900 

Banyumas Kalibagor 500 1375 1838 

Klampok 550 1150 1889 

Purwokerto Purwokerto 579 1100 1893 

Purbalingga Bojong 655 1100 1891 

Kalimanah 650 - 1891 

Luas lahan seluruhnya 2930 4725 

Sumber: Jaarboek voor Suikerfabrikanten op Java, le, 1896: 4-20 dan II e 

(Amsterdam: J.H. de Bussy), 1906: 34-59 

Dengan demikian dalam perkembangan selama 5 tahun, perkebunan tebu 

di Banyumas menunjukan peningkatan yang cukup berarti. Konsentrasi areal 
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perkebunan dalam tahun 1895 berada di Kabupaten Purbalingga dengan 1305 

bahu. Disusul kemudian dengan Kabupaten Banyumas dengan areal perkebunan 

tebu seluas 1050 bahu, dan Purwokerto seluas 579 bahu. 

 Para pengelola perkebunan tebu dan pabrik gula di Karesidenan Banyumas 

dalam tahun 1895 adalah Maatschappij der Suikerfabriek Kalibagor dan pabrik 

gula Kalimanah dikelola oleh Naamlooze Vennootschap Suikerfabriek 

Kaliklawing. Sementara itu pengelola pabrik gula Klampok adalah Naamlooze 

Vennootschap Kultuur Maatschappij Klampok dan pabrik gula Purwokerto oleh 

Naamlooze Vennootschap Suikerfabriek Poerwokerto (Jaarboek voor 

Suikerfabrikanten op Java, le, 1896: 4-21) 

 Keadaan ini mengalami pergeseran dalam tahun 1900. Areal perkebunan 

tebu di Kabupaten Banyumas telah mencapai 2525 bahu. Pada masa itu 

perkebunan tebu beroperasi di tiga Kabupaten yaitu Purbalingga, Purwokerto dan 

Banyumas. para pengusaha kurang berminat untuk membangun usahanya di 

Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara, mengingat lahannya yang kurang sesuai, 

irigasi yang sulit dan sarana transportasi yang belum memadai. Secara 

keseluruhan areal perkebunan tebu yang berhasil disewa seluas 4725 bahu dengan 

areal produktif sekitar 3077 bahu.
45

 

Selanjutnya perkembangan sesudah tahun 1910 menunjukan perluasan 

lahan perkebunan tebu tampak lebih pesat lagi. Dalam tahun 1920 para pengusaha 

swasta telah menguasai sekitar 10.265 bahu lahan pertanian yang disewa untuk 

keperluan perkebunan tebu. Dari lahan seluas itu sekitar 6.700 bahu merupakan 

                                                 
45

Ibid., hlm71-72 



33 

lahan produktif. Perlu dicatat pula, bahwa ada masa itu pabrik gula Bojong 

menguasai lahan perkebunan seluas 2600 bahu, sedangkan pabrik gula Klampok 

dengan luas areal perkebunan 3425 bahu. Pabrik gula Kalibagor menguasai areal 

perkebunan seluas 2240 bahu dan pabrik Kalirejo memiliki areal seluas 2000 

bahu.
46

 

Dalam perkembangan berikutnya, adanya Undang-Undang Agraria, dan 

Undang-Undang Budidaya Tebu maupun peraturan sewa tanah, disertai dengan 

murahnya harga tanah dan upah buruh, pembangunan jalan kereta Api, jalan raya, 

telekomunikasi dan perkapalan, industri gula di Jawa mengalami kemajuan 

pesat.Pada puncak kemajuannya (1930), terdapat 179 pabrik gula yang beroperasi 

dengan luas areal 196.592 ha dan rata-rata produksi gula 14,8 ton/ha. Pada tahun 

1931 produksi gula hampir mencapai 3 juta ton sehingga mampu mengkespor gula 

2 juta ton. Pada saat itu Indonesia merupakan produsen gula terbesar nomor 2 di 

dunia setelah Kuba. Keberhasilan industri gula pada masa ini di samping 

didukung oleh sistem manajemen yang baik juga karena diterapkannya cara-cara 

bercocok tanam yang efisien sehingga dicapai produktivitas rata-rata yang tinggi. 

Produktivitas yang tinggi tersebut dapat dicapai juga berkat ditemukannya bibit 

unggul baru POJ 2878, varietas tebu ini selain tahan terhadap penyakit sereh.
47

 

Konteks ekonomi yang di dalamnya bangsa Indonesia hidup tiba-tiba 

berubah karena depresi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an. 

Sebagaimana ada gejala krisis yang akan terjadi di negara-negara industri sebelum 

kejatuhan Wall Street pada bulan Oktober 1929, maka demikian juga di Indonesia 
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ada indikasi bahwa kemakmuran yang tampak pada akhir tahun 1920-an tidak 

akan bertahan lama. Harga beberapa produk Indonesia telah mengalami tren 

menurun dan pasar untuk ekspor gula menciut karena produksi gula bit meluas 

dimana-mana, terutama di Inggris dan Jepang. Namun tak ada yang cukup siap 

untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah Oktober 1929. Indonesia amat 

tergantung pada ekspornya, terutama produk minyak bumi dan pertanian. Pada 

tahun 1930, sebanyak 52% dari produk-produk ini diekspor ke negara-negara 

industri Eropa dan Amerika Utara. Krisis ekonomi di kedua daratan ini yang 

berakibat diberlakukannya kebijakan proteksi secara menyeluruh, ditambah 

dengan harga-harga menurun, tiba-tiba menjerumuskan Indonesia ke dalam suatu 

krisis ekonomi yang tak pernah sepenuhnya teratasi sebelum penaklukan oleh 

bangsa Jepang pada tahun 1942.
48

 

Fluktuasi harga tadinya telah menjadi fenomena umum, tetapi kini harga 

untuk seluruh ekspor utama Indonesia turun secara bersamaan dan menimbulkan 

bencana. Dimulai pada tahun 1929, harga rata-rata ekspor Indonesia menurun 

drastis. Pada tahun 1935, nilai ekspor tinggal 32% dari nilai yang diperoleh pada 

tahun 1929. Volume ekspor juga turun karena menciutnya pasar dan 

diberlakukannya kebijakan proteksi. Dampak terhadap berbagai sektor amat 

beragam. Industri minyak bumi menambah produksinya untuk mengatasi harga-

harga yang sedang turun, begitu juga yang terjadi pada produksi karet, kopra, dan 

hasil tanam lainnya. Tetapi karet, gula, kopi dan tembakau produk-produk yang 

memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak rakyat Indonesia sebagai buruh 
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dan yang para produsennya merupakan perusahaan-perusahaan berskala kecil 

menghadapi bencana. Pada tahun 1932, harga karet hanya 16% dari harga tahun 

1929. Harga gula turun tajam. Lahan garapan tebu lantas dikurangi dengan cepat, 

pada tahun 1934 ada 200.000 hektar yang digarap, namun pada tahun 1939 hanya 

90.000 hektar. Para pekerja diberhentikan dan akibatnya gaji yang dibayarkan 

dalam industri gula pun berkurang sampai 90%. Pada kenyataannya, setelah lebih 

dari satu abad berlangsung, depresi akhirnya menyebabkan ekspor Indonesia tidak 

lagi didominasi oleh gula dan kopi. Orang-orang Jawa yang bekerja pada 

perkebunan-perkebunan diSumatera Timur mulai kembali lagi ke daerah asalnya 

karena kesempatan kerja sudah tidak ada lagi disana. Pada tahun 1930 ada 

336.000 pekerja di kebun Sumatera Timur, pada tahun 1934 angka ini menurun 

menjadi 160.000 saja. Akibatnya, pendapatan Indonesia di luar Jawa lebih 

merosot dibandingkan dengan di Jawa, tetapi krisis memang memukul semua 

wilayah.
49

 

Untuk mengatasi krisis ekonomi dunia, pemerintah terus berupaya agar 

industri gula di wilayah Indonesia khususnya Jawa tidak mengalami kemunduran. 

Upaya pemerintah dibuktikan dengan membentuk suatu badan yang bertugas 

untuk mengatur perdagangan gula. Pada tahun 1932, pemerintah membentuk 

NIVAS (Nederlansche Indie Verenigde Voor de Afset van Suiker). NIVAS 

memiliki tugas mengawasi perdagangan gula. Hal ini memungkinkan NIVAS 

untuk memonopoli perdagangan di wilayah Hindia Belanda berada dibawah 

kendali NIVAS. Pemerintah memiliki harapan besar kepada NIVAS. Untuk 
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mengatasi depresi ekonomi yang melanda dunia pada akhir 1920-an sampai awal 

tahun 1930-an.  

Kondisi di tingkat global berdampak juga di Banyumas. dampak terhebat, 

Banyumas mulai tahun 1933 berada dalam kesukaran-kesukaran yang 

menyedihkan.
50

 Penutupan pabrik-pabrik gula di Kalibagor, Klampok, Sumpiuh, 

Purwokerto dan Bodjong membawa dampak yang besar bagi rakyat Banyumas. 

Masing-masing pabrik gula tersebut setiap tahunnya rata-rata mengeluarkan uang 

satu juta rupiah untuk sewa tanah, nafkah pegawai dan kaum buruh. Namun, 

dengan penutupan pabrik gula tersebut, beribu-ribu orang kehilangan mata 

pencaharian. Para petani harus mengembalikan uang persekot dari kontrak sewa 

tanahnya yang telah diterimanya. Bersamaan itu, tanaman padi banyak yang tidak 

berhasil panen akibat musim kemarau yang panjang dan terserang hama tikus. 
51

 

Kondisi di Banyumas menjadikan kemiskinan rakyat kian hari kian 

meningkat. Sumber pencaharian di pabrik-pabrik, kebun-kebun, dan 

onderneming-onderneming serta perburuhan lenyap. Rumah gadai penuh sesak 

dengan pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga, perkakas dapur dan alat-alat 

pertanian. Barang-barang yang digadaikan tidak dapat ditebus, sehingga terpaksa 

dijual dihadapan umum dengan harga yang sangat rendah. Rakyat Banyumas tidak 

hanya menderita karena kekurangan uang, namun juga kekurangan makanan.
52

 

Pemerintah Belanda dalam usaha mengatasi jaman malaise melakukan 

penghematan pembiayaan pemerintahan. Jabatan wedana dan asisten wedana kota 
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di Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara dihapuskan. Pekerjaan 

keduanya dilimpahkan ke patih. Nafkah pegawai negeri tidak dibayarkan 

sepenuhnya, bahkan dipotong. Gaji seorang bupati yang semula f1350 menjadi 

f1150 sebulan.
53

 

Pemerintah menganjurkan untuk dilakukan pemupukan dengan tanaman 

hijau di lahan yang keras. Tanaman orok-orok ditanam dilahan sawah untuk 

menggemburkan tanah. Lahan miring yang mudah erosi dan tidak bisa mengikat 

air karena lahan yang gundul, ditanami pohon kemlandingan membawa dampak 

pengurangan pengerusakan atau pencurian pohon di hutan untuk kayu bakar. 

Usaha ini pun berhasil, pengerusakan hutan menjadi berkurang sehingga erosi bisa 

dicegah. 

Bupati Raden Sudjiman Mertadireja Gandasubrata yakin bahwa 

penghidupan rakyat yang serba sederhana tersebut sangat tergantung pada hasil 

pertanian, pabrik-pabrik, dan onderneming-onderneming. Guna mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang ada, Raden Sudjiman beserta jajaran pemerintahannya 

berusaha agar pabrik gula Kalibagor dibuka kembali.
54

 Pada masa itu, lebih dari 

separuh dari jumlah pabrik gula yang ada di pulau Jawa telah ditutup sebagai 

akibat depresi umum. Pabrik-pabrik yang masih dapat beroperasi pada waktu itu 

hanya pabrik-pabrik yang ongkos produksinya rendah. Pabrik-pabrik gula di 

residen Banyumas merupakan pabrik yang terhitung mahal, sewa tanah tinggi 

demikian pula biaya pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik. Untuk ekspor ke 
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pelabuhan Cilacap melalui jalan kereta api SDS dikeluarkan ongkos-ongkos yang 

lebih banyak daripada yang terdapat di daerah lain. 

Residen Banyumas sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam 

upayanya menghidupkan kembali pabrik gula di daerahnya. Pabrik gula kalibagor 

diberi toeslag diatas productie-aandeelnja sehingga pemilknya, yaitu Cultuur 

Maatschappij der Vorstenlanden mau membuka kembali pabriknya. Akhirnya 

dapat ditetapkan uang sewa rata-rata F65.- untuk satu bau tanah selama satu kali 

tanam (18 bulan) beserta kontrak panjang, paling lama untuk 7 kali tanam. Pabrik 

gula Kalibagor pada tahun 1935 mulai tanam tebu dilakukan di areal pabrik-

pabrik Kalibagor, Purwokerto, dan Bojong. Letaknya di Kabupaten Banyumas 

dan Purbalingga. Kaum buruh dapat bekerja kembalidan uang sewa tanah mulai 

mengalir lagi ke desa-desa.
55

 Dan pada tahun 1936 keadaan ekonomi dan sosial  

masyarakat Banyumas sudah mulai membaik. 

Perekonomian yang tidak stabil yang melanda dunia tidak berjalan lama. 

Menjelang perang dunia II perekonomian dunia mulai kembali membaik. 

Membaiknya perekonomian dunia membawa dampak produktivitas industri gula 

di Hindia Belanda. Produksi gula meningkat tajam dari 492.6 ribu ton pada tahun 

1935 menjadi 1.47 juta ton pada tahun 1940, sedangkan luas tanaman tebu 28.262 

Ha pada tahun 1935 menjadi 83.521 Ha pada tahu 1940.
56

 Keberhasilan gula cepat 

bangkit pasca krisis ini tidak dapat dilepaskan dari NIVAS. NIVAS sebagi suatu 

lembaga yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap 

industri gula mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan 
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dari keberhasilan badan tersebut dalam menemukan bibit tebu varietas POJ 2838 

dan POJ 3016 yang dianggap sebagai tebu “ajaib” karena mampu menghasilkan 

18 ton gula pada tahun 1940.
57

 

C. Pada Masa Pendudukan Jepang 

Kemenangan Jepang pada perang dunia II membawa Jepang berhasil 

menguasai Indonesia yang saat itu masih dikuasai Belanda pada bulan Maret 

1942. Pergantian pemerintahan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang 

memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia. Pemerintah Belanda 

dengan pemerintah Jepang sangat jauh berbeda, pemerintah Belanda menduduki 

Indonesia guna untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Sedangkan pada 

masa pendudukan Jepang, mereka cenderung memanfaatkan kekuatan yang 

dimiliki oleh rakyat Indonesia guna untuk mempertahankan kemenangan PD II 

dari tangan sekutu.    

Pada masa penjajahan Jepang, tujuan dalam hal ekonomi adalah menyusun 

dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang 

upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi dominasi ekonomi jangka 

panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Peraturan-peraturan baru yang 

mengendalikan dan mengatur kembali hasil-hasil utama Indonesia serta putusnya 

hubungan dengan pasar-pasar ekspor tradisional, secara bersama-sama 

menimbulkan kekacauan dan penderitaan yang menjadikan tahun-tahun terburuk 

dari depresi tampak ringan. Jepang tidak dapat menampung semua hasil ekspor 
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Indonesia dan kapal-kapal selam sekutu segera menimbulkan begitu banyak 

kerugian terhadap pelayaran Jepang sehingga komoditi-komoditi yang diperlukan 

Jepang pun tidak dapat dikapalkan dalam jumlah yang memadai. Pada tahun 1943, 

produksi karet adalah sekitar seperlima dari tingkat produksi tahun 1941 (di Jawa 

dan Kalimantan Barat, produksi karet hampir terhenti sama sekali) dan produksi 

teh sekitar sepertiganya. Jepang dan Formosa (Taiwan) akan menjadi pemasok 

utama gula untuk kawasan kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, sehingga 

komoditi yang merupakan sumber pokok pendapatan di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur ini (terutama bagi para buruh upahan yang tidak memiliki tanah) akan 

menurun. Pihak Jepang mulai mengambil alih perkebunan-perkebunan tebu pada 

bulan Agustus 1943, dan barulah sesudah itu pengelola-pengelolaannya yang 

berkebangsaan Eropa ditawan. Demikian pula, perkebunan tembakau yang luas di 

Sumatera Timur diubah untuk produksi pangan.
58

 

Pada masa pendudukan Jepang, penanaman tebu dibatasi. Penggunaan 

lahan lebih diutamakan untuk ditanami padi dan tanaman pangan lainnya. Banyak 

pabrik gula yang diubah fungsinya untuk usaha lain sehingga pada masa itu 

produksi gula mengalami penurunan. PG Kalibagor beralih fungsi menjadi 

gudang penyimpanan tanaman pertanian dan baru mulai beroperasi kembali 

menjadi pabrik gula setelah masa kemerdekaan. 
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D. Pada Masa Setelah Kemerdekaan 

Pada tahun 1945-1950, tidak ada kemajuan yang dicapai oleh industri gula 

di Indonesia. Orang-orang Belanda tetap menjadi pemilik pabrik gula, sedangkan 

petani di Jawa adalah pihak yang menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu. 

Pada saat “Clash” I dan II (1947 dan 1948), banyak perusahaan gula yang di

bumihanguskan oleh gerilyawan RI agar tidak jatuh ke tangan musuh (Belanda). 

Oleh karena itu produksi gula merosot. Produktivitas juga merosot karena 

digunakannya bungkil kacang/kapok sebagai pengganti pupuk ZA yang impornya 

terhenti. Pada tahun 1950, hanya terdapat 30 pabrik gula dengan luas areal 27.783 

ha dan produktivitasnya 9,4 ton per ha.
59

 

Setelah diakuinya kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda dan PBB pada 

tanggal 27 Desember 1949, keadaan dalam negeri Indonesia berangsur-angsur 

pulih kembali. Sejalan dengan itu pengusaha-pengusaha pabrik gula yang 

kebanyakan adalah orang-orang Belanda mulai membangun kembali usahanya 

setelah sempat terhenti selama beberapa tahun terakhir karena perang.  

Dalam periode ini sektor pertanahansebagai tempat pengusahaan tanaman 

tebu mengalami perubahan. Sistem sewa tanah jangka panjang sebagaimana 

terdapat pada “Grondhuur Ordonnantie” tidak diperkenankan lagi, sementara 

ketentuan tentang sewa minimum diganti dengan ketentuan tentang sewa. 

Kesemuanya diatur melalui suatu undang-undang yang dikeluarkan pemerintah 

(UU Darurat No.6 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai UU pada tahun 

1952). Namun akibat inflasi yang cukup tinggi, besarnya sewa yang ditetapkan 
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oleh Menteri Pertanian pada setiap awal tahun selalu ketinggalan dari laju 

kenaikan harga umum, sehingga mengurangi keinginan petani untuk menyewakan 

tanahnya. Hal ini mendatangkan kesulitan bagi perusahaan-perusahaan gula dalam 

mendapatkan lahan untuk ditanami tebu.
60

 

Sementara itu setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya, usaha 

penanaman tebu rakyat mulai mengalami kemajuan. Tanaman tebu rakyat yang 

pada masa penjajahan Belanda sangat dibatasi dan bahkan dilarang di beberapa 

tempat, kemudian digalakkan oleh pemerintah RI. Melalui Dinas Pertanian 

Rakyat, pemerintah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para petani 

mengenai cara bercocok tanam tebu dan cara pengolahan gula yang baik, di 

samping itu juga membantu mengusahakan pupuk ZA dan alat-alat penggilingan 

tebu dengan harga murah.
61

 Dengan adanya dukungan tersebut maka tanaman 

tebu rakyat semakin luas arealnya. Jumlah tebu rakyat yang digilingkan ke pabrik 

gula juga meningkat, sehingga karena sumbangannya yang semakin besar itulah 

maka sejak tahun 1951 istilah “tebu rakyat” itu mulai populer.  
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Dari pembahasan pada bab-bab di atas, dapat disimpulkan bahwa Pabrik 

Gula Kalibagor yang terletak di Banyumas merupakan pabrik gula pertama dan 

tertua di Karesidenan Banyumas. Pabrik gula Kalibagor di bangun pada tahun 

1838 oleh Edward Cooke. Kemudian padatahun 1895 perkebunan tebu dan pabrik 

gula milik pemerintah di Kalibagor ini diserahkan pengelolaannya kepada 

pengusaha swasta. Secara operasional perusahaan itu ditangani oleh Maatschappij 

tot Exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor. Perkembangan Industri gula 

sebenarnya sangat bagus di Banyumas tetapi kemudian pada tahun 1930 terjadi 

krisis ekonomi dunia yang menyebabkan pada tahun 1933 penutupan pabrik-

pabrik gula di Kalibagor, Klampok, Sumpiuh, Purwokerto dan Bodjong membawa 

dampak yang besar bagi rakyat Banyumas. Namun akhirnya berkat kerja keras 

dan usaha dari pemerintah Banyumas pabrik gula Kalibagor kembali dibuka pada 

tahun 1935. 

Pabrik gula Kalibagor secara resmi dinasionalisasi oleh pemerintah 

Indonesia pada tahun 1958 lewat UU No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi 

perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Setelah dinasionalisasi oleh 

pemerintah sistem manajemen pabrik pun berubah yang dulunya dikelola oleh 

Belanda dan para petinggi pabrik juga berkewarganegaraan Belanda sekarang 

menjadi dikelola oleh orang Indonesia semua mulai dari kepemilikan sampai 

kepengurusan. Pabrik gula Kalibagor setelah dinasionalisasi dapat segera 
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beroperasi kembali karena alat-alat dan mesin pabrik tidak ikut dibawa ke 

Belanda. 

Nasionalisasi pabrik gula Kalibagor pun sangat berdampak bagi warga 

sekitar terutama di desa Kalibagor. Dampak langsung yaitu banyak warga yang 

bekerja menjadi karyawan pabrik. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai 

karyawan pelaksana dan karyawan musiman karena tidak begitu membutuhkan 

keahlian khusus dan persyaratannya pun mudah. Kesejahteraan bagi para pekerja 

pabrik gula pun sangat bagus saat itu sehingga banyak orang yang ingin menjadi 

pekerja pabrik gula. Dampak tidak langsung dari adanya pabrik tersebut adalah 

terbukanya lapangan pekerjaan baru disekitar pabrik gula Kalibagor, pekerjaan itu 

antara lain munculnya warung makan, toko kelontong, dan bengkel untuk 

memenuhi kebutuhan para pekerja pabrik. Roda perekonomian masyarakat 

Kalibagor berputar dengan sangat baik.Program TRI di Banyumas tidak berjalan 

dengan baik bahkan produktivitas gula menurun. Hal ini disebabkan karena 

pengelolaan tanaman kurang intensif dan perluasan yang menjurus ke lahan 

marjinal. Disamping itu juga petani banyak yang tidak setuju dengan program TRI 

dengan berbagai alasan, seperti proses administrasi yang berbelit-belit, masalah 

teknis budidaya yang tidak sesuai anjuran dan yang paling utama adalah 

pertimbangan hasil dari usaha tani tebu yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

usaha tani padi. Lambat laun banyak petani tebu yang beralih ke usaha tani padi 

karena hasilnya yang lebih menjanjikan.Dampak dari gagalnya program TRI di 

Banyumas adalah banyaknya kerugian yang diterima pihak pabrik gula Kalibagor. 

Bahkan kerugian mulai dari tahun 1989-1997 mencapai miliyaran rupiah. Karena 
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sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan karena kekurangan pasokan 

bahan baku tebu akhirnya pada tahun 1997 pabrik gula kalibagor ditutup. Dari 

penutupan pabrik gula Kalibagor ini sangat berdampak bagi para pekerja pabrik 

karena bagi karyawan pelaksana banyak dari mereka yang memilih pensiun dini 

karena tidak mau pindah ke pabrik gula lain. Dan juga roda perekonomian yang 

tadinya berjalan baik mulai memburuk karena penutupan pabrik ini. Secara garis 

besar adanya pabrik gula Kalibagor ini sangat menguntungkan bagi masyarakat 

setempat namun merugikan bagi pemerintah.  
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Lampiran 1. Data Informan Wawancara 

Nama : Thoyyib 

Umur : 80 Tahun 

Pekerjaan : Eks Pekerja PG Kalibagor (Staff TUK) 

Alamat : Kalibagor 

Nama : Cipto 

Umur : 74 Tahun 

Pekerjaan : Els pekerja PG Kalibagor (Bag. Tanaman) 

Alamat : Kalibagor 

Nama : Mustofa 

Umur : 56 tahun 

Pekerjaan : Eks Pekerja PG Kalibagor (Bag. Stasiun Pengolahan) 

Alamat : Kalibagor 

Nama : Sumardi 

Umur : 55 Tahun 

Pekerjaan : Eks Pekerja PG Kalibagor (Bag. Instalasi) 

Alamat : Kalibagor 


