
i 

 

 

PABRIK GULA JATIBARANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA JATIBARANG KABUPATEN 

BREBES TAHUN 1975-1998 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

 

 

 

Oleh: 

Sonia Rusonah Fitriana 

3111415003 

 

 

 

 

 

JURUSAN SEJARAH  

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka 

yang berusaha.  

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah skripsi yang telah 

selesai ditulis dan dipertanggungjawabkan di depan Panitia 

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang ini saya persembahkan kepada: 

1. Bapakku Ruskim Hadi dan Ibuku Wasyonah, yang 

senantiasa memberikan doa, dukungan serta kasih 

sayangnya. 

2. Teman-teman seperjuanganku rombel Ilmu Sejarah 2015.  

3. Almamater kebanggaan.  

   

 

 



vi 

 

PRAKATA 

 Segala puji kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih dan sayang-

Nya kepada penulis dalam setiap waktu. Hanya berkat pertolongan dan kuasa-Nya 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Pabrik Gula 

Jatibarang dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 1975-1998 sebagai salah satu 

syarat meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

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

yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ijin penelitian kepada penulis. 

3. Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd., Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis. 

4. Romadi, S.Pd., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah banyak sekali  

memberikan masukan saran dan motivasi kepada penulis. 

5. Seluruh bapak/ibu dosen Jurusan Sejarah yang telah memberikan ilmu yang 

tidak ternilai harganya selama di kampus. 



vii 

 

 

  

  



viii 

 

SARI 

Fitriana, Sonia Rusonah. 2019. Pabrik Gula Jatibarang dan Pengaruhnya 

Terhadap Sosial Ekonomi Mayarakat Desa Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 

1975-1998. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Romadi, S.Pd, M.Hum. 

Kata Kunci: Pabrik Gula Jatibarang, Perkembangan, Pengaruh. 

Pabrik Gula Jatibarang merupakan pabrik peninggalan pemerintahan 

Belanda yang didirikan pada tahun 1842 oleh perusahaan NV. Mij Tot Exploitatie 

Der Suker Onderneming. Keberadaan Pabrik Gula Jatibarang di Desa Jatibarang, 

Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes di tengah masyarakat memberikan 

pengaruh baik itu positif maupun negatif terhadap kelangsungan kehidupan 

masyarakat sekitar Pabrik Gula Jatibarang. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bagaimana Sejarah berdirinya Pabrik Gula 

Jatibarang? (2) Bagaimana perkembangan Pabrik Gula Jatibarang pada tahun 

1975-1998? (3) Bagaimana pengaruhnya Pabrik Gula Jatibarang terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat Jatibarang pada tahun 1975-1998?. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah 

yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Teknik pengumpulan data 

peneliti menggunakan data yang berupa data tertulis dan dokumen berupa foto, 

arsip, dan sumber lisan dari hasil wawancara. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Pabrik Gula Jatibarang didirikan pada masa 

pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1842, sejarah berdirinya tidak terlepas dari 

adanya pengaruh sistem tanam paksa yang menyebabkan adanya perkembangan 

produksi gula dan berpengaruh pada peningkatan jumlah pabrik gula (2) Pada 

tahun 1975-1998 ada beberapa perkembangan yang terjadi diantaranya, 

pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1975 tentang Tebu 

Rakyat Intensif (TRI) yang dimana program tersebut diberlakukan di Pabrik Gula 

Jatibarang berhasil dan mengalami pertambahan pada bahan baku gula, 

perkembangan selanjutnya dilanjut dengan adanya krisis tahun 1998 yang 

menimpa Indonesia mengakibatkan beberapa pabrik gula dinonaktifkan dan di 

amalgamasi salah satunya Pabrik Gula Jatibarang (3) Selama kurun waktu 1975-

1998, keberadaan Pabrik Gula Jatibarang telah membawa pengaruh postif dan 

negatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, dampak positif yang 

ditimbulkan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan di bidang 

pendidikan dan kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya 

limbah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pabrik Gula Jatibarang 

didirikan pada masa pemerintahan Belanda. Perkembangan yang berpengaruh 

pada Pabrik Gula Jatibarang terjadi pada tahun 1975-1998. Dari kurun waktu 

1975-1998 keberadaan Pabrik Gula Jatibarang membawa pengaruh sosial dan 

ekonomi bagi masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

Fitriana, Sonia Rusonah. 2019. Jatibarang Sugar Factory and Its Influence on 

Social Economy of the Community of Jatibarang Village, Brebes Regency in 

1975-1998. Department of History. Faculty of Social Science. Semarang State 

University. Supervisor I Romadi, S.Pd, M.Hum. 

Keywords : Jatibarang Sugar Factory, Development, Effect 

 Jatibarang Sugar Factory is a legacy factory of the Dutch government 

which was founded in 1842 by the NV company. Mij Tot Exploitatie Der Suker 

Onderneming. The existence of the Jatibarang Sugar Factory in Jatibarang 

Village, Jatibarang District, Brebes Regency in the midst of the community has 

both positive and negative effects on the survival of the community around the 

Jatibarang Sugar Factory. The problems examined in this study are: (1) Knowing 

the history of the Jatibarang Sugar Factory? (2) How was the development of the 

Jatibarang Sugar Factory in 1975-1998? (3) How did the Jatibarang Sugar Factory 

affect the socio-economic conditions of the Jatibarang community in 1975-1998?. 

 This research used a historical research method consisting of heuristics, 

source criticism, interpretation, historiography. Data collection techniques using 

written data and documents in the form of photos, archives, and oral sources from 

the interview. 

 The results of this study are (1) Jatibarang Sugar Factory was established 

during the Dutch colonial administration in 1842, its history is inseparable from 

the influence of the forced cultivation system which led to the development of 

sugar production and influenced the increase in the number of sugar factories (2) 

In 1975-1998 there were some developments including the government 

establishing Presidential Instruction No. 9 of 1975 concerning Intensive People's 

Sugar Cane (TRI) where the program was implemented at the Jatibarang Sugar 

Factory was successful and experienced an increase in the raw material of sugar, 

further developments were followed by the 1998 crisis that struck Indonesia, 

causing several sugar factories to be deactivated and amalgamated, one of which 

affected was the Jatibarang Sugar Factory (3) During the period 1975-1998, the 

existence of the Jatibarang Sugar Factory had a positive and negative influence on 

the social and economic life of the community, the positive impact of which was 

the opening of employment opportunities, improvements in education and health. 

While the negative impact is the presence of waste. From the results of this study 

it can be concluded that the Jatibarang Sugar Factory was established during the 

Dutch administration. Developments that affected the Jatibarang Sugar Factory 

occurred in 1975-1998. From the period 1975-1998 the existence of the Jatibarang 

Sugar Factory brought social and economic influence to the community.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri gula merupakan ikon pulau Jawa pada masa Kolonial 

Belanda. Banyak dikalangan pengusaha bangsa Cina dan Eropa yang 

mendirikan pabrik gula disekitar Batavia dan selebihnya terletak di daerah  

Sumatera dan Jawa. Pada awal abad XIX ketika pulau Jawa dikuasai 

secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda, perekonomian Indonesia 

disektor perkebunan mengalami pertumbuhan yang cukup efisien yakni 

pada tanaman kopi, teh, dan tebu.1 Penanaman berbagai jenis tanaman 

pada masa itu mulai diterapkan pada saat pemerintah Kolonial Belanda 

berkuasa di Jawa dan menjadi satu pelaku usaha serta pengarah tenaga 

kerja yang berkuasa di Jawa.  

Pada tahun 1829 sampai 1830-an Jawa dikuasai oleh pemerintah 

Kolonial Belanda yang di pimpin oleh Gubernur Jenderal baru yaitu Van 

de Bosch, pada masa pemerintahannya Gubernur Hindia Belanda Van de 

Bosch ini menetapkan suatu sistem yaitu cultuurstelsel2 sistem tanam 

paksa, di mana pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda mewajibkan 

lahan kaum pribumi untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasaran 

dunia seperti kopi, teh, cengkah dan tebu yang kemudian hasilnya di 

                                                             
1 Wasino dan Endah Sri Hartatik, Dari Industri Gula hingga Batik Pekalongan, (Yogyakarta: 

Magnum Pustaka Utama, 2017)hlm. 37-38.  
2 Cultuurstelsel dalam historiografi Indonesia istilah itu diganti menjadi “tanam paksa”. 
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serahkan kepada pemerintah Kolonial Belanda.3 Sistem tanam paksa yang 

di berlakukan ternyata berhasil baik, laba yang di dapatkan dari sistem 

tanam paksa pemerintah Kolonial Belanda bisa membangun Negeri 

Belanda dari kehancuran ekonominya. Dari berbagai tanaman yang 

dikembangkan, tanaman tebu dan kopilah yang menjadi tanaman yang 

menguntungkan bagi pemerintah Kolonial Belanda.4 

Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, tanaman yang menjadi 

primadona dikalangan para pengusaha Kolonial pada saat itu yaitu 

tanaman tebu, tanaman tebu secara berangsur-angsur menepati posisi yang 

sangat penting dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam 

jangka waktu kurang lebih setengah abad, produktifitas tanaman tebu di 

Jawa dapat ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Keadaan tersebut dapat 

diamati dari ekspor gula ke Eropa yang pada tahun 1831 hanya berjumlah 

7.800 ton, melonjak pesat menjadi 161.800 ton pada tahun 1868.5 Dari 

sinilah kemudian muncul perkebunan-perkebunan besar dan industri gula 

yang mulai berkembang. Bisa dikatakan dari dimulai sejak masa VOC 

sampai tanam paksa tercatat sudah ada 130-an pabrik gula yang tersebar di 

seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di Pulau Jawa terutama 

pesisir utara Jawa Tengah.6 

                                                             
3 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Terj. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: 

UGM Press, 1991), hlm.183. 
4 Mubyarto, dkk.,Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi, 

(Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 78. 
5 Dibyo Prabowo, PT Perkebunan XX (Persero) Dalam Perjalanan Waktu, (Surabaya: 

Yayasan Agroekonomika,1992), hlm. 6. 
6 Ilin Suryantono, Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Pabrik Gula Sragi Kabupaten Pekalongan 

Pasca G-30S PKI Tahun 1965-1998, Jurnal Paramita. Vol. 20 No. 1, Semarang 2010, hlm. 4 
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Kenaikan angka ekspor gula dan kebangkitan perekonomian 

pemerintah Kolonial Belanda dari adanya sistem tanam paksa yang di 

berlakukan tidak hanya memberi hasil bagi pemerintah Kolonial Belanda, 

sistem ini juga memperkaya para pengusaha pabrik gula swasta yang ada 

di Jawa khususnya di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Kebangkitan posisi 

keuangan Kolonial Belanda serta kemakmuran para pengusaha swasta 

pabrik gula di Indonesia khususnya di Jawa dengan berjalannya waktu 

mulai menampakan dampak kemerosostan bagi kehidupan sosial ekonomi 

kaum pribumi. Kondisi sosial ekonomi kaum pribumi mengalami 

degradasi akibat adanya kerja-kerja wajib dan pungutan-pungutan pajak 

tanah saat sistem tanam paksa di selenggarakan dan di berlakukan. 

Banyaknya penyalahgunaan sistem ini dilapangan oleh para pemerintah 

lokal di bawah pemerintahan Kolonial Belanda mendatangkan banyak 

penderitaan bagi kaum pribumi. Secara ekonomi sistem tanam paksa 

sangat efisien untuk meningkatkan keuangan Kolonial Belanda tetapi 

secara sosial banyak membawa kesengsaraan bagi kaum pribumi. 

Pada tahun 1870 sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah 

Kolonial Belanda menimbulkan protes dan kecaman dari berbagai 

kalangan akibat adanya penyalahgunaan sistem dilapangan oleh para 

pemerintah lokal, akhirnya sistem tanam paksa resmi di hapus.7 Setelah 

penghapusan sistem tanam paksa, Pemerintah Kolonial Belanda 

                                                             
7 Dibyo Prabowo, Op.Cit., hlm. 8.  
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mengeluarkan kebijakan ekonomi liberal8 dikeluarkannya kebijakan 

ekonomi liberal pada saat itu oleh pemerintah Kolonial Belanda bertujuan 

untuk meringankan kesengsaraan kaum pribumi dari adanya sistem tanam 

paksa, kebijakan ekonomi liberal juga membebaskan usaha-usaha dan 

kegiatan ekonomi yang bebas dari campur tangan negara atau pemerintah. 

Berkat dari adanya ekonomi liberal sistem tanam paksa sedikit demi 

sedikit mulai digantikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria 

(Agraische Wet). Undang-undang Agraria yang diberlakukan memberi 

kesempatan dan kebebasan bagi para pengusaha swasta Indonesia yang 

memiliki tanah, tetapi bagi pemilik modal asing diperkenankan menyewa 

tanah dari rakyat untuk kepentingan perkebunan dan industri jangka paling 

lama 75 tahun untuk tanah pemerintah dan 5-20 tahun untuk tanah rakyat. 

Hal ini membuka peluang berkembangnya perkebunan swasta di Indonesia 

serta berkembangnya ekonomi Indonesia.9 

Dalam mengembangkan perekonomian Indonesia, dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, serta dengan adanya peraturan 

sewa tanah, disertai dengan murahnya harga sewa tanah dan upah buruh, 

industri gula di Jawa mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan industri 

gula di Jawa yang dicapai oleh pengusaha swasta Indonesia mendatangkan 

keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian Hindia Belanda.10 

                                                             
8 Bambang Sulistyo,Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah, (Yogyakarta: PT Tiara 

Wacana Yogya, 1995), hlm. 9. 
9 Mubyarto, dkk., Op.Cit., hlm. 9-10. 
10 Dibyo Prabowo, Op.Cit., hlm. 9. 
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Adanya kepentingan dari pihak Belanda untuk mendapatkan 

komoditi gula sebagai komoditi yang sangat dicari pada saat itu, maka 

pembangunan pabrik-pabrik gula di Indonesia semakin banyak dan 

ditingkatkan, baik dari pemerintah Belanda sendiri maupun dari pihak 

swasta.11 Bisa dikatakan pada tahun 1928 terdapat 178 pabrik-pabrik gula 

yang dibangun di Indonesia pada waktu itu, dengan luas areal tebu yang 

dipanen kurang lebih 200.000 hektar dan menghasilkan 3 juta ton gula 

yang dimana hampir separohnya diekspor.12 

Pada saat harga gula di Indonesia mencapai kenaikan, tentu saja 

mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Kolonial Belanda, akan 

tetapi dibalik keberhasilan itu ternyata nasib para karyawan dan buruh 

pabrik tidak diperhatikan. Upah karyawan dan buruh pabrik gula pada 

waktu itu tidak sesuai dengan harapan, upah buruh yang didapatkan para 

pekerja pabrik gula sangat rendah.13 

Pada tahun 1942-1945 penanaman tebu mulai dibatasi karena 

berbarengan dengan adanya depresi ekonomi pada waktu itu yang 

menyebabkan perindustrian gula terpukul. Hal tersebut menjadikan areal 

tanaman tebu menurun dan berdampak pada turunnya produksi gula. 

Menurunnya produksi gula dan dibatasinya penanaman tebu pada waktu 

itu, menyebabkan adanya pegalihan lahan. Pengalihan lahan yang semula 

digunakan untuk penanaman tebu sebagai bahan baku utama pembuatan 

                                                             
11 M.C. Ricklefs, Op.Cit.,hlm. 228-229. 
12 Mubyarto dan Daryanti, Gula: Kajian Sosisal Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 

1991), hlm. 1. 
13 Ibid., hlm. 11. 
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gula, maka pada waktu itu dialihkan untuk ditanami padi dan tanaman 

pangan lainnya, sehingga bisa dikatakan Indonesia yang dulunya produksi 

gulanya tinggi, justru pada masa ini mengalami kekurangan gula. 

Indonesia bahkan harus mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan gula 

dalam negerinya.14 

Tahun 1957 terjadi pengambilalihan seluruh perusahaan milik 

Belanda oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga perusahaan-perusahaan 

gula. Pada awal mula sebelum adanya nasionalisasi perusahaan Belanda ke 

tangan Bangsa Indonesia, organisasi maupun sistem kerja masih belum 

mantap, karena itu sering terjadi perubahan yang lebih tidak sesuai dengan 

peri kehidupan Bangsa Indonesia.15 

Pemerintah Indonesia mengajukan rancangan Undang-Undang 

Nasionalisasi Nomor 86 tahun 1958 tentang “nasionalisasi perusahaan-

perusahaan milik Belanda di Indonesia”.16 Selanjutnya berdasarkan UU 

No 86 tahun 1958 semua perusahaan perkebunan milik Belanda 

dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, dengan demikian sejak tahun 

1958 usaha produksi dan tata niaga gula berada dalam kendali pemerintah. 

Pengelolaan selanjutnya dibentuklah Badan Nasionalisasi 

Perusahaan milik Belanda atau disingkat BANAS yang ditindaklanjuti 

dengan pembentukan Badan Pengawas Umum Perusahaan Perkebunan 

Negara atau BPU-PPN. Dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya 

                                                             
14 Iftiyah, Perkembangan Perkebunan Tebu Jatibarang di Brebes tahun 1975-1996, Prodi 

Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 3 No. 3, Yogyakarta 2018, hlm. 290. 
15 Dibyo Prabowo, Op.Cit., hlm. 13. 
16 Mubyarto, dkk, Op.Cit., hlm. 26. 
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BPU-PPN dikelompokan sesuai dengan jenis budidaya tanamannya yaitu 

yang pertama adalah perkebunan yang mengelola aneka tanaman dan yang 

kedua adalah perkebunan yang mengelola gula.17 

Puncak dari pola pengusahaan gula yaitu terjadi pada tahun 1975 

dimana pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Dengan program Inpres ini 

prkatik sewa tanah yang terjadi semasa orde lama dihapuskan. Adanya 

program TRI ini pemerintah berharap bisa meningkatkan produksi gula 

sekaligus pendapatan petani tebu dan perkebunan tebu.18    

Perkembangan perkebunan tebu yang mengelola tentang gula pada 

waktu itu adalah Perusahaan Perkebunan Gula Negara (PPN-Gula). Tidak 

lama kemudian berganti lagi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan 

(PNP), kemudian beberapa pabrik gula yang ada di Jawa Tengah masuk 

dan berubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) beberapa 

pabrik gula oleh Pemerintah diputuskan untuk dikelola oleh PT Persero.19 

Pada tahun 1996 diterbitkannnya Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1996, 

bahwa PT (Persero) dilebur dalam satu perusahaan perseroan baru dengan 

nama Perkebunan Nusantara (PTPN). Beberapa pabrik gula dengan 

berbagai pertimbangan masuk dalam satu PT Perkebunan Nusantara (PT 

PN).  

                                                             
17 Mufiddati Diniyah, Skripsi: Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan  

Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal tahun 1975-1997,  

(Semarang: Unnes, 2011), hlm. 5.  
18 Histroia. 2016. “Gula Masa Orba” https://historia.id/politik/articles/gula-masa-orba-DAo41 

di unduh pada hari Senin 11 Februari 2019.  
19 Tato Budiman, Laporan PKL: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 1992 

PTP XV-XVI (Persero) Pabrik Gula Jatibarang,  (Brebes: STIE Widya Manggala, 1991), hlm. 24. 

https://historia.id/politik/articles/gula-masa-orba-DAo41


8 
 

     
 

Di Indonesia kini ada beberapa puluh pabrik gula yang tersebar di 

beberapa wilayah, yang termasuk dalam PT Perkebunan Nusantara 

(PTPN) seperti salah satunya PTPN IX yang berkantor pusat di Solo dan 

Semarang. PTPN IX yang didukung oleh 8 pabrik gula peninggalan 

pemerintah Kolonial Belanda ke 8 pabrik gula yang mempunyai daya tarik 

sejarah tersendiri yaitu diantaranya adalah pabrik gula Pangka (Tegal), 

pabrik gula Sumberharjo (Pemalang), pabrik gula Rendeng (Kudus), 

pabrik gula Mojo (Sragen), pabrik gula Tasikmadu (Karanganyar), pabrik 

gula Gondag Baru (Klaten), pabrik gula Sragi (Pemalang), dan salah 

satunya pabrik gula Jatibarang (Brebes). 

Pabrik gula Jatibarang merupakan salah satu pabrik gula di Brebes 

yang telah menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa 

Kolonial sampai Kemerdekaan. Salah satu pabrik gula peninggalan 

Kolonial Belanda yang berada di Kecamatan Jatibarang Desa Jatibarang 

Kabupaten Brebes, pabrik ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial 

dan ekonomi masyarakat sejak awal berdirinya bahkan sampai masa 

reformasi yang berpengarus terhadap masyarakat Desa Jatibarang. 

Perekonomi di Indonesia pada masa reformasi mengakibatkan 

dampak yang cukup signifikan terhadap produksi pabrik-pabrik gula yang 

ada di Indonesia. Salah satu dampak ekonomi masa reformasi yang 

menjadi indikator menurunnya produksi gula di Indonesia adalah 

kecenderungan volume impor yang terus meningkat dengan laju 16,6 

persen per tahun. Hal ini terjadi ketika konsumsi terus meningkat dengan 
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laju 2,96 persen per tahun, produksi gula dalam negeri menurun dengan 

laju 3,30 persen per tahun.20 

Dimulai sejak krisis moneter tahun 1998, harga gula di Indonesia 

selalu berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

permintaan, penawaran serta faktor-faktor lain seperti intervensi yang 

dilakukan oleh pemerintah pada saat itu melalui kebijakan pergulaan yang 

selalu berubah-ubah, sehingga pada tahun 1998 pemerintah menghapus 

monopoli impor gula, karena berbarengan dengan kondisi harga gula dunia 

yang rendah maka gula impor membanjir masuk ke Indonesia sehingga 

menyebabkan harga gula menjadi turun.21 Penurunan harga gula pasca 

krisis moneter tentunya berdampak pada perusahaan-perusahaan gula yang 

ada di Indonesia, seperti adanya penurunan produksi gula. Tidak hanya itu 

krisis moneter yang menimpa beberapa pabrik gula juga mempengaruhi  

sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pabrik, salah satunya 

Pabrik Gula Jatibarang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji bagaimana keberadaan Pabrik Gula Jatibarang serta dampaknya 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Pabrik Gula Jatibarang 

pada masa itu. Dari berbagai wacana di atasa, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pabrik Gula Jatibarang dan 

Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa 

Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 1975-1998”.  

                                                             
20 Diesy Meireni Dachliani, Tesis: Permintaan Impor Gula Indonesia tahun 1980-2003, 

(Semarang: Undip, 2006), hlm. 17. 
21 Ibid,. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditemukan beberapa pokok 

permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pabrik Gula Jatibarang? 

2. Bagaimana perkembangan Pabrik Gula Jatibarang tahun 1975-1998? 

3. Bagaimana pengaruh Pabrik Gula Jatibarang terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Jatibarang tahun 1975-1998?   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Pabrik Gula Jatibarang. 

2. Untuk mengetahui perkembangan Pabrik Gula Jatibarang dari tahun 

1975-1998. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pabrik Gula Jatibarang terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jatibarang tahun 1975-1998. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang 

bermanfaat untuk kemajuan bersama yaitu:  

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan literatur 

penelitian sejarah sosial dan ekonomi. Adanya penulisan dari 
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penelitian ini akan diperoleh deskripsi dari perkembangan pabrik gula 

Jatibarang di Brebes, sehingga seluruh jajaran yang terkait baik, 

sejarawan, instansi pemerintah maupun masyarakat umum lebih 

mengetahui secara dalam setiap peristiwa, dan dinamika kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Brebes khususnya di daerah 

sekitar pabrik gula Jatibarang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat serta menambah 

pengetahuan mengenai perkembangan pabrik gula Jatibarang di 

Kabupaten Brebes. 

b. Bagi Pengguna  

Manfaat bagi pengguna atau peneliti lain yang ingin mengkaji 

topik yang sama, penelitian ini dapat menjadi referensi dan 

diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya.   

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian sejarah memiliki karakter yang berbeda dengan 

penulisan karya ilmiah yang tema kajiannya ilmu sosial. Dalam penelitian 

sejarah, penjelasan akan menjadi lebih mudah dan terarah jika dilengkapi 

dengan perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial. Hal itu sangat 

diperlukan, karena dengan batasan tersebut sejarawan dapat terhindar dari 
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hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis. 

Batasan spasial dan batasan temporal dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial adalah batasan yang berkaitan dengan 

daerah atau tempat terjadinya suatu peristiwa untuk dijadikan objek 

penelitian. Untuk latar belakang tempat atau ruang lingkup spasialnya, 

penulis memfokuskan kajian terhadap Perkembangan dari Pabrik Gula 

Jatibarang dan dampak keberadaan Pabrik Gula Jatibarang terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Pabrik Gula Jatibarang. 

Pemilihan lingkup spasial ini karena Pabrik Gula Jatibarang memiliki nilai 

penting dalam sejarah perekonomian di Kabupaten Brebes khusunya di 

Desa Jatibarang. Selain itu keberadaan Pabrik Gula Jatibarang juga sangat 

berpengaruh pada masyarakat Desa Jatibarang yang secara langsung 

merasakan dampak positif maupun negatif yang terjadi dengan adanya 

keberadaan Pabrik Gula Jatibarang di Desa Jatibarang, Kecamatan 

Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.  

b. Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal atau waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tahun 1975-1998. Pada tahun 1975 untuk 

memperbaiki keadaan gula di Indonesia pemerintah mengeluarkan 

program Tebu Rakyat Intensif (TRI), sumber yang diambil dari koran 

Suara Merdeka Desember tahun 1975 pemerintah menghimbau untuk 
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program Tebu Rakyat Intensif (TRI) harus mulai dikembangkan.22 Adanya 

program Tebu Rakyat Intensif (TRI) perkembangan produksi pabrik gula 

Jatibarang terus mengalami peningkatan karena pada saat itu sebelum 

adanya program TRI lahan perkebunan tebu pabrik gula Jatibarang hanya 

menggunakan lahan sewa. Dengan adanya program TRI di Jatibarang 

menjadikan lahan perkebunan tebu bertambah luas. Para petani banyak 

yang mengusahakan lahannya untuk ditanami tebu sehingga luas lahan 

perkebunan tebu di Jatibarang mengalami peningkatan pada tahun 1973 

luas lahan perkebunan tebu Jatibarang yaitu 1.453.767 ha, setelah adanya 

program TRI luas lahan perkebunan tebu Jatibarang pada tahun 1977 

menjadi 1.748.005 ha.23   

Tahun 1998 merupakan tahun dimana beberapa industri yang ada 

di Indonesia mengalami krisis. Semua indsutri pabrik gula mengalami 

dampak adanya krisis moneter ini, dampaknya terjadi pada penurunan 

produksi setelah satu tahun adanya kejadian demonstrasi akibat krisis 

moneter pada tahun 1997, salah satunya berdampak juga pada pabrik gula 

Jatibarang. 

Pada tahun 1996 dan 1997 produksi gula di Indonesia mulai 

mencapai 2,2 juta ton, sedangkan pada tahun 1998 produksi gula menurun 

hanya sekitar 1,5 juta ton. Begitupun dengan pabrik gula Jatibarang yang 

mengalami penurunan produksi karena tidak mampu lagi memenuhi 

pasokan bahan baku tebu di awal tahun 1998 dari 808 Ku/Ha menjadi 693 

                                                             
22 Tebu Rakyat Harus Mulai di Kembangkan, Suara Merdeka, 3 Februari 1975. 
23 Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, Penjelasan Masalah Tebu Rakyat 

Intensifikasi Tahun 1975, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 211. 
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Ku/Ha, dari adanya penurunan produksi pada tahun 1998 pabrik gula 

Jatibarang mengalami amalgamsi atau penutupan sementara pabrik dan 

juga para karyawan dan pekerja buruh pabrik gula Jatibarang yang 

merupakan mayoritas asli penduduk Desa Jatibarang yang statusnya tidak 

tetap sebagai pekerja pabrik gula Jatibarang beberapa di berhentikan pada 

saat kejadian krisis moneter terjadi.24  

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam menyusun skripsi ini salah satu penunjang dalam penelitian 

ini adalah dengan digunakannya beberapa buku sebagai acuan dasar 

keilmiahan sebuah tulisan dan juga digunakan sebagai referensi. Buku-

buku tersebut diantaranya yaitu buku berjudul “PT Perkebunan XX 

(Persero) Dalam Perjalanan Waktu”25 karya Dibyo Prabowo. Buku ini 

banyak mengungkap tentang bagaimana perkembangan produksi gula PTP 

XX di Indoneisa pada tahun 1979 sampai dengan 1991. Dalam buku ini 

terdapat sejarah panjang pabrik gula di Indonesia dari masa Kolonial 

Belanda sampai kemerdekaan dan menjelaskan bagaimana nasionalisai 

atau pengambil alihan pabrik gula dari tangan bangsa Belanda oleh 

pemerintah Indonesia pada saat itu. Selain mengupas sejarah perjalanan 

panjang pabrik gula di Indonesia, buku ini juga memberikan penjelasan 

tentang keadaan sosial ekonomi di lingkungan karyawan atau staff pabrik 

                                                             
24 Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiyono, tanggal 20 Juni 2019, di 

Kantor Pabrik Gula Jatibarang.   
25 Dibyo Prabowo, PT Perkebunan XX (Persero) Dalam Perjalanan Waktu, (Surabaya: 

Yayasan Agroekonomika,1992). 
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gula. Di dalam buku ini lebih menyudutkan kepada masalah tentang 

produktivitas pabrik gula, rendahnya produktivitas, rendahnya rendemen, 

dan tingginya biaya biaya produksi pabrik-pabrik pada tahun 1979 sampai 

1998 tepatnya pada saat Indonesia mengalami krisis moneter. Buku ini 

dapat dijadikan referensi peneliti karena berkaitan tentang bagaimana 

kondisi sosial ekonomi karyawan pabrik gula dan petani tebu di PT 

Perkebunan XX pada saat itu dan peneliti mempunyai gambaran terkait 

kondisi sosial ekonomi serta bagaimana produktifitas yang terjadi pada 

tahun 1979 sampai 1998 yang dimana pada saat itu juga pabrik gula 

Jatibarang masih beroprasi dan mengalami beberapa kendala di bawah 

naungan PT Perkebunan IX. 

Buku kedua yaitu buku berjudul “Gula: Kajian Sosial-Ekonomi”26 

karya Mubyarto dan Daryanti yang diterbitkan oleh Aditya Media. Dalam 

buku ini menjelaskan dengan rinci semua aspek mengenai keseluruhan 

perkebunan tebu dari awal mula adanya perkebunan tebu hingga sampai 

sekarang menjadi pabrik gula. Di dalam buku ini dalam berbagai sub bab 

menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana sejarah tanaman tebu serta 

pengusahaannya di Indonesia, membahas budidaya penanaman tebu yang 

bisa bermafaat untuk para pengusahaan tebu, membahas kondisi sosial 

eokonomi petani tebu, dan menjelaskan analisis perkembangan gula 

dimasa depan dengan dibahas kondisi paling akhir industri gula yang 

menyangkut masalah-masalah ekonomi pada sistem perkebunan tebu 

                                                             
26 Mubyarto dan Daryanti, Gula: Kajian Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media,1991). 
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rakyat. Buku ini menjelaskan bahwa pada tahun 1928 Indonesia mencapai 

puncak zaman keemasan, walaupun zaman itu tidak pernah kembali 

namun menjelang berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia tahun 

1940 Jawa mampu memproduksi 7,6 juta ton gula. Pada tahun 1830-1870 

Cultuurstelsel (Tanam Paksa) mulai berlaku di Jawa, meskipun tanaman 

tebu berkembang pada masa tanam paksa, namun perkembangan yang 

sangat luar biasa terjadi setelah adanya sistem Agrarische Wet pada tahun 

1870 yang memberikan peluang penanaman modal swasta secara besar-

besaran di pulau Jawa dan Sumatera. Buku ini berkaitan dengan penelitian 

skripsi tentang bagaimana pengaruh sistem tanam paksa yang berkembang 

dan bagaimana sistem Agrarischewet yang dikembangkan di berbagai 

wilayah khususnya di pesisir utara Jawa termasuk di Karasidenan 

Pekalongan yang terdiri dari Pemalang, Tegal, dan Brebes. 

Buku ke tiga yang digunakan sebagai referensi adalah buku yang 

berjudul “Dibawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa Pesisir Jawa 

Sepanjang Abad ke-20”27 karya Hiroyosi Kano. Buku ini hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Distrik atau Kawedanan Comal yang 

berada di Pantai Utara Jawa Tengah. Dalam buku ini membahas tentang 

keseluruhan Desa Comal pada tahun 1883. Dalam membahas Desa Comal 

di dalam buku ini menjelaskan tentang keberadaan sebuah pabrik gula 

yang pertama berada di Desa Comal. Comal sendiri merupakan pabrik 

gula yang ada di Karasidenan Tegal setelah Pabrik Gula Pangka dan kedua 

                                                             
27 Hiroyosi Kano, Dibawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa Pesisir Jawa Sepanjang 

Abad ke-20, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996). 
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pabrik gula itu letaknya tidak jauh dari Pabrik Gula Jatibarang. Dalam 

buku ini menjelaskan juga tentang sistem yang di terapakan pada saat 

pemerintah Hindia Belanda memimpin kekuasaan di pesisir utara pulau 

Jawa diantaranya yaitu di Desa Comal, sistem yang dilakukan oleh 

pemerintah Hindia Belanda di Comal tersebut yaitu sistem Cultuurstelsel. 

Sistem cultuurstelsel yang dilakukan di Comal sangat meresahkan rakyat 

skitar pada waktu itu, selain itu membahas tentang tenaga kerja di 

pedesaan sekitar pabrik gula Comal, dan membahas tentang 

ketenagakerjaan yang ada di Comal serta persaingan antara usahha tani 

dan tanaman perdaganagan dengan analisis pada tiga zaman yaitu 

penjajahan Belanda, pendudukan Jepang pasca proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. kemudian di dalam buku ini juga membahas tentang 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar pabrik gula Comal pada 

tahun 1903 sampai 1990.  

Kaitannya buku ini dengan penelitian skripsi yaitu sama-sama 

mengangkat tentang sejarah perkembangan dan kajian sosial ekonomi 

pabrik gula, meski berbeda lingkup spasial tetapi pabrik gula comal 

merupakan pabrik gula kedua setelah pabrik gula Pangka yang sama-sama 

berada di Karasidenan Tegal. Kedua pabrik itu jaraknya tidak terlalu jauh 

dari pabrik gula Jatibarang dan kedua pabrik itu masih berkaitan satu sama 

lain perihal tentang permesinan, giling, dan tebu dengan pabrik gula 

Jatibarang. Pabrik gula comal yang berada di pesisir utara pulau Jawa 

mempunyai kesamaan dengan pabrik gula Jatibarang, karena dalam buku 
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ini memberikan gambaran untuk penelitian mengenai dampak sosial 

ekonomi yang terjadi kepada masyarakat sekitar pabrik gula.           

  Buku ke empat yang digunakan sebagai referensi adalah buku yang 

berjudul “Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan”28 karya Wasino 

dan Endah Sri Hartantik. Buku ini menjelaskan tentang sejarah sosial 

daerah pesisir pantai utara barat daerah Karasidenan Pekalongan yang dulu 

digunakan sebagai tanah persawahan beralih fungsi untuk lahan tebu. 

Tanaman tebu ini digunakan sebagai bahan utama pembuatan gula. 

Tanaman tebu juga merupakan salah satu dari tanaman yang diikut 

sertakan kedalam sistem tanam paksa yang berlaku pada masa Kolonial 

Belanda. Adapun dua komoditas utama dalam tanam paksa diantaranya 

tebu dan kopi. Pada saat itu komoditas gula sedang laku dipasaran, 

sehingga menanam tebu merupakan hal yang menguntungkan. Buku ini 

membantu peneliti mandapatkan gambaran tentang pengaruh sistem tanam 

paksa yang berlangsung di Karasidenan Pekalongan, kaitannya buku ini 

dengan penelitian skripsi yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana 

pelaksanaan sistem tanam paksa yang di terapkan di Karasidenan 

Pekalongan di mana pada saat itu Kabupaten Brebes masih termasuk ke 

dalam satu wilayah Karasidenan Pekalongan, selain itu di dalam buku ini 

peneliti dapat melihat gambaran tentang bagaimana perkembangan 

beberapa industri pabrik gula yang berada di Karasidenan Pekalongan. 

                                                             
28 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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  Buku ke lima yang digunakan sebagai referensi adalah buku yang 

berjudul “Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia”29 karya D. H. Burger. 

Buku ini menjelaskan tentang beberapa bagian sub bab yang di dalamnya 

berkaitan dengan perkebunan tebu, perubahan sosial di dalam masyarakat 

Jawa dan juga terdapat sub bab yang menjelaskan tentang kehidupan 

ekonomi masyarakat di desa khususnya di Jawa. Dalam sub bab 

perkebunan tebu, menjelaskan saat Jawa di bawah pemerintahan Gubernur 

Jenderal Johanes Van de Bosch pada tahun 1830 di Jawa dilaksanakan 

sistem tanam paksa. Sistem ini memanfaatkan rakyat Jawa serta tanah 

rakyat Jawa untuk diwajibkan menanam tanaman ekspor yang dikehendaki 

oleh pemerintah sampai dengan tahun 1870 saat pemerintah mengeluarkan 

kebijakan baru saat setelah sistem tanam paksa di hapuskan setelah itu 

digantikan oleh sistem sewa tanah rakyat atau bisa disebut sebagai sistem 

Agraria dimana para pengusaha pabrik gula harus menyewa tanah rakyat 

untuk perkebuan dan juga sistem ini memberi kebebasan pada para petani 

atau rakyat untuk hak atas tanahnya sendiri.  

  Pada sub bab berikutnya yaitu menjelaskan tentang perubahan 

sosial di dalam masyarakat jawa dan kehidupan ekonomi di desa saat 

sistem tanam paksa berlangsung, dijelaskan bahwa pada saat sistem tanam 

paksa berlangsung pemerintah Kolonial menggunakan organisasi desa 

dalam menjalankan misinya, sehingga dalam beberapa hal kepala desa dan 

kepala lainnya diberikan kebabasan untuk mengatur di satu desa yang 

                                                             
29 Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (Djakarta: Pradana Pramita, 1970). 
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mereka pimpin. Disamping itu, pada masa pemerintahan Van den Bosch 

untuk memperbesar kekuasaan Kolonial di Indonesia terutama di Jawa 

Van den Bosch menggunakan pengaruh Bupati untuk memperluas 

kekuasaan mereka. Buku ini sebagai pacuan asal mula adanya pabrik gula 

dengan adanya sistem tanam paksa yang harus mewajibkan kaum pribumi 

menanam tebu, adanya penanaman tebu yang diberlakukan oleh 

pemerintah Kolonial Belanda berdampak pada kondisi sosial ekonomi para 

petani dan masyarakat disekitar pabrik gula. Pada tahun 1830 pemerintah 

memutuskan untuk penanaman tebu di semua Karasidenan yang tanahnya 

baik untuk ditanami tanaman tebu, kemudian tanaman tebu mulai muncul 

di berbagai Karasidenan yang ada di Jawa, salah satunya di Karasidenan 

Pekalongan yang mencakup Batang, Pemalang, Tegal, dan Brebes. 

  Karya lainnya sebagai referensi penulis menggunakan jurnal karya 

Iftiyah yang berjudul “Perkembangan Perkebunan Tebu Jatibarang Di 

Brebes Tahun 1975-1996”30 Dalam jurnal ini menjelaskan tentang 

perkembangan perkebunan tebu yang terjadi di Jatibarang pada tahun 

1975, dimana pada tahun ini adanya intruksi presiden dengan di 

keluarkannya Inpres No. 9 tahun 1975 tentang program Tebu Rakyat 

Intensifikasi (TRI) yang berjalan di Jatibarang serta dampaknya terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jatibarang. Jurnal ini sebagai 

acuan penulis untuk meneliti yang lebih difokuskan kepada perkembangan 

Pabrik Gula Jatibarang pada tahun 1975 serta beberapa kendala yang 

                                                             
30 Iftiyah, Perkembangan Perkebunan Tebu Jatibarang di Brebes tahun 1975-1996, Prodi 

Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 3 No. 3, Yogyakarta 2018, 
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terjadi pada Pabrik Gula Jatibarang pada saat adanya Inpres No. 9 tahun 

1975 tentang program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). 

  Skripsi karya Mufiddatut Diniyah yang berjudul “Sejarah 

Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi 

Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1975-1997”31 menjelaskan 

tentang bagaimana jalannya program pemerintah pada tahun 1975 yang 

terjadi di cepiring, serta menjelaskan bagaimana dampak krisis moneter 

pada tahun 1997 yang menimpa pergulaan dan perindustrian di Indonesia 

sehingga terjadinya amalgamasi atau penutupan sementara beberapa 

pabrik gula. Hal ini menjadi acuan penulis dalam menulis dampak yang 

terjadi pada tahun 1997 akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia 

pada waktu itu sehingga menyebabkan perindustrian mengalami 

amalgamasi salah satunya berdampak pada Pabrik Gula Jatibarang. 

  Karya lainnya skripsi oleh Nurmi Kusmaning yang berjudul 

“Dinamika Ekonomi Pabrik Gula Sumberharjo Pemalang Pada Tahun 

1985-2005” menjelaskan tentang dinamika ekonomi buruh-buruh pabrik 

gula sumberharjo pada tahun 1980 an, dimana sistem buruh dan status 

buruh yang ada di pabrik gula Sumberharjo dibagi sesuai dengan keahlian 

masing-masing seperti buruh harian lepas, buruh borongan, dan buruh 

musiman. Selain itu dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang 

demonopoli yang berlaku pada tahun 1998 sehingga menimpa adanya 

penutupan beberapa pabrik gula di satu lingkup karasidenan termasuk 

                                                             
31 Mufiddati Diniyah, Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal tahun 1975-1997, (Semarang: Unnes, 

2011). 
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salah satunya daerah Brebes. Hal ini menjadi acuan penulis dalam 

mengetahui bagaimana sistem pembagian buruh yang juga ada di Pabrik 

Gula Jatibarang serta mengetahui penyebab adanya demonopoli yang 

menimbulkan pabrik di satu karasidenen pekalongan ditutup. 

  Buku terakhir yaitu karya Aman yang berjudul “Revolusi Sosial di 

Brebes”32 dalam buku ini menjelaskan tentang revolusi sosial di 

Kabupaten Brebes pada tahun 1945 yang merupakan bagian integral dari 

peristiwa tiga daerah di Karasidenan Pekalongan yang mendorong juga 

munculnya situasi sosial dan ekonomi masyarakat Brebes. Selain itu, 

dalam buku ini dijelaskan pula keadaan Kabupaten Brebes pada masa 

penjajahan Jepang dan Belanda pada saat adanya sistem-sistem yang 

ditetapkan oleh para Kolonial seperti contohnya sistem tanam paksa yang 

dilakukan di Brebes. Hal ini sangat membantu penulis untuk mengetahui 

bagaimana situasi sosial yang terjadi di Brebes dan sistem tanam paksa 

yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial di Brebes pada waktu itu yang 

berpengaruh juga pada berdirinya Pabrik Gula Jatibarang. 

   

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk penyusunan penulisan 

ini berdasarkan metode penelitian sejarah, karena untuk memastikan dan 

mengatakan kembali fakta masa lampau serta untuk merekontruksi suatu 

                                                             
32 Aman, Rvolusi Sosial di Brebes, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015). 
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gambaran masa lampau harus berdasarkan data yang diperoleh.33 Menurut 

Garraghan, di dalam bukunya Wasino, metode penelitian sejarah 

merupakan sutau kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan 

aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan cara efektif 

dalam pengumpulan bahan-bahan sumber sejarah dalam menilai atau 

menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil 

sinthese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) hasil-hasil yang dicapai.34 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi, yaitu 

dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Desa Jatibarang Brebes dan 

mengkaji kondisi ekonomi masyarakat Desa Jatibarang Kabupaten Brebes 

dengan adanya Pabrik Gula Jatibarang. Hal ini juga memudahkan penulis 

dalam mendeskripsikan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya 

Pabrik Gula Jatibarang. Adapun beberapa tahapan prosedur yang harus 

dilakukan penelitian sejarah yaitu:  

1. Heuristik  

Heuristik yaitu tahap dimana peneliti mengumpulkan jejak-jejak 

dari sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber-sumber bagi sejarah 

sebagi kisah.35 Menurut terminologi heuristik sendiri dari bahasa 

Yunani heuristikeun yang berarti mengumpulkan atau menemukan 

sumber. Yang dimaksud dengan sumber atau sumber sejarah 

(historical source) yaitu sejumlah materi sejarah yang tersebar dan 

                                                             
33 Subagyo, Membangun Kesadaran Sejarah, (Semarang: Unnes, 2013), hlm. 103. 
34 Wasino dan Endah Sri Hartatik, Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Tulisan 

Sejarah), (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 11. 
35 Subagyo, Op.Cit., hlm. 103. 
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teridentifikasi. Sumber sejarah adalah bahan penulisan sejarah yang 

mengandung evidensi (bukti) baik itu bukti berupa lisan maupun 

tertulis.36 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan objek yang akan dijadikan 

sumber dalam penelitian sejarah, yang berasal dari jaman sesuai 

dengan peristiwa yang tengah dikaji, serta pengumpulan bahan-bahan 

tercetak, tertulis, juga sumber lisan yang relevan. Dari situ sumber-

sumber sejarah dapat di klasifikasikan sebagai bahan penulisan 

sejarah,37 untuk itu penulis menggunakan dua sumber sebagai bahan 

penelitian agar isi dari penulisan skripsi ini menjadi lebih relevan 

dengan sumber yang di dapat, sumber tersebut yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder.  

a. Sumber Primer  

Sumber Primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan 

mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau 

dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir 

pada peristiwa yang diceritakannya.38 Terdapat beberapa sumber 

primer yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dokumen 

  Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah, 

yang ditulis berdasarkan jenis sumber apapun, baik yang bersifat 

                                                             
36 Suhartono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeth, 2010), 

hlm. 31. 
37 Louis Gottschalk (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto) Mengerti Sejarah, Pengantar 

Metode Sejarah. (Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia: 1975), Hlm. 18.  
38 Louis Gottschalk, Op.Cit., hlm. 35. 
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tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.39 Data dokumen yang 

diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Brebes, Perpustakaan di bagian SDM pabrik gula 

Jatibarang, Data Arsip Suara Merdeka, data Arsip Kompas, data 

Arsip Suara Karya. Dokumen yang di dapatkan dari Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berupa arsip 

data tertulis mengenai hasil produksi tahunan tebu giling dari tahun 

ke tahun pabrik gula Jatibarang, selain itu penulis juga mengambil 

data di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

berupa foto bangunan pabrik gula Jatibarang pada tahun 1988, dan 

foto pelaksanaan menanam tebu dan foto para pekerja tani tebu dan 

karyawan pabrik gula Jatibarang pada tahun 1975 saat program 

pelaksanaan TRI.  

  Dokumen yang diambil penulis dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Brebes berupa data tertulis, data tersebut berupa, 

Kabupaten Brebes Dalam Angka 2000. Selain itu penulis juga 

mengambil beberapa data untuk keadaan geografis dan sosial 

ekonomi masyarakat Kecamatan Jatibarang khususnya Desa 

Jatibarang di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes yaitu 

Data Kecamatan Jatibarang Dalam Angka 2001. Kemudian, 

dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat sebuah penelitan 

                                                             
39 Louis Gottschalk, Op.Cit., hlm. 38.  
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dan penulisan skripsi ini penulis mengambil data yang bersumber 

dari Depo Arsip Suara Merdeka, Depo Arsip Kompas dan Suara 

Karya. Data yang penulis ambil dari beberapa surat kabar yang 

berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada industri pabrik 

gula di Indonesia khususnya di Jawa Tengah yaitu ada beberapa 

surat kabar tentang berita kejadian pada saat di berlakukannya 

sistem Tebu Rakyat Intensif (TRI) yang hangat dibicarakan di 

seluruh Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Selain itu, penulis 

juga mengambil beberapa dokumen data tertulis yang ada di 

Perpustakaan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pabrik gula 

Jatibarang, data tersebut berupa perkembangan pabrik gula 

Jatibarang dari tahun 1975 sampai 1998 yang akan di jelaskan pula 

di dalam bab 3, dan untuk melengkapi dan menguatkan penulisan 

skripsi ini peneliti mengambil refrensi dari beberapa buku dan 

artikel jurnal yang diambil dalam penulis berkaitan dengan masalah 

yang diangkat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar 

pabrik gula Jatibarang. 

 

2. Wawancara  

Wawancara menurut Esterberg (2002) adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 



27 
 

     
 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.40 

Teknik wawancara yang digunakan untuk penelitian skripsi ini 

dengan melakukan observasi ke lapangan mencari informasi atau 

informan dari para pelaku dan saksi sejarah yang terlibat secara 

langsung. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini juga 

di maksudkan untuk memperoleh data secara lisan yang berfungsi 

untuk mendukung dan menguatkan data dokumen tertulis. Para 

pelaku atau narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

pensiunan kepala bagian administratur di pabrik gula Jatibarang 

pada tahun 1974 sampai 2006 yang bernama Masturoh,  pensiunan 

mandor bagian tanaman pabrik gula Jatibarang pada tahun 1985 

sampai 1998 yang bernama Wiyono, staff bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM) pabrik gula Jatibarang pada tahun 2005 yang 

bernama Fuji, dan beberapa masyarakat sekitar pabrik gula 

Jatibarang yang langsung merasakan dampak adanya pabrik gula 

Jatibarang. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian dari pada siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak 

hadir dari yang dikisahkannya.41 Sumber sekunder juga sebagai 

sumber tambahan untuk melengkapi data-data. Sumber sekunder 

biasanya berbentuk buku atapun penelitian sejarah. 

                                                             
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeth, 2013), 

hlm. 231. 
41 Louis Gottschalk, Ibid., hlm. 35. 
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Pada tahap ini sumber sekunder yang digunakan penulis yaitu 

berupa buku-buku yang mendukung dalam isi penelitian ini, buku 

tersebut diperoleh dari berbagai tempat yang kemudian penulis 

uraikan didalam kajian pustaka, buku pendukung penelitian ini yaitu 

diantaranya, buku PT. Perkebunan XX (Persero) dalam Perjalanan 

Waktu, buku Di Bawah Asap Pabrik Gula, buku Gula Kajian Sosial 

Ekonomi, buku Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan, dan 

yang terakhir buku Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Tidak 

hanya berkaitan dengan perkembangan pabrik gula ataupun dampak 

sosial ekonomi adanya pabrik gula itu sendiri, penulis juga mencari 

buku-buku yang memuat tentang metode penelitian sejarah. Penulis 

membutuhkan buku-buku tentang metode penelitian sejarah sebagai 

langkah-langkah awal dan penuntun dalam melakukan penelitian ini. 

Tempat pencarian sumber sekunder yang dilakukan penulis untuk 

mendapatkan bahan-bahan yang berpotensi menjadi sumber dalam 

penelitian ini yaitu penulis mengunjungi beberapa tempat seperti, 

Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, 

Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes, 

Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Depo Arsip Suara Merdeka, 

Depo Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, Badan Pusat 
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Statistik Kabupaten Brebes, Perpustakaan di bagian SDM Pabrik Gula 

Jatibarang Brebes, dan tempat-tempat lain yang masih berkaitan. 

2. Kritik Sumber  

Kritik sumber adalah upaya untuk mengupayakan otentisitas dan 

kredibilitas sumber. Adapun caranya yaitu dengan melakukan kritik. 

Yang dimaksudkan dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional 

yang mengikuti metodelogi sejarah guna mendapatkan objektivitas 

suatu kejadian.42 

Setelah dilakukan pengumpulan data pada tahap ‘heuristik’, 

selanjutnya penulis memasuki tahap kritik sumber. Pada tahap ini 

penulis mengkritisi sumber-sumber yang telah didapatkan. Maka 

sebelum sumber itu digunakan, penulis harus mengetahui keaslian dan 

kebenaran sumber tersebut. Dalam penelitian ini semua sumber 

dikumpulkan dipilih melalui kritik eksteren dan interen, sehingga 

diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini, yakni tentang keberadaan Pabrik Gula Jatibarang 

terhadap kondisi sosial ekonomi Kecamatan Jatibarang Kabupaten 

Brebes. Adapun kritik sumber yang diambil penulis untuk dilakukan 

dalam penelitian ini dengan dua tahap kritik sumber yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kritik Eksternal 

                                                             
42 Suhartono, Op.Cit.,  hlm. 35. 
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Kritik eksternal merupakan penilaian sumber dari aspek 

fisik dari sumber tersebut dan bertujuan untuk mengetahui atau 

menetapkan keaslian sumber yang dilakukan terlebih dahulu 

sebelum kritik internal.43 Sumber-sumber dalam tahap ini telah 

diuji dan telah ditelusuri lebih jauh sehingga sumber dapat 

dipastikan otentitas (keaslian). 

Untuk sumber tertulis, penulis melakukan pengecekan 

terhadap dokumen-dokumen, buku laporan, arsip dan buku-buku 

literartur. Sedang untuk sumber lisan penulis mencari informan 

yang berkecimpung langsung mengenai peristiwa yang di angkat 

dalam penelitian ini. 

Penulis menganalisis keaslian sumber tertulis pada data 

arsip yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah, Depo Arsip Suara Merdeka dan buku-buku laporan yang 

ada di Perpustakaan SDM Pabrik Gula Jatibarang melalui 

pengecekan kertas, tinta dan tulisan yang digunakan oleh lembaga 

yang mengeluarkan arsip. Selain itu, penulis juga melakukan 

pengecekan pada arsip dan buku laporan yang akan di ambil 

sebagai sumber penelitian ini seperti tahun, tanggal, dan tanda 

tangan yang dicantumkan, serta logo dan stempel yang digunakan 

lembaga yang mengeluarkan arsip tersebut. Penulis juga 

melakukan konfirmasi terhadap beberapa data foto Pabrik Gula 

                                                             
43 Wasino dan Endah Sri Hartatik, Op.Cit., hlm 71. 
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Jatibarang yang di dapatkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keasliannya, selain itu 

ada juga data yang penulis ambil untuk lebih melengkapi sumber 

dari penulisan penelitian ini, sumber tersebut yaitu data berupa 

berita yang kaitannya dengan Pabrik Gula Jatibarang pada tahun 

1975-1998 yang di dapatkan di Depo Arsip Suara Merdeka dan 

Suara Karya. 

Tahap ini dilakukan setelah penulis berhasil mengumpulkan 

bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan sumber yang 

selanjutnya penulis akan melakukan seleksi terhadap bahan-bahan 

tersebut. Seleksi sumber yang di lakukan penulis bertujuan untuk 

memilah mana yang layak dijadikan sumber serta mana yang harus 

di singkirkan. 

Selain beberapa sumber tertulis yang penulis pilih untuk 

memastikan keaslian sumber, ada juga tahap mencari sumber lisan 

yang dilakukan oleh penulis yaitu tahap pemilihan informan, 

penulis melakukan kritik eksternal dengan cara mendatangi calon 

informan kemudian menafsirkan apakah calon informan tersebut 

dapat memberikan keterangan atau tidak tentang pertanyaan yang 

penulis ajukan. Ada beberapa informan yang di jadikan sumber 

lisan dalam penelitian ini yaitu, tokoh yang mengetahui dan ikut 

andil dalam perkembangan Pabrik Gula Jatibarang seperti mantan 

Administratur Pabrik Gula Jatibarang pada tahun 1974-2006, 
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mandor bagian tanaman Pabrik Gula Jatibarang dan staff bagian 

SDM Pabrik Gula Jatibarang. Selain dari tokoh yang bersangkutan 

dengan Pabrik Gula Jatibarang, penulis juga memilih beberapa 

informan untuk memperkuat argument sumber lisan di dalam 

penelitian ini yaitu tokoh masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat 

yang ada disekitar Pabrik Gula Jaibarang yang penulis pilih untuk 

dijadikan informan sebagian besar telah mengalami dan merasakan 

dampak serta pengaruh adanya Pabrik Gula Jatibarang di 

Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.  

b. Kritik Internal 

Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas 

sumber, artinya apakah isi dokumen itu terpercaya, tidak 

dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik 

internal ditunjukan untuk memahami isi teks. Pemikiran isi teks 

diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya karena 

apa yang tersurat sangat berbeda dengan apa yang tersirat 

diperlukan pula pemahaman dari dalam.44 

Kritik internal mulai bekerja setelah kritik eksternal 

menentukan, bahwa dokumen yang dihadapi memang dokumen 

yang kita cari. Kritik internal, harus membuktikan bahwa kesaksian 

yang diberikan oleh sesuatu sumber itu memang dapat dipercaya.45 

                                                             
44 Suhartono, Ibid., hlm. 37. 
45 Subagyo, Op.Cit., hlm. 107. 
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Pada tahap kritik internal untuk mengkritisi hasil 

wawancara, yaitu dengan membandingkan isi data yang penulis 

peroleh di lapangan yaitu berupa data hasil wawancara dari 

informan yang satu dengan informan yang lain. Perbandingan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis tersebut bertujuan 

untuk mempermudah penulis dalam mengambil satu kesimpulan 

mengenai keterangan yang diberikan oleh para informan tersebut 

akan kebenaran jawabannya. Hal ini dilakukan karena penulis ingin 

memastikan jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau data 

sumber tersebut relevan atau tidak jika dikaitkan dengan tema yang 

penulis ambil dalam penelitian ini.  

3. Interpretasi  

Interprestasi adalah tahap untuk menghubungkan dan mengaitkan 

antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga 

menghasilkan satu kesatuan yang bermakna. Dalam proses ini tidak 

semua fakta dapat dimasukan tetapi harus dipilih yang relevan yang 

sesuai dengan gambaran dalam cerita yang disusun. Dalam 

menginterprestasikan penelitian dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, 

sejarah kritis perlu di perhatikan susunan karangan yang logis menurut 

urutan kronologis yang sesuai dengan tema yang jelas dan sudah 

dimengerti.46 

                                                             
46 Louis Gottschalk, Op.Cit., hlm 131. 
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Setelah dilakukan tahap kritik sumber, penulis berarti telah 

menyeleksi mana data yang dapat digunakan sebagai sumber dalam 

penelitian dan mana data yang harus disingkirkan, singkatnya dalam 

tahap interpretasi ini penulis hanya mengambil sumber data yang layak 

dijadikan sumber dalam penelitian. Pada tahap ini data yang di peroleh 

penulis berasal dari berbagai tempat asal ditemukannya beberapa 

sumber data itu yang kemudian akan dipilih oleh penulis, beberapa 

sumber data itu di ambil yang sangat berkaitan dengan konteks 

penelitian ini seperti data arsip, data surat kabar, dan data laporan yang 

berkaitan dengan perkembangan serta pengaruh adanya Pabrik Gula 

Jatibarang. Dari berbagai data tersebut penulis menggali makna dan isi 

dari adanya sumber tersebut, serta menghubungkan satu sumber 

dengan sumber yang lain. Pada tahap ini penulis juga bekerja dengan 

menganalisis atau menerjemahkan informasi-informasi apa saja yang 

termuat didalam sumber yang telah terpilih. 

Tahap selanjutnya yang penulis lakukan dari adanya interpretasi 

yaitu harus meyususnan alur dari peristiwa yang akan dikaji. Penulis 

membuat periodesasi untuk meletakan hasil-hasil analisis terhadap 

sumber, kemudian dihasilkanlah tulisan sejarah dengan pola yang 

tersusun.    

4. Historiografi 

Historiografi adalah tahap akhir dalam penulisan sejarah atau 

penulisan hasil penelitian. Penulisan sejarah dari hasil penelitian dan 
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interprestasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip realisasi atau cara 

membuat urutan peristiwa, kronologi, kausalitas atau hubungan sebab 

akibat dan kemampuan imajinasi seorang peneliti yaitu kemampuan 

untuk menghubungkan peristiwa yang terpisah-pisah menjadi suatu 

rangkaian berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh 

proses.47 

Pada tahap ini penulis bertugas untuk menghasilkan tulisan sejarah 

hasil analisis berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan pada 

tahap interpretasi. Hasil analisis data tersebut disusun berdasarkan alur 

sejarah yang kemudian akan di tulis menjadi penulisan sejarah dengan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa 

dan ditulis secara runtun agar mudah di pahami pembaca. Akhirnya, 

pada tahap ini penulis berusaha memberikan sebuah penulisan sejarah 

dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul “Pabrik Gula Jatibarang 

dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa 

Jatibarang Kabupaten Brebes 1975-1998”. 

                                                             
47 Ibid., hlm 143. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA JATIBARANG DAN SEJARAH 

BERDIRINYA PABRIK GULA JATIBARANG 

A. Kondisi Geografis Desa Jatibarang 

Desa Jatibarang adalah salah satu dari kecamatan yang ada di 

Kabupaten Brebes. Terletak di sebelah utara yang berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Brebes, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Songgom, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Larangan, dan sebelah 

timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal.48 

Penduduk Desa Jatibarang setiap tahunnya selalu mengalami 

perkembangan, keadaan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor di 

antaranya faktor fertilitas yaitu faktor yang mempengaruhi angka 

pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah kelahiran, faktor moralitas yaitu 

faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah 

kematian dan faktor migrasi yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk dilihat dari angka perpindahan penduduk, baik penduduk yang 

datang atau pergi.  

Laju pertumbuhan penduduk di Desa Jatibarang menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan penduduk 

rata-rata 0,928% pertahun. Jika dilihat dari jenis kelaminnya pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan Jatibarang pada umumnya banyak perempuan di 

bandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 1997 jumlah penduduk di 

                                                             
48 Kantor BPS Kabupaten Brebes, Kecamatan Jatibarang Dalam Angka 2001, (Brebes: 

Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 2001), hlm. 1. 
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Kecamatan Jatibarang adalah 79.571 jiwa. Terbagi atas jumlah penduduk 

laki-laki yaitu sebesar 39.617 jiwa dan perempuan 39.954 jiwa. Kemudian 

pada tahun 1998 jumlahnya bertambah menjadi 79.802 jiwa. Pertambahan 

penduduk yang dialami masyarakat desa Jatibarang ini di karenakan adanya 

faktor kalahiran setiap tahunnya.49 

Angka pertumbuhan penduduk yang dialami Desa Jatibarang setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan, sama halnya dengan angka 

pendidikan yang ada di Desa Jatibarang, peranan pendidikan di masyarakat 

merupakan modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa itu sendiri. Melihat semakin bertambahnya angka pendidikan 

menjadikan masyarakat Jatibarang akan bertumbuh dalam hal pemikirannya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Jatibarang peranan 

dan peningkatan kualitas pendidikan desa Jatibarang masih cukup terjaga dan 

masyarakatnya masih menjungjung tinggi sebuah pendidikan. Keadaan 

tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tidak sekolah dasar 

sebanyak 20.217 jiwa, penduduk yang tamat sekolah dasar sebanyak 26.921 

jiwa, penduduk yang tamat sekolah menengah pertama sebanyak 6.935 jiwa, 

penduduk yang tamat sekolah lanjut tingkat akhir sebanyak 4.730 jiwa, 

penduduk tamat diploma sebanyak 565 jiwa, dan penduduk desa Jatibarang 

yang tamat sarjana pada tahun 2001 sebanyak 352 jiwa.50 

Sebagai Kecamatan yang berpenduduk cukup padat di Kabupaten 

Brebes, Jatibarang juga terkenal dengan adanya kawasan industri yaitu Pabrik 

                                                             
49 Kantor BPS Kabupaten Brebes, Ibid., hlm. 17. 
50 Kantor BPS Kabupaten Brebes, Ibid., hlm. 26. 
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Gula Jatibarang. Pabrik Gula Jatibarang ini terletak sekitar 12 km dari Ibu 

Kota Kabupaten dan 350 km dari Ibu Kota Provinsi. Wilayah Kecamatan 

Jatibarang terletak pada ketinggian rata-rata 7 sampai 8 m diatas permukaan 

laut. Dengan kondisi dataran yang rendah, serta suhu udara sekitar 25-28 ºC 

dan curah hujan 100 mm, maka daerah Jatibarang dikatakan sangat cocok 

untuk penanaman jenis tanaman tebu.51  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes tahun 

1997, Desa Jatibarang berada di daerah yang datarannya rendah sehingga, 

Desa Jatibarang memiliki jenis tanah yang baik untuk jenis pertanian dan 

perkebunan. Karena, jenis tanah di Jatibarang berdasarkan penggunaannya 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis tanah tadah sawah, tanah 

kering, dan jenis tanah pertanian. 

Secara umum jika di lihat dari data satistik, wilayah Desa Jatibarang 

merupakan daerah dataran rendah, maka dari itu jenis tanah yang dimiliki 

daerah dataran rendah termasuk dalam jenis tanah pertanian dan perkebunan 

dalam bahasa geografisnya sering disebut sebagai jenis tanah Alluvial, jenis 

tanah ini sangatlah cocok untuk berbagai jenis pertanian dan perkebunan. 

Jenis tanah Alluvial juga menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses 

adanya penanaman, karena sangat berpengaruh untuk mendukung tumbuh 

dan berkembangnya berbagai tanaman yang di tanam, salah satunya yaitu 

tanaman jenis tebu yang ada di daerah Jatibarang. 

                                                             
51 Kantor BPS Kabupaten Brebes, Ibid.,  hlm. 11. 
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Kondisi alam dan lingkungan di Jatibarang yang mendukung, 

menjadikan lahan pertanian dan perindustrian itu seimbang. Dari adanya 

keseimbangan itu, maka penduduk Desa Jatibarang mulai memanfaatkan 

kondisi tersebut sebagai ajang untuk memulai mencari pekerjaan. 

Desa Jatibarang pada waktu itu dikenal dengan industri gulanya, maka 

tak heran sebagian besar penduduk Desa Jatibarang yang bertempat tinggal 

disekitar pabrik bermata pencaharian yaitu sebagai buruh di Pabrik Gula 

Jatibarang. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian masyarakat 

Desa Jatibarang dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 1. Jumlah mata pencaharian masyarakat Desa Jatibarang 

No. Jenisa Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1 Petani 620 

2 Nelayan 50 

3 Buruh Industri 1500 

4 Pedagang 1161 

5 Pegawai  203 

Sumber: BPS Kabupaten Brebes 2001 

Berdasarkan pada tabel diatas penulis mendeskripsikan bahwa, mata 

pencaharian penduduk Desa Jatibarang mayoritas sebagian besar 

penduduknya sebagai buruh industri, jika dilihat dari tabel di atas yaitu 

bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kecamatan Jatibarang dalam 



40 
 

     
 

Angka 2001, penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu 

berjumlah 620 jiwa, nelayan berjumlah 50 jiwa, buruh industri sebesar 1500 

jiwa, pedagang sebesar 1161 jiwa, dan pegawai sebesar 203 jiwa. 

Desa Jatibarang memiliki berbagai jenis mata pencaharian diberbagai 

bidang. Namun, karena Desa Jatibarang dikenal akan industri gulanya pada 

waktu itu maka jenis mata pencaharian yang paling terbesar yaitu buruh 

industri pabrik gula. Tetapi tidak hanya itu, penduduk yang ada di Desa 

Jatibarang juga memanfaatkan lahan kecil yang ada di sekitar pabrik untuk di 

jadikan lahan berdagang mereka.  

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Jatibarang bisa dilihat 

pembagiannya sesui bidang pekerjaannya, kelompok yang bekerja sebagai 

petani merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai pengolah sawah dan 

biasanya bertempat tinggal di kawasan pedesaan terutama dikawasan sekitar 

area persawahan, sedangkan bagi 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 masyrakat yang berprofesi sebagai buruh industri dan 

pedagang, masyarakat ini biasanya tinggal secara acak dan selalu berada di 

tempat yang berdekatan sesuai dengan pekerjaannya seperti di sekitar Pabrik 

Gula Jatibarang.52     

Industri Pabrik Gula Jatibarang dalam hal untuk memasok bahan baku 

mentahan yang akan dijadikan gula membutuhkan lahan dalam jumlah besar, 

                                                             
52 Kantor BPS Kabupaten Brebes, Ibid., hlm. 34. 
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untuk pengelolaan tanaman tebu, lahan para petani yang ada di Jatibarang 

pada waktu itu banyak ditanami tanaman perkebunan dan juga jenis tanaman 

pokok. Jenis tanaman pokok yang ditanam di lahan para petani Desa 

Jatibarang yaitu seperti padi, jagung dan bawang merah, sedang tanaman 

jenis perkebunan yang diusahakan dan ditanam dilahan petani yaitu tanaman 

seperti tebu, kopi dan teh. Dari sekian jenis tanaman yang ada di Jatibarang, 

namun jenis tanaman yang sering dijumpai di Desa Jatibarang khususnya 

daerah sekitar Pabrik Gula Jatibarang pada waktu itu didominasi oleh jenis 

tanaman tebu. 

Didukung dengan kondisi suhu dan jenis tanah yang ada, maka Desa 

Jatibarang bisa dikatakan desa yang cocok untuk usaha budidaya tanaman 

tebu. Selain itu, adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang lumayan besar di 

Desa Jatibarang, juga menjadi pengaruh sebagai penunjang untuk 

mengambangkan perkembangan budidaya tanaman tebu pada waktu itu. 

Sehingga Pabrik Gula Jatibarang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah 

yang lumayan besar, jumlah penduduk Desa Jatibarang yang lumayan banyak 

juga dianggap sangat cocok dan membantu sebagai pemenuh keperluan 

tenaga kerja di industri Gula Jatibarang.  

 

B. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Jatibarang 

Dalam kehidupan sehari-hari kondisi sosial masyarakat Brebes 

khususnya daerah Jatibarang masih melakukan berbagai macam aktifitas dan 

interaksi sosial sesama masyarakat Desa Jatibarang, dengan usaha untuk 
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menjaga kerukunan hidup sesama manusia. Kondisi sosial masyarakat yang 

dialami setiap masing-masing individu sangat berpengaruh terhadap sistem 

kerukunan hidup masyarakat itu sendiri. Di dalam suatu tatanan sosial 

masyarakat mempunyai suatu aturan-aturan. Aturan-aturan itu muncul untuk 

menjaga kesatuan hidup dalam masyarakat. Seperti halnya masyarakat jawa, 

kesatuan sosial yang paling erat dan dekat yang ada di masyarakat jawa yaitu 

kesatuan kekerabatan yang berupa keluarga.53 Keluarga merupakan kelompok 

pertalian terpenting bagi setiap individu, sistem kekeluargaan yang ada di 

desa Jatibarang juga masih terjalin erat karena mereka masih menganut 

sistem kekerabatan. Adanya sistem kekerabatan menjadikan masyarakat Desa 

Jatibarang lebih mengutamakan gotong royong disetiap keadaan. Kehidupan 

sosial yang ada di Desa Jatibarang menjadikan hubungan kekeluargaan antar 

masyarakat Desa Jatibarang semakin erat. Sikap saling membantu dan saling 

menghormati membuat kehidupan mereka menjadi aman dan damai. 

Sehingga dapat meminimalis pertentangan antar sesama masyarakat. 

Kehidupan yang ada dipedesaan mengalami perkembangan seiring 

dengan berjalannya pertumbuhan penduduk, perkembangan yang ada di 

masyarakat Desa Jatibarang sendiri terlihat bukan hanya dari kondisi 

sosialnya saja tetapi dari kondisi ekonomi. Peranan ekonomi adalah alat yang 

paling penting untuk meningkatkan perkembangan kegiatan masyarakat Desa 

Jatibarang. 

                                                             
53 Iftiyah,. Op.Cit., hlm. 292. 
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Sektor penompang kehidupan ekonomi di Kabupaten Brebes 

khususnya di Desa Jatibarang adalah pertanian dan perkebunan. Tanaman 

yang ditanam pada sektor pertanian yang ada di Jatibarang meliputi, padi, 

bawang merah, jagung, kacang dan lain sebagainya. Pada sektor 

perkebunannya adalah tebu, teh, kopi, dan sayuran. Dari kedua sektor 

pertanian dan perkebunan Desa Jatibarang yang paling berkembang di bagian 

pertanian yaitu padi dan bawang merah, sedangkan pada sektor perkebunan 

yang berkembang adalah tanaman teh dan tebu. 

Penompang kehidupan ekonomi Desa Jatibarang selain berpacu pada 

sektor pertanian dan perkebunan juga di dukung oleh beberapa sektor yaitu 

peternakan, perikanan, pertambangan dan pembangunan. Acuan masyarakat 

pada sektor pembangunan dan prasarana tidak bisa berjalan dengan lancar 

tanpa adanya peranan ekonomi didalamnya, karena suatu masyarakat 

dianggap sebagai sarana potensial dalam menentukan masa depan dari 

perkembangan suatu wilayah. 

Peranan ekonomi dalam hal pembangunan dan prasarana berpengaruh 

meningkatkan suatu kemajuan di dalam suatu daerah tersebut, bisa di katakan 

dengan adanya suatu pembangunan industri gula yang berada di Desa 

Jatibarang maka pembangunan itu akan berpengaruh juga pada peningkatan 

prasarana yang ada di Desa Jatibarang, peningkatan prasarana yang terjadi 

akan berpengaruh pada prasarana transportasi dan komunikasi.54  

                                                             
54 Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 26 Juni 2019, di 

Kediaman Slamet. 
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Adanya peningkatan prasarana transportasi dan komunikasi akibat 

pembangunan pabrik gula di Jawa rupanya sudah ada sejak masa Kolonial 

Belanda yaitu pada tahun 1930-an, peningkatan yang terjadi pada waktu itu 

bisa dirasakan dengan adanya penyediaan sarana transportasi seperti, jalan 

kereta api, jalan raya, telekomunikasi dan perkapalan sudah mulai 

berkembang pesat di berbagai wilayah yang berorientasi sebagai wilayah 

pusat industri gula.55 

Sebagai salah satu tempat yang mempunyai pembangunan industri 

besar yaitu industri Pabrik Gula, keberadaan pabrik ini tentunya turut 

mempengaruhi adanya peningkatan sarana transportasi dan komunikasi di 

Desa Jatibarang. Adanya peningkatan dalam prasarana transportasi dan 

komunikasi maka turut mempengaruhi perkembangan hidup masyarakat Desa 

Jatibarang dari segi sosial dan ekonominya. 

Masyarakat masih belum mengenal sistem komunikasi dan belum 

banyak juga yang mempunyai transportasi, masyarakat pada saat itu masih 

mengutamakan perkumpulan didalam suatu paguyuban yang dimana 

semangat kerjasama, gotongroyong dan kekeluargaan masih sangat hangat 

terasa diantara masyarakat. Sama halnya di Desa Jatibarang penduduk Desa 

Jatibarang pada saat sebelum adanya industri pabrik gula. 

Setelah adanya pembangunan industri pabrik gula di Desa Jatibarang, 

maka kehidupan penduduk Desa Jatibarang dari segi sosial dan ekonominya 

mangalami perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi pada sarana 

                                                             
55 Mubyarto dan Daryanti, Op.Cit., hlm. 11. 
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prasarana yang ada di Desa Jatibarang, prasarana komunikasi dan transportasi 

mulai muncul dan dianggap sebagai sarana paling utama dan penting untuk 

digunakan masyarakat pada waktu itu. Berbagai jenis sarana transportasi yang 

muncul dan berkembang di Desa Jatibarang pada waktu itu pada dasarnya 

merupakan perwujudan perkembangan layanan transportasi di wilayah 

tersebut. Dengan adanya penyediaan sarana prasarana transportasi yang ada 

di Desa Jatibarang maka secara otomatis akan mempengaruhi mobilitas 

masyarakat dan aksesibilitas wilayah tersebut. 

Sejak tahun 1930-an transportasi di Jawa memang sudah mulai 

berkembang, transportasi berupa kereta sudah mulai bersaing dengan moda 

transportasi yang bergerak dijalan raya seperti bus, truk dan kendaraan roda 

dua lainnya. Modernisasi dalam transportasi mencapai puncaknya pada saat 

pemerintah menerapkan kebijakan untuk berfokus pada sektor pertanian, 

pemerintah pada saat itu mendukung program swadaya desa dan fasilitas 

transportasi untuk mempermudah para pengusaha atau pedagang secara 

langsung untuk menemui konsumen dan melakukan transaksi jual beli yang 

lokasinya lumayan jauh.56 

Sama halnya tranportasi yang digunakan oleh masyarakat Desa 

Jatibarang pada tahun 2001 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kecamatan Jatibarang dalam Angka tahun 2001, tranportasi yang digunakan 

untuk lingkup wilayah desa Jatibarang masih banyak ditemui kendaraan 

                                                             
56 Endah Sri Hartatik, The Highway and Economy Development A Historical Study of The 

Development of Economycal Knots at The North Coastal of Java (Pantura) in 1930S- 1980S. 

Jurnal Paramita UNDIP. Vol. 28 No. 31 Semarang, 2018, hlm. 85. 
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umum seperti Pick up, Truk dan ada beberapa kenadaran bermotor. 

Kendaraan yang ada di Desa Jatibarang khususnya disekitar pabrik gula pada 

saat itu masih dipadati oleh beberapa kendaraan umum dan truck, yang 

dimana pada waktu itu masyarakat menggunakannya sebagai alat pengangkut 

berbagai jenis hasil pertanian dan perkebunan sekaligus digunakan sebagai 

transportasi umum masyarakat Desa Jatibarang.  

Pada tahun 1987 sampai 1988, transportasi yang sering ditemui di 

Desa Jatibarang masih sangat minim, ada beberapa transportasi saja dan itu 

hanya di gunakan untuk kegiatan transportasi khusus Pabrik Gula Jatibarang 

pada waktu itu. Transportasi yang digunakan oleh Pabrik Gula Jatibarang 

pada waktu itu berupa truck dan kereta lori.57 

Kereta lori yang digunakan Pabrik Gula Jatibarang merupakan 

fasilitas transportasi yang sudah ada dan sudah digunakan sejak awal 

berdirinya Pabrik Gula Jatibarang. Fungsi Kereta lori yang digunakan oleh 

Pabrik Gula Jatibarang pada waktu itu digunakan sebagai pengangkut tebu 

yang sifatnya kering serta digunakan untuk pengangkut tebu yang jarak 

lahannya berdekatan dengan wilayah pabrik. Kereta lori yang di gunakan 

Pabrik Gula Jatibarang tidak sepenuhnya di gunakan untuk pengangkut tebu 

karena, kereta lori yang digunakan sudah termasuk kedalam kategori mesin 

yang sudah tua dan kualitasnya semakin menurun serta melambat. Sehingga, 

                                                             
57 Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, Laporan Hasil RAPB Pabrik Gula Jatibarang 

Tahun 1988, Senari Arsip Provinsi Jawa Tengah, No. 254. 
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pengangkutan tebu di Pabrik Gula Jatibarang dari tahun ke tahun mulai 

dialihkan kepada transportasi truk.58 

Pengalihan jenis transpotasi yang digunakan oleh Pabrik Gula 

Jatibarang dari Kereta lori menuju transportasi truk berlangsung dari tahun 

1988. Pengangkutan tebu yang dilakukan dengan truk memiliki keuntungan 

sendiri bagi Pabrik Gula Jatibarang karena, pengangkutan tebu yang dilakuan 

oleh truk bisa mengangkut dari lahan petani tebu yang jaraknya lumayan jauh 

dari lokasi pabrik sehingga semakin membuat kegiatan pengangkutan tebu 

berjalan dengan lancar.59 

Kedua transportasi seperti kereta lori dan truk memang mempunyai 

fungsi yang sangat penting bagi pihak pabrik gula, yaitu sebagai pengangkut 

tebu dari lokasi lahan tebu menuju pabrik gula untuk diolah. Selain itu, 

adanya Pabrik Gula Jatibarang membuat transportasi umum yang ada di 

sekitar Desa Jatibarang juga perlahan makin meningkat. Karean fungsi dari 

adanya transportasi umum pada waktu itu sebagai kegiatan aktifitas penduduk 

yang ada di sekitar pabrik.    

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiyono, tanggal 20 Juni 2019, di 

Kantor Pabrik Gula Jatibarang.   
59 Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, No. 254. Ibid., hlm. 2. 
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C. Sejarah berdirinya Pabrik Gula Jatibarang 

Pabrik gula Jatibarang terletak di Kecamatan Jatibarang Kabupaten 

Brebes, didirikan pada masa pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1842 

oleh NV. Mij Tot Exploitatie Der Suker Onderneming60 yang pada saat itu 

merupakan perusahaan Belanda yang bergerak di bidang Agricultural.61 

Industri gula menepati posisi penting dalam pertumbuhan ekonomi Kolonial 

di wilayah Kabupaten Brebes, disamping komoditas perkebunan lainnya. 

Modernisasi industri gula di identifikasi tahun 1850 dengan di datangkannya 

perlengkapan mesin gula yang di impor oleh pengusaha barat, proses 

pemaksimalan pada potensi industri gula dirasakan ketika pemerintah 

Kolonial pada tahun 1840 memerintahkan penanaman tebu di 13 Karasidenan 

dari 18 Karasidenan yang ada di Jawa, termasuk didalamnya Kabupaten 

Brebes.62   

Pabrik gula di Kabupaten Brebes tidak hanya mempunyai pabrik gula 

Jatibarang, tetapi ada juga beberapa pabrik gula yaitu pabrik gula Banjaratma 

dan Kersana, dari ketiga pabrik gula ini, hanya pabrik gula Jatibarang yang 

keberadaannya dikenal sangat strategis karena berdekatan dengan lahan para 

petani yang mempunyai luas lahan dan jenis tanah yang cocok untuk 

kemudian di jadikan daerah penanaman tebu. Budi daya tanaman tebu di 

daerah Brebes ini pun rupanya sangat menguntungkan bagi orang-orang 

Belanda pada waktu itu. Bersamaan dengan budi daya tanaman sejenis yang 

                                                             
60 Hendartana, Op.Cit.,  hlm. 5. 
61 Tato Budiman, Op.Cit., hlm. 21. 
62 Tim Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Brebes, Sejarah Kabupaten Brebes, 

(Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes, 2011), hlm. 15.  
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ada di Kabupaten Brebes yang menjadi semakin luas dan berkembang, maka 

hal itu berpengaruh pada munculnya pabrik-pabrik, dengan begitu adanya 

budidaya tanaman tebu yang berkembang serta didukung dengan adanya 

tenaga kerja yang memadai maka pabrik gula Jatibarang di Brebes 

didirikan.63 

Pabrik gula Jatibarang merupakan salah satu pabrik gula yang 

produksi gulanya paling besar di wiliyah Kabupaten Brebes dibandingkan 

dengan pabrik gula Banjaratma dan pabrik gula Kersana. Pabrik gula 

Jatibarang sebelum dan setelah di nasionalisasi pada tahun 1957, sejarah 

pabrik gula Jatibarang memiliki status kepemilikannya yang selalu berubah-

ubah sampai menjadi status kepemilikannya resmi menjadi milik Negara.  

Pada tahun 1957 pabrik gula Jatibarang sesuai dengan UU No. 86 dan 

PP No. 19 tahun 1957 resmi dinasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asing 

milik Belanda, maka status pabrik gula Jatibarang pengelolaannya dikelola 

oleh Direksi Pusat Perkebunan Negara (PPN) Baru ex Kooy & Coster van 

Voorhouf NV Surabaya, dibawah PPN Baru cabang Jawa Tengah. 

Berdasakan PP No. 141 tahun 1961 tentang pembentukan Badan Pimpinan 

Umum Perusahaan Perkebuana Negara (BPU-PPN), untuk tingkat provinsi 

khususnya Jawa Tengah dibentuk perwakilan-perwakilan BPU-PPN Jawa 

Tengah, untuk pabrik gula Jatibarang pengelolaannya diserahkan pada kuasa 

Direksi PPN kesatuan Jawa Tengah II.64 

                                                             
63 Aman, Revolusi Sosial di Brebes, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 36. 
64 Tato Budiman, Op.Cit., hlm. 25-26. 
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Setelah adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik 

Belanda di Indonesia, pabrik gula Jatibarang berdasarkan PP No.7 tahun 1963 

berubah statusnya menjadi Prusahaan Perkebunan Gula Negara (PPN-Gula). 

Dengan demikian PPN Jawa Tengah khususnya untuk daerah Brebes pabrik 

gula Jatibarang menjadi PPN Gula Jatibarang dan kepala pimpinan pabrik 

gula Jatibarang pada waktu itu disebut Administratur. Selanjutnya perubahan-

perubahan status kepemilikan pabrik gula Jatibarang masih terus berlanjut 

pada tahun 1968, di Jawa Tengah di bentuk Perusahaan Negara Perkebunan 

(PNP). Di Jawa Tengah didirikan PNP I sampai dengan XXVIII yang 

hasilnya dibagi menjadi 2 bagian untuk beberapa unit pengelolaan pabrik gula 

di Jawa, yang pertama PNP XV yang berkedudukan di Semarang dan PNP 

XVI yang berkedudukan di Surakarta. Dengan adanya perubahan tersebut 

pabrik gula Jatibarang berubah namanya menjadi PNP XV pabrik gula 

Jatibarang.65  

Pabrik gula Jatibarang banyak mengalami perubahan dalam bentuk 

dan statusnya, pada tahun 1973 pabrik gula Jatibarang masih mengalami 

perubahan bentuk menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP XV) yang 

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Setelah mengalami beberapa fase 

perubahan bentuk perusahaan pabrik gula Jatibarang menjadi PT Perkebunan 

XV-XVI Persero yang didirikan pada tahun 1981 berdasarkan notaries GHS, 

Loemban Tobing SH No.7 tahun 1981. Pabrik gula dan pabrik spiritus 

alkohol (PSA) yang dikelola PT Perkebunan XV-XVI (Persero) berasal dari 

                                                             
65 Ibid., hlm 26. 
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ex.perkebunan milik Belanda dan PRRI yang diambilalih dengan Undang- 

Undang No.86 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1959. 

Berdasarkan SK. Mentan No. 229/um/57 tanggal 10 Desember 1957. 

Setelah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 1973, PNP 

XV pabrik gula Jatibarang akhirnya berubah lagi menjadi PTP XV (Persero) 

pabrik gula Jatibarang. Hal ini berdasarkan PP No. 32 tahun 1973 tentang 

pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV (PNP XV) menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya tahun 1981 tentang pembubaran 

PNP XV dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) 

PTP XV, di gabungkan menjadi satu dan berkedudukan di Surakarta. 

Terdapat 13 unit produksi pabrik gula dan 1 unit PSA yang bernaung dibawah 

PTP XV-XVI (Persero) di antaranya: 

1. Pabrik Gula Banjaratma Brebes, 

2. Pabrik Gula Jatibarang Brebes, 

3. Pabrik Gula Pangka Tegal, 

4. Pabrik Gula Sumberharjo Pemalang, 

5. Pabrik Gula Sragi dan PSA Comal Pemalang, 

6. Pabrik Gula Cepiring Kendal, 

7. Pabrik Gula Rendeng Kudus, 

8. Pabrik Gula Kalibagor Banyumas, 

9. Pabrik Gula Gondang Baru Klaten, 

10. Pabrik Gula Ceper Baru Klaten, 

11. Pabrik Gula Mojo Sragen, 
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12. Pabrik Gula Colomadu Karanganyar, 

13. Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar. 

Ketiga belas pabrik gula di atas tergabung dalam satu PTP XV-XVI 

(Persero) yang berkantor pusat di Surakarta dan Semarang.66 Ketiga belas 

pabrik gula di atas tidak sepenuhnya masih beroperasi, dalam dua dekade di 

tahun yang berbeda dari ketiga belas pabrik gula diatas ada 6 pabrik gula 

yang mengalami pembubaran dan penutupan produksi. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Tahun 1981 ada 6 pabrik gula yang berkantor pusat di Surakarta 

yang telah ditutup, pabrik gula tersebut diantaranya adalah, Pabrik Gula Mojo 

Sragen, Pabrik Gula Tasikmadu, Pabrik Gula Colomadu, Pabrik Gula Ceper 

Baru, Pabrik Gula Gondang Baru, dan Pabrik Gula Kalibagor. 

Padan tahun berikutnya industri pergulaan di Indonesia mengalami 

penurunan pasca adanya krisis moneter yaitu pada tahun 1998. Pada tahun ini 

beberapa pabrik gula yang ada di Jawa mengalami amalgamai atau penutupan 

sementara pabrik gula. Adanya amalgamasi atau penutupan sementara pabrik 

gula berdampak pada pabrik gula yang ada di Kabupaten Brebes salah 

satunya yaitu Pabrik Gula Jatibarang. Setelah status akhir kepemilikan Pabrik 

Gula Jatibarang menjadi Perusahaan Milik Negara (BUMN) namun pada 

tahun 1998 Pabrik Gula Jatibarang mengalami amalgamasi. Sehingga 

kegiatan produksi yang dilakukan Pabrik Gula Jatibarang pada waktu itu 

sempat terhenti.67 

                                                             
66 Mufiddati, Op.Cit., hlm. 34. 
67 Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiyono, tanggal 20 Juni 2019, di 

Kantor Pabrik Gula Jatibarang.   
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pabrik Gula Jatibarang terletak di Kecamatan Jatibarang Kabupaten 

Brebes, Pabrik Gula Jatibarang berdiri pada tahun 1842 dan didirikan pada 

masa pemerintahan Kolonial Belanda yang tergabung dalam NV. Mij Tot 

Exploitatie Der Suker Onderneming. Berdirinya Pabrik Gula Jatibarang tidak 

terlepas dari pengaruh Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan Sistem 

Ekonomi Liberal. 

Pada tahun 1959 kepemilikan Pabrik Gula Jatibarang secara resmi telah 

dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dari tangan pemerintah Kolonial 

Belanda. setelah dinasionalisasi status kepemilikan Pabrik Gula Jatibarang 

mengalami beberapa kali pemindahan dan pengelolaannya, sampai pada 

tahun 1981 dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 32 yang mengabungkan 

beberapa pabrik gula yang ada di Jawa Tengah, maka kepemilikan Pabrik 

Gula Jatibarang menjadi milik PT. Persero. 

Perkembangan pada Pabrik Gula Jatibarang yang dirasakan oleh 

masyarakat terjadi semenjak adanya program TRI tahun 1975. Program TRI 

yang diberlakukan di Pabrik Gula Jatibarang pada waktu itu tidak berjalan 

dengan baik bahkan produktivitas gula mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena petani banyak yang tidak setuju dengan program TRI yang 

dirasa hasilnya merugikan petani karena pertimbangan hasil dari usaha tani 
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tebu tidak seberapa hasilnya lebih sedikit dan tidak sebanding dengan hasil 

usaha tani bawang merah.  

Sulitnya bahan baku yang di alami Pabrik Gula Jatibarang juga terjadi 

lagi pada tahun 1998, pada tahun ini banyak sekali pabrik gula yang ada di 

Jawa Tengah yang mengalami Amalgamasi atau penutupan sementara. Salah 

satunya Pabrik Gula Jatibarang, pabrik ini juga merupakan salah satu pabrik 

yang mengalami Amalgamsi pada tahun tersebut. Adanya amalgamasi yang 

terjadi pada Pabrik Gula Jatibarang secara otomatis sangat mempengaruhi dan 

berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat terutama yang ada di 

sekitar Pabrik Gula Jatibarang. 

Keberadaan Pabrik Gula Jatibarang di Desa Jatibarang mempengaruhi 

kondisi sosial ekonomi serta lingkungan masyarakat sekitar. Pengaruh yang 

dirasakan langsung terhadap perekonomian masyarakat yaitu terbukanya 

lapangan pekerjaan, banyak masyarakat disekitar pabrik yang menjadi 

karyawan dan buruh Pabrik Gula Jatibarang. Selain itu, dampak lain yang 

dirasakan masyarakat disekitar pabrik secara tidak langsung juga mengubah 

perekonomian masyarakat itu sendiri, seperti ketersediannya lapangan 

pekerjaan di sekitaran pabrik yaitu, dengan membuka toko-toko, warung 

makan, berdagang kaki lima, dan bengkel untuk memenuhi kebutuhan para 

pekerja pabrik. Tidak hanya berpengaruh pada kondisi perekonomian, 

keberadaan Pabrik Gula Jatibarang juga berpengaruh terhadap kondisi sosial 

masyarakat sekitar pabrik, yaitu dalam bidang pendidikan, sarana prasarana 

serta dalam bidang kesehatan masyarakat. 
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Perkembangan sebuah pabrik gula besar tidak akan lepas dari adanya 

pengaruh atau dampak yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Tak 

terlepas dari aspek sosial dan ekonomi saja, Pabrik Gula Jatibarang juga 

mempunyai masalah yang menjadi sorotan dan perbincangan masyaakat 

sekitar pabrik. Dampak lingkungan adanya Pabrik Gula Jatibarang yang 

terjadi dan dirasa sangat menggangu masyarakat sekita pabrik yaitu, adanya 

limbah yang dikeluarkan oleh hasil aktivitas produksi pabrik yang dibuang 

tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat 

sekitar Pabrik Gula Jatibarang.   
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