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BAB III 

PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA OEI TIONG HAM CONCERN  

 

A. Masa Kepemimpinan Oei Tiong Ham (1900-1924) 

Oei Tiong Ham lahir pada 19 November 1866, di Semarang. Pada usia 8 

tahun mendapat pendidikan di sekolah Cina yang berbahasa Hokkian kuno. 

Setelah itu ia juga memperoleh pengajaran bahasa melayu dan penulisan 

menggunakan huruf latin. Satu-satunya pendidikan formalnya hanyalah sekolah 

Cina kuno tersebut, yang hanya mengajarkan kesasteraan dan berhitung.
1
 Oei 

Tiong Ham merupakan murid yang paling pintar di dalam kelasnya. Walaupun 

hanya belajar dalam sekolah Cina dan tidak pernah belajar dalam pendidikan 

barat, ia bisa mengerti bahasa Belanda atau pun Inggris. Kemampuannya dalam 

menilai atau mengenal watak manusia, mempunyai peranan memainkan pekerjaan 

dan kehidupan sehari-harinya.
2
 

Pengetahuan Oei Tiong Ham dalam menguasai bahasa Belanda dan 

Inggris sangat baik. Tanpa belajar secara formal, karena sering berkomunikasi 

dengan orang-orang Barat menjadikan lancar dalam memahami bahasanya. Dari 

buku Liem Tjwan Ling dikutip: 

 

 

                                                           
1
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bahwa Oei Tiong Ham adalah entrepreneur yang uniek dan 

hikmah. Ia adalah orang yang tidak pernah duduk di bangku 

sekolah Belanda atau Inggris, karena sedari kecilnya ia hanya 

menerima pelajaran Tionghoa kuno yang hanya menitikberatkan 

pengetahuan literatur dan ilmu hitung, akan tetapi ia mengerti baik 

tentang membaca surat dalam bahasa Belanda dan Inggris. 

Demikianlah setelah ia mendikte sekretarisnya untuk menulis surat 

dalam bahasa Belanda atau Inggris, setelah surat selesai ditulis, ia 

lalu membaca sendiri surat itu tanpa meminta pertolongan 

penerjemah dan lantas menandatangani.
3
 

 

Oei Tiong Ham mempunyai delapan istri, sebagai istri pertama yaitu Goei 

Bing Nio. Selanjutnya tujuh istri lainnya yaitu, The Khiam Nio, The Tjik Nio, 

Ong Tjiang Tjoe, Ong Mie Hoa, Njoo Swat Ting, Ho Kiem Hoa, dan Tan Sien 

Nio.
4
 

Oei Tiong Ham adalah orang yang mempunyai bakat dagang yang besar. 

Sebagai orang Tionghoa sangat percaya dalam dua hal, yaitu: Pertama, ia sangat 

percaya pada Hokkie, yaitu suatu keberuntungan dan mengikuti dengan cermat 

petunjuk Hong-shui, yaitu keharmonisan antara angin dan air. Menentukan lokasi 

dan bentuk dari bangunan tempat usaha dan rumah tinggalnya serta tempat 

pemakamannya, mengikuti petunjuk tersebut. Kedua, sebagai penganut 

khonghucu, ia berusaha keras agar mempunyai banyak keturunan, dan hal ini akan 

                                                           
3
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mempengaruhi usahanya pada tahun-tahun berikutnya.
5
 Faham tersebut 

beranggapan bahwa “banyak anak banyak rejeki”. 

Oei Tiong Ham ketika remaja gemar berjudi. Waktu malam hari sering 

mengunjungi sebuah rumah judi yang ada di Semarang. Oei Tiong Ham pernah 

menghabiskan uang sebesar 10.000 gulden hanya untuk berjudi. Ayahnya setelah 

mengetahui tingkah laku anaknya, bertekad untuk menghentikannya dengan 

melatih hidup mandiri. Oei Tjie Sien memberikan tanggung jawab dalam kegiatan 

usahanya. Tanggung jawab usaha merupakan cara yang digunakan untuk 

menghentikan tingkah laku judi Oei Tiong Ham.
6
  

Falsafah hidupnya dan metode bisnisnya berbeda sekali dengan ayahnya. 

Oei Tjie Sien yang bangga menjadi seorang Cina tradisional. Berbahasa Cina di 

rumah, berpakaian Cina dan rambutnya dikepang, makan masakan Cina, dan 

mengharuskan keluarganya untuk hidup mengikuti gaya hidup Cina. Oei Tiong 

Ham sebaliknya, pandangannya lebih modern, karena pemikirannya banyak 

dipengaruhi paham Eropa. Kedekatannya dengan pemerintah kolonial diharapkan 

bisa mempermudah dalam perkembangan perusahaannya. 

Oei Tiong Ham merupakan pengusaha Cina yang dekat kepada pemerintah 

Kolonial Belanda. Kedekatannya dengan pemerintah Kolonial ditunjukkan dengan 

penampilannya yang kebarat-baratan, tempat tinggalnya berada di lingkungan 

orang Eropa, serta ia terbiasa memberikan hadiah kepada pejabat-pejabat Belanda. 
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Pada perusahaannya Oei Tiong Ham sengaja mempekerjakan orang-orang 

Belanda demi menanam kepercayaan kepada pemerintah Kolonial saat itu. Usaha 

gula Oei Tiong Ham menuntut untuk dekat dengan pemerintah Kolonial, karena 

pemasaran dan alat-alat produksi yang dibutuhkan untuk produksi gula berasal 

dari Belanda. Dari segi finansial, bank-bank Belanda menjadi lebih mudah dalam 

memberikan pinjaman modal dan memberikan pelayanan yang semakin 

menguntungkan. 

Oei Tiong Ham sejak usia 15 tahun sudah mempunyai usaha sendiri, yaitu 

berdagang gula. Kegiatannya dalam distributor gula juga menambah barang 

dagangan Kian Gwan. Perdagangan gula tersebut dipegang sendiri oleh Oei Tiong 

Ham. Keuntungan yang didapatkan dengan bisnis gula, Oei Tiong Ham 

berkeinginan untuk terjun dalam monopoli candu.  

Pada 1887 waktu jalanan kereta api Semarang Joana Stoomtram 

Maatschappij diperpanjang dari Kudus sampai Mayong, Oei Tiong Ham mulai 

memegang monopoli candu untuk wilayah Semarang. Ketika diadakan lelang 

untuk monopoli candu di daerah Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Madiun, ia 

telah beruntung mendapat lisensi, karena mengajukan tawaran paling tinggi. Sejak 

permulaan 1890, Oei Tiong Ham menjadi pemegang lisensi utama di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya).
7
 

Monopoli candu yang paling menguntungkan dari 1890 sampai 1903. Hasil 

perdagangan candu tersebut, ia berhasil mendapat keuntungan sekitar 18 juta 
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gulden. Oei Tiong Ham terkenal sebagai pedagang candu yang kaya, karena 

melakukan penyelundupan candu.
8
 

Pada 1904, sistem penjualan candu swasta dihapuskan dan diambil alih 

oleh regie candu, yang dikelola oleh pemerintah. Setelah dikelola oleh 

pemerintah, bandar-bandar swasta kemudian tidak bisa untuk melakukan 

penjualan candu. Perdagangan candu semakin mendapat perhatian pemerintah, 

sehingga peredaran candu dibatasi. Pemerintah membatasi peredaran candu secara 

illegal, karena candu bisa membuat orang ketagihan dan malas. 

Pemerintah Hindia Belanda mengakui bahwa Oei Tiong Ham sebagai 

orang yang penting dan perlu untuk didekati. Pada 1898 ia diangkat menjadi 

kapten Cina di Semarang. Tetapi jabatan tersebut ia pegang hanya kurang lebih 

dua tahun, dan meminta untuk dibebastugaskan dari jabatan dengan alasan sibuk 

mengurusi perusahaan. Sebagai balas jasa, pemerintah memberikan pangkat 

kehormatan Mayor.
9
 Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1901 ia dianugerahi 

gelar oleh Pemerintah Kolonial sebagai Mayor Tituler.
10

 

Pada 1904 Oei Tiong Ham seorang Cina peranakan merupakan orang 

pertama yang mencukur kucirnya dan memakai pakaian jas seperti orang Eropa. 

Sebenarnya sebelum tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda melarang orang 
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Cina memotong rambut kucir mereka atau mengenakan pakaian barat. Akan tetapi 

Oei Tiong Ham telah diperbolehkan oleh pemerintah Kolonial sebelumnya. Hal 

itu dicapai dengan usaha kerasnya, dengan menyewa beberapa pengacara untuk 

memperoleh dispensasi dari gubernur jenderal.
11

 Permohonan tersebut diajukan 

oleh Mr. Baron C.W. van Heckeren sebagai perantara dan disetujui. 

Sesudah Oei Tiong Ham memotong taucangnya, kemudian ia 

memerintahkan pegawai-pegawainya mengambil teladan seperti dia. Begitulah 

para bawahan Oei tersebut kemudian mengajukan ijin supaya diperkenankan 

memotong taucangnya, serta mendapat kebebasan untuk berpakaian jas seperti 

orang Eropa. Gerakan ini terjadi pada bulan November 1904. Gerakan memotong 

taucang itu baru menjadi ramai sesudah Tiongkok menjadi Republik pada 1911 

dan orang tidak perlu lagi meminta ijin kepada pembesar negeri. 

Sejak terjadi gerakan memotong taucang,  menjadi semakin luas di antara 

kaum muda. Kebanyakan kaum-kaum muda Tionghoa yang mendukung gerakan 

memotong taucang. Pihak kaum Tionghoa kuno masih terdapat berbagai masalah 

untuk mengikuti gerakan tersebut. Mereka masih ingin mempertahankan 

kebudayaan Cina, meskipun mereka berada di luar daratan Tiongkok. Sebaliknya 

dipihak kaum perempuan Tionghoa, waktu itu mulai ada gerakan memakai 

pakaian peki, yang dianggap sebagai pakaian kebangsaan untuk kaum perempuan. 

Oei Tiong Ham dalam urusan bisnisnya menyadari pasti akan menemui 

kesulitan dan hambatan. Untuk mencapai keberhasilan ia memerlukan kerja sama 

dengan pejabat Belanda dan bertekad untuk mendapatkannya meskipun ia harus 
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menempuh jalan yang berliku-liku. Dengan tidak menonjolkan kekayaannya dan 

selalu taktis serta sopan, ia memikat mereka secara halus. Metode Oei Tiong Ham 

sangat sederhana, yaitu dengan memberi makan yang cukup kepada pegawai yang 

paling rendah sampai paling tinggi.
12

 

Menjaga agar perut para pejabat itu tetap kenyang merupakan tugas yang 

rumit sehingga dibutuhkan organisasi khusus. Oei Tiong Ham menugaskan dua 

orang kuli pada setiap rumah tangga para pejabat, guna menyediakan makanan. 

Pada hari-hari besar tukang masak tersebut sibuk membuat kue dan makanan kecil 

lainnya yang jumlahnya ratusan, yang semuanya itu demi kesenangan para 

pejabat. 

 

B. Perkembangan Oei Tiong Ham Concern 

1. Bidang Usaha Oei Tiong Ham 

Konsultan Jerman yang menyewa rumah ayahnya memberikan uang 

sejumlah 300.000 dollar kepada Oei Tiong Ham. Uang tersebut diberikan tanpa 

ada syarat-syarat tertentu. Banyaknya uang yang diterima, Oei Tiong Ham berniat 

untuk memulai suatu usaha gula, karena tahun 1900an produksi gula 

keuntungannya sangat menjanjikan. Pemerintah Hindia Belanda mendukung 

produksi gula, yang nantinya akan menjadi barang impor ke Negara Eropa. 

Penanaman tebu sangat diperhatikan, lahan-lahan pertanian banyak yang 

dialihfungsikan untuk menanam tebu. Pada saat itu gula merupakan produk impor 

yang mempunyai nilai sangat tinggi di pasaran Eropa. 
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Setelah banyak penyelidikan dan pertimbangan Oei Tiong Ham 

memutuskan untuk menanam tebu dan memproduksi gula. Tanah di Jawa yang 

masih murah, dan dirasa cukup menjanjikan untuk usaha industri gula. Oei Tiong 

Ham kemudian menyewa tanah kepada pribumi dan digunakan untuk penanaman 

tebu. Ahli-ahli dari Jerman juga didatangkan sebagai penasehat dalam hal mesin-

mesin dan cara-cara mengolah hasil panen secara modern. Ahli-ahli dari Jerman 

yang datang di Jawa memberikan nasehat dan petunjuk, di Eropa yang bisa dibeli 

mesin-mesin yang baik untuk memulai industrinya. Atas bantuan mantan konsul 

tersebut, ia mengirim pemuda-pemuda Belanda dan Tionghoa ke pabrik-pabrik 

Eropa untuk belajar cara mengerjakan mesin-mesin modern.
13

 

Perluasan Kian Gwan yang sangat cepat pada tahun 1890an, setelah 

pimpinan perusahaan digantikan oleh Oei Tiong Ham. Kian Gwan meluaskan 

jenis komoditinya yang diperdagangkan, dan memperbanyak jumlah kantor dan 

membangun sejumlah gudang baru. Oei Tiong Ham juga menugaskan sejumlah 

manager professional untuk mengatur dan mengelola dalam perusahaannya.
14

 

Pada akhirnya setelah berkembang, perusahaan Oei Tiong Ham tidak hanya 

bergerak dalam hal perdagangan gula. 

Pada 1893 Kian Gwan diubah menjadi perseroan terbatas NV Handel 

Maatschappij Kian Gwan, yang meluaskan jenis komoditi hasil bumi yang 

diperdagangkan, dan memperbanyak jumlah kantor dan membangun sejumlah 

gedung baru. Kerajaan bisnis Oei Tiong Ham ini menamakan dirinya Oei Tiong 
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Ham Concern dan berkantor pusat di Semarang. Keberhasilan Oei Tiong Ham 

dalam dunia bisnis berhasil melampaui prestasi ayahnya. Mengenai izin usaha 

Kian Gwan, terdapat catatan dari pemerintah Hindia Belanda melalui besluit 

tanggal 1 Nopember 1906 no. 3: 

“het verzoekschrift, gedagteekend Semarang 7 September 1906, van Ko 

Dji Soei, directeur en als zoodaning ten deze gemachtigde der n ate 

melden Naamlooze Vennootschap”; 

“het rapport van den Directeur van Justitia van 27 October 1906 No. 10: 

Is goedgevonden en verstaan: 

Krachtans de artikelen 36 en 37 van het wetboek van Koophandel 

bewilliging te verleenen op de akte van oprichting der te Semarang 

gevestigde “Bouw Maatschappy Oei Tiong Ham”, den 23sten Augustus 

1906 onder no 69 voor den aldaar be scheiden notaris J.G.L. Houthuysen 

verleden en gewyzigd by akte den 8sten October d.a.v. onder no 25 voon 

denzelfden notaris verleden.”
15

 

  

Terjemahan: 

 

“Laporan dari Direktur Kehakiman no 10, tanggal 7 September 1906: 

Menemukan hal berikut: 

Berdasarkan artikel 36 dan 37 dari kode niaga untuk memberikan 

memorandum PERJANJIAN di Semarang untuk membentuk “Bouw 

Maatschappy Oei Tiong Ham”, pada 23 Agustus 1906 di bawah no 69 

untuk catatan notaris JGL Houthuysen dan UU bulan Oktober hari ke-8 

No 25”. 

 

Pelegalan perusahaan Oei Tiong Ham yang tercatat pada notaris Belanda baru 

pada tanggal 23 Agustus 1906 no 69. 

Keberhasilan Oei Tiong Ham dalam menjalankan bisnisnya terutama 

disebabkan karena ia mengandalkan intuisinya dalam menilai dan menempatkan 

pembantu-pembantunya dalam posisi yang strategis. Sikapnya kepada bawahan 

dingin dan sungguh-sungguh. Kebiasaan dan kegemaran sebelumnya yaitu, 
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berjudi juga sangat mempengaruhinya dalam mengambil keputusan yang sering 

kali sangat spekulatif. Keberaniaanya dalam memutuskan suatu masalah 

perdagangan sering kali banyak yang benar, sehingga keuntungan pasti 

didapatkannya. 

Pada 1906, Oei Tiong Ham mendirikan Bank Vereeniging Oei Tiong Ham 

dengan modal awal 1.000.000 gulden yang berkedudukan di Semarang dan 

Surabaya. Kegiatan di bank pada awalnya sebatas memberikan kredit 

perdagangan dan pinjaman. Setelah lama beroperasi bank tersebut meluaskan 

usahanya ke perbankan umum serta melakukan transaksi surat-surat berharga dan 

saham.
16

 Adanya bank di perusahaan Oei Tiong Ham juga mempermudah 

transaksi keuangan dalam kegiatan usahanya. Masalah penyimpanan uang 

perusahaan semakin mudah setelah adanya bank.  

Di wilayah Semarang juga didirikan N.V. Bouw Maatschappij Randusari, 

yang bergerak dalam bidang properti. Usaha ini membangun rumah-rumah, 

gedung-gedung kantor, dan gudang untuk dijual atau disewakan. N.V. Randusari 

membangun gedung-gedung berbagai tempat, di wilayah Hindia Belanda, selain 

itu juga berada di Singapura dan Cina. 

Oei Tiong Ham Concern juga memasuki dunia perkapalan. Semakin 

luasnya perdagangan ekspor dan impor, guna untuk menangani kegiatan tersebut 

perlu adanya alat transportasi sendiri. Pada 1912 membeli kapal dari Singapura. 

Oei Tiong Ham mengambil alih asset dari perusahaan kapal Heap Eng Moh 

Steamship Co Ltd, yang sebelumnya bangkrut. Tenaga-tenaga ahli di datangakan 
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dari Eropa, guna menangani kapal-kapal tersebut.
17

  Perusahaan kapal Oei Tiong 

Ham berlayar antara Jawa dan Singapura dengan armada yang terdiri dari lima 

buah kapal, yaitu Nam Yong, Ban Hong Liong, Edendale, Giang Seng, dan Giang 

An. Adanya kapal yang telah dimiliki sendiri, lebih mempermudah kegiatan 

perdagangan terutama dalam ekspor impor dari Jawa ke Singapura.  

Perusahaan Oei Tiong Ham juga mendirikan pabrik tepung tapioka pada 

1918, yang berlokasi dekat pabrik gula Krebet. Luas areal pabrik tapioka 2.000 

hektar, dengan kapasitas produksinya mencapai 17.000 ton setiap tahunnya.
18

 

Lokasi sekitar pabrik tapioka juga di bangun perkebunan ketela, sebagai penyedia 

bahan baku. Karyawan pabrik terdiri dari 3.700 pekerja, dengan 37 karyawan 

yang merupakan orang Eropa.
19

 Hasil produksi tapioka tidak hanya untuk 

kebutuhan di Indonesia, tetapi juga di ekspor Singapura, Cina, Amerika, dan 

Eropa. 

Perusahaan Oei Tiong Ham mempunyai cabang di Eropa. Perusahaan Kian 

Gwan Western Agency Ltd yang berdiri tahun 1910, merupakan cabang yang 

berada di London. Ekspor melalui cabang di London tidak hanya gula, tetapi 

meliputi kopi, lada, tepung tapioka, dan karet. Perusahaan Oei Tiong Ham juga 

melakukan impor pupuk Z.A. (Sulphate of Amonia) dari London dan Liverpool.  
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 Onghokham, “Pertumbuhan Kapitalisme Cina Perantauan di Indonesia”, 

Prisma, (no. 4, 1990), hlm. 26. 
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Gramedia, 1981), hlm. 83. 
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Setelah Oei Tiong Ham Concern membuka cabang di London, juga 

membuka di Singapura dan India. Cabang di Singapura juga didirikan tahun 1914 

dengan nama Kian Gwan Malaya Ltd. Kegiatan cabang di Singapura menjual gula 

dari Jawa, selain itu juga kopi, cabe, kacang tanah, beras, dan gambir. Di India 

berdiri tahun 1925, dengan nama perusahaan Kian Gwan India Ltd. Pada 1928 

cabang di India telah menjual 60.000 ton gula dari Jawa. 

2. Perkembangan Usaha Gula Oei Tiong Ham di Jawa 

Sejak akhir abad ke-19, Oei Tiong Ham telah terlibat dalam kegiatan 

produksi gula. Pada puncaknya berhasil menguasai lima buah pabrik gula, yang 

sebelumnya telah gulung tikar akibat depresi ekonomi 1880. Depresi Ekonomi 

harga gula menjadi turun drastis, pabrik gula menjadi rugi besar. Pada 1894 ia 

berhasil membeli pabrik gula Pakis, selanjutnya berturut-turut bertambah sampai 

memiliki lima pabrik gula, yaitu pabrik gula Rejoagung, Krebet, Ponen, dan 

Tanggulangin.
20

 Setelah membeli pabrik gula, ia kemudian mengganti mesin-

mesin tradisionalnya dengan mesin modern yang didatangkan dari Jerman. Para 

pekerja juga diambil dari orang-orang Tionghoa maupun orang Eropa. 

Pabrik gula Rejoagung merupakan pabrik yang paling besar di antara lima 

pabrik gula tersebut. Mengenai kepemilikan pabrik gula rejoagung, tercatat dalam 

dokumen pemerintah Hindia Belanda melalui besluit
21

 tanggal 19 Februari 1907 

no. 13.  
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Gelet op het besluit van 30 September 1904 no. 7, 

Gelezen: 

I. de twee requesten, respectievelijk gedagteekend Kediri 18 October 

1904 en 3 December 1906, het laatste gericht aan den Directeur van 

Binnenlandsch Bestuur, van L.M. Tijl Jr., ten deze handelende voor en 

namens de te Amsterdam gevestigde “Cultuur Matschappij Redjo 

Agoeng” 

II. de missives van den resident van Kediri van 16 December 1904, 11 

December 1906 en 19 Januari 1907 No. 12097/9, III06/9en 500/9, de 

laatste twee gericht aan den voornoemden departementschef. 

III. de rapporten van dien hoofdambtenaar van 17 Juli 1906 en 2 Februari 

1907 nos 14 en 15, het laatste in voldoening aan het schrijven van den 

1sten gouvernements-secretaris van 7 November 1906 no. 3315. 

 

Terjemahan: 

Mengingat Keputusan 30 September 1904 no. 7’ 

Baca: 

I. Dua petisi, masing-masing diakui pemerintah daerah Kediri 18 

Oktober 1904 dan 3 Desember 1906, yang terakhir ditujukan kepada 

Direktur Administrasi Internal, mulai dari LM. Tijl, Jr,. bertindak 

untuk dan atas nama Amsterdam Maskapai Perkebunan Redjo Agoeng. 

II. Laporan Residen Kediri pada tanggal 16 Desember 1904, 11 Desember 

1906, dan 19 Januari 1907 no. 12097/9, III06/9 dan 500/9, yang nomor 

dua terakhir diarahkan ke kepala departemen. 

III. Melaporkan bahwa pejabat kepala 17 Juli 1906 dan 2 Februari 1907 no 

14 dan 15, yang terakhir dalam keterangan dengan tulisan pertama 

Sekertaris Pemerintah 7 November 1906 no. 3315. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa pabrik gula Rejoagung tercatat secara 

legal berdasarkan surat keputusan tanggal 30 September 1904 no. 7.    

Pabrik gula Rejoagung merupakan pabrik gula pertama di Hindia Belanda 

yang dijalankan dengan tenaga listrik. Pabrik tersebut dengan teknisi Ir. Yap Kie 

Ling yang cukup terkenal ketrampilannya. Pabrik gula Rejoagung juga terkenal 

sebagai pabrik gula karbonasi yang terbesar di dunia tahun 1930an. 

Keluarnya Undang-Undang Agraria 1870 menyebabkan semua perusahaan 

swasta tidak diperbolehkan memiliki lahan sendiri, kecuali orang-orang pribumi. 
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Perusahaan swasta hanya diperbolehkan menyewa lahan dari orang pribumi, tidak 

boleh membelinya. Perusahaan swasta seperti Oei Tiong Ham Concern boleh 

menanam modal dan mengelola produksi pertanian maupun perkebunan pada 

lahan yang disewa.
22

 Lahan perkebunan tebu perusahaan Oei Tiong Ham tersebar 

di berbagai tempat, yaitu di wilayah Pati (Tayu), Madiun, dan Malang.
23

 

Perusahaan yang khusus mengelola pabrik-pabrik gula yaitu, N.V. 

Algemeene Maatschappij tot Exploitatie der Oei Tiong Ham Suikerfabrieken. 

Itulah perusahaan perseroan pabrik gula yang membawahi kelima pabrik gula dan 

perkebunan tebu yang dimiliki Oei Tiong Ham. Kantor pusat perusahaan gula 

tersebut juga berlokasi di Semarang. Dipilih lokasi Semarang karena pada abad 

XX, merupakan wilayah yang mencerminkan sebagai kota pelabuhan dan 

perdagangan. Semarang pada waktu itu menjadi wilayah bongkar muat barang-

barang perdagangan, termasuk kegiatan ekspor dan impor. Pelabuhan Semarang 

sangat ramai dengan kapal-kapal perdagangan barang maupun kapal untuk 

transportasi.  

Oei Tiong Ham selalu berusaha untuk berhubungan dengan orang-orang 

terkenal demi kelangsungan usahanya. Sebagai contohnya, ia bekerja sama 

dengan Tio Tjien Tiong, yang menguasai kebun tebu di daerah Malang. Hal itu 

dilakukan untuk pemasok bahan baku pada pabrik-pabrik gulanya. Para petani di 

Malang juga banyak yang dengan sukarela menyewakan tanahnya untuk 

perluasan perkebunan tebu tersebut.  

                                                           
22

 Yoshihara Kunio, op.cit. hlm. 2. 
 
23

 Frans Hüsken, Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah 

Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 137.  
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Pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri, berbagai pusat 

perdagangan di Asia Tenggara dikunjungi. Singapura menjadi pusat perdagangan 

yang penting di daerah kawasan Asia Tenggara. Orang-orang Cina juga 

diperlakukan dengan baik di negeri Singapura.
24

 Maka, Oei Tiong Ham kemudian 

membuka cabang di Singapura dan menjadikannya sebagai mata rantai utama ke 

dunia luar untuk jaringan dagangnya yang sedang berkembang di daerah jajahan 

Belanda. Oei Tiong Ham juga bergabung dengan kelompok kecil orang-orang 

Cina perantauan yang sukses. 

Gula merupakan komoditi perdagangan dan kegiatan ekspor yang paling 

utama, dari semua hasil bumi. Gambaran mengenai pentingnya kedudukan Oei 

Tiong Ham Concern dalam mengekspor gula, bisa dinyatakan dalam penjualan 

gula setahun rata-rata 5.000.000 pikol. Waktu itu ukuran timbangan pikol, yaitu 

satu pikol sama dengan 60 kg. Hasil dari penjualan tersebut sekitar 42.000.000 

gulden Hindia Belanda.
25

 Meluasnya perusahaan Oei Tiong Ham dengan 

berkembangnya kegiatan perdagangan antar pulau dengan Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, dan lain sebagainya. Hasil-hasil bumi lainnya juga menjadi barang 

perdagangan, seperti beras, gambir, lada, dikumpulkan dan diangkut ke luar Pulau 

Jawa dan Singapura. Perdagangan antar pulau ini ternyata telah menjadi obyek 

yang menguntungkan. 

Penjualan gula Oei Tiong Ham Concern, cabang di London selama lima 

tahun dapat dilihat dari tabel berikut: 

                                                           
24

 Ibid., hlm. 105. 
 
25

 Liem Tjwan Ling, op. cit., hlm. 130. 
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Tabel III 

Jumlah Ekspor Gula OTHC Tahun 1911-1915 

 

Tahun Jumlah Penjualan Gula 

1911 145.000 ton 

1912 200.000 ton 

1913 145.000 ton 

1914 145.000 ton 

1915 145.000 ton 

Jumlah 780.000 ton 

Sumber:  Liem Tjwan Ling, Raja Gula Oei Tiong Ham, (Surabaya: Liem Tjwan 

Ling, 1979), hlm. 132. 

 

Hasil penjualan dari tahun 1911-1915, rata-rata 145.000 ton setiap tahunnya, dan 

penjualan tahun 1912 mengalami peningkatan sebesar 55.000 ton. 

Selama tahun 1918 pada saat terjadi perang dunia pertama, perdagangan 

tidak dapat berjalan lancar, karena terjadi keterlambatan pengiriman dari Jawa ke 

India, Jepang, serta negara-negara Eropa. Perang dunia pertama banyak terjadi 

gejolak dan peperangan di negara-negara Eropa, yang menimbulkan 

keterlambatan. Pada 1919 perdagangan kembali normal, dan berjalan dengan 

lancar. Selama 10 tahun, dari tahun 1919 sampai 1929 penjualan gula rata-rata 

setiap tahun kurang lebih 70.000 ton. Pada 1918 harga gula 13 gulden per pikol,  

selanjutnya tahun 1919 mengalami kenaikan menjadi 14,5 gulden per pikol.
26

 

Keuntungan perusahaan juga semakin bertambah, karena harga gula di pasaran 

luar negeri semakin meningkat. 

                                                           
26

 Darmo Kondo, 18 Januari 1919. 
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Pabrik gula yang dimiliki Oei Tiong Ham tersebar di Jawa Tengan dan 

Jawa Timur. Luas area kebun tebu untuk memasok pabrik gula tersebut semuanya 

kurang lebih 7082 Ha, dengan hasil produksi kelima pabrik rata-rata seperti 

berikut ini: 

 

Tabel IV 

Hasil Produksi Gula OTHC Tahun 1931 

 

Pabrik Produksi per Tahun 

Rejoagung 35.000 ton 

Krebet 21.000 ton 

Tanggulangin 20.500 ton 

Pakies 13.000 ton 

Ponen 12.000 ton 

Sumber:  Yoshihara Kunio, Oei Tiong Ham Concern: The First Business Empire 

of Southeast Asia, terj. A. Dahana, Konglomerat Oei Tiong Ham: 

Kerajaan Bisnis pertama di Asia Tenggara, (Jakarta: Pustaka Utama 

Grafiti, 1991), hlm. 227. 

 

Setiap tahun guna mengusahakan pabrik-pabrik gula tersebut, diperlukan 

biaya kurang lebih 10.000.000 gulden Hindia Belanda pada waktu itu. Pabrik gula 

Oei Tiong Ham menjadi paling utama dalam hal penanaman maupun peralatan 

tehniknya. Kegiatan memasok gula juga menjadi yang terbesar di wilayah Hindia 

Belanda. 
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C. Oei Tiong Ham Concern Pasca Kepemimpinan Oei Tiong Ham 

Pada saat Oei Tiong Ham berada di Singapura, ia menghembuskan nafas 

terakhirnya. Tahun 1924 dengan tiba-tiba ia meninggal dunia akibat serangan 

jantung. Jenazahnya dibawa kembali ke Semarang, dan dimakamkan di kawasan 

penggiling. Makamnya di dekat tempat peristirahatan terakhir kedua orang 

tuanya. Ia sangat terkenal di penjuru dunia, bukan hanya di wilayah Indonesia. 

Pada kelompok-kelompok pengusaha di dunia, seperti di Amerika, Asia, 

Australia, dan Eropa, terkenal sebagai raja gula yang sukses, terutama di kawasan 

Asia Tenggara.
27

 

Oei Tiong Ham menjadi seorang multi jutawan dengan kekayaan yang 

ditaksir sampai dia meninggal dunia tahun 1925 berjumlah kurang lebih 

200.000.000 gulden Hindia Belanda. Oleh surat kabar De Locomotief yang terbit 

di Semarang disebut dengan The Richest man between Shanghai and Australia 

(orang terkaya antara Shanghai dan Australia). Di kalangan orang Tionghoa 

namanya selalu dihubungkan dengan usaha dagang yang kuat, karena merupakan 

sumber pendapatan bagi pemerintah kolonial Belanda, maupun ribuan pagawai 

yang dipekerjakan. 

Sebelum ia meninggal, ketika berada di Singapura ia membuat surat 

wasiat kepada anaknya sebagai pewaris dari kerajaan bisnisnya. Surat wasiat itu 

ditujukan kepada 9 putera dari 26 orang anaknya yang telah dipilih sebagai 

penggantinya. Kesembilan anaknya dipandang mampu untuk menjadi pemimpin 

                                                           
27

 Liem Tjwan Ling, “Raja Gula: Oei Tiong Ham”, dalam Yoshihara 

Kunio, op.cit. hlm. 223. 
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perusahaan setelah Oei Tiong Ham meninggal. Anak-anak yang tidak masuk 

dalam surat wasiat tersebut tidak diperbolehkan ikut campur dalam kegiatan 

bisnisnya. Mereka yang tidak masuk dalam wasiat akan diberi uang tunai sebagai 

ganti dari hak milik perusahaan. Kesembilan puteranya tersebut adalah Oei Tjong 

Swan, Oei Tjong Hauw, Oei Tjong Tjhiat, Oei Tjong Yan, Oei Tjong Ik, Oei 

Tjong Ie, Oei Tjong Bo, Oei Tjong Hiong, dan Oei Tjong Tjay.
28

 

Anak-anak Oei Tiong Ham yang masuk daftar surat wasiat, hanya 2 orang 

yang memenuhi syarat, karena umurnya belum mencukupi. Hanya Oei Tjong 

Swan dan Oei Tjong Hauw yang memenuhi syarat sebagai pewaris kerajaan 

bisnisnya. Umur mereka berdua telah mencapai di atas 21 tahun, sehingga sudah 

dinyatakan mampu sebagai pemimpin perusahaan. Tentu saja ada pertikaian 

diantara mereka berdua. Mereka saling berebut untuk menduduki jabatan teratas 

sebagai penguasa perusahaan. Akan tetapi, tanpa alasan yang begitu jelas, Oei 

Tjong Swan menjual seluruh sahamnya, kemudian meninggalkan Hindia Belanda 

pindah ke Eropa. Hal ini memungkinkan Oei Tjong Hauw untuk menjadi tokoh 

yang berkuasa dalam perusahaan maupun keluarganya.
29

 

Pada kepemimpinan Oei Tjong Hauw dengan dibantu oleh Tan Tek Peng, 

Perusahaan Oei Tiong Ham berjalan dengan baik. Kegiatan bisnis perusahaan 

masih cukup maju, seperti masa kepemimpinan ayahnya. Oei Tjong Hauw juga 

mengambil para insinyur Tionghoa lulusan Universitas Delft, Universitas 

Wegeningen dan para sarjana ekonomi lulusan Universitas Rotterdam untuk 

                                                           
28

 Benny G. Setiono, op. cit., hlm. 265. 
 
29 Yoshihara Kunio, op.cit. hlm. 13. 
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dijadikan manager profesional.
30

 Semua pekerjaan administrasi ditata dengan baik 

di bawah pimpinan seorang ahli keuangan. Dia tidak hanya mengurus pembukuan 

perusahaan tetapi juga membuat riset pemasaran, analisis dan rencana alokasi 

keuangan. 

 

D. Penurunan Produksi Gula 

Pada 1930an terjadi depresi ekonomi, atau sering dikenal dengan 

berlangsungnya maleise. Depresi ekonomi ini mengakibatkan penurunan produksi 

gula, yang berdampak pada pendapatan perusahaan Oei Tiong Ham. Keadaan ini 

juga mendorong terciptanya kesepakatan perdagangan gula dunia harus dikurangi. 

Pada 1930an, kemampuan produksi gula di Jawa rata-rata 3.000.000 ton, harus 

diturunkan menjadi 1.400.000 ton. Campur tangan pemerintah juga semakin ketat, 

kegiatan ekspor gula tidak bisa langsung dikirim keluar, harus melalui 

pemerintah. Penurunan produksi gula telah ditetapkan dalam persetujuan 

Chadbourne pada 1931.
31

 Persetujuan itu berisi perjanjian untuk mengurangi 

produksi gula. 

Gula pada akhir abad XIX, atau selama 30 tahun pertama abad XX, 

merupakan hasil ekspor yang terpenting. Hal ini disebabkan karena penanaman 

tebu setelah tahun 1900 mengalami perluasan secara besar-besaran yang terus 

berlangsung sampai tahun 1930. Pada masa depresi ekonomi 1930 penanaman 

tebu berkurang menjadi separuhnya, sehingga ekspor gula semakin mundur. Pada 

                                                           
30 Benny G. Setiono, op. cit., hlm. 266. 

 
31 Mely G. Tan, op. cit., hlm. 84. 
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1937 gula menduduki tempat kelima dalam ekspor. Komoditi ekspor yang 

terpenting pada masa itu diduduki oleh karet, minyak bumi, kopra, dan timah.
32

 

Setelah disusul dengan perjanjian gula internasional (International Sugar 

Convention), yang menyatakan setiap negara produsen gula akan ditetapkan 

jumlah ekspornya. Untuk melaksanakan kesempatan ini, pemerintah kolonial 

membentuk Nederlandsch Indie Veereningde Voor de Afset van Suiker (NIVAS) 

pada 1932. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan seluruh pabrik gula untuk 

menjual hasil produksinya kepada NIVAS. Kegiatan penjualan gula semuanya 

diatur oleh NIVAS dengan mendapatkan imbalan jasa dari pabrik sebesar 1,64 

persen dari dari seluruh biaya produksinya.
33

  

NIVAS dibangun sebagai penjual tunggal, dan sebagai kegiatan monopoli 

yang mengatur seluruh penjualan gula dari pabrik. Keuntungan dari perjanjian 

gula internasional, NIVAS bertindak sebagai pemegang monopoli penjualan 

kepada para eksportir yang berkewajiban menanggung naik turunnya hasil 

pendapatan di pasaran. Akan tetapi eksportir harus cepat menanggapi naik 

turunnya harga gula, yang sewaktu-waktu bisa berubah. 

Keputusan yang amat penting dalam perusahaan Oei Tiong Ham Concern 

untuk mengurangi resiko bisnis, dengan menambah keanekaragaman barang 

komoditi yang diimpor. Seperti yang dilakukan oleh direktur Oei Tiong Ham 

Concer, Oei Tjong Hauw dengan memperkuat perdagangan karet di Palembang. 

                                                           
32

 Hartono Kasmadi dan Wiyono, op. cit., hlm. 58. 

 
33

 Soegijanto Padmo, Sejarah Kota dan Ekonomi Perkebunan, Makalah 

yang disampaikan pada diskusi sejarah diselenggarakan oleh BPSNT departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata Yogyakarta, 11-12 April 2007, hlm. 16-17. 
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Karet tersebut diproses menjadi karet lapis, yang kemudian diekspor ke Amerika 

Serikat, melalui Singapura. Usaha ini membuahkan hasil, yaitu penjualan 

mencapai 2.000 sampai 3.000 ton setiap bulan.
34

  

Keterbatasan pasar di Hindia Belanda dan pembatasan barang-barang 

ekspor mendorong Oei Tjong Hauw mencari bisnis baru di Cina. Pemerintah Cina 

dan modal swasta setuju untuk mengadakan kerja sama dengan Oei Tiong Ham 

Concern. Pada 1935, di Shanghai didirikan Perusahaan Penyulingan Alkohol 

Cina. Kapasitas produksi pabrik tersebut 4.000 galon alkohol industri setiap 

harinya. Pengelolaan pabrik dan penjualan alkohol ditangani oleh Kian Gwan. 

Perusahaan itu menjadi promotor yang amat berhasil dalam pembuatan alkohol 

industri. 

Menjelang Perang Dunia II, menyebabkan banyak kehancuran pada pabrik 

Oei Tiong Ham Concern. Pada 1937 awal dari PD II, Jepang memulai perang di 

Shanghai. Pabrik alkohol tersebut dihancurkan oleh Jepang dan semua aset pabrik 

disita. Pihak Kian Gwan dituduh oleh Jepang membantu Belanda dan Cina. 

Kemelut Perang Dunia II di Eropa juga menyebabkan kantor Kian Gwan di 

London terkena bom, dan terpaksa ditutup. 

Kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 menyebabkan semakin 

banyak kehancuran pabrik Oei Tiong Ham. Tentara Jepang membongkar pabrik 

gula Tanggulangin dan merampas gula yang ada di gudang, yang berniali jutaan 

gulden. Tentara Belanda membakar pabrik pemrosesan karet di Palembang, 
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 Tjoa Soe Tjong, “Seratus Tahun Perusahaan Oei Tiong Ham”, dalam 

Yoshihara Kunio, op.cit. hlm. 135. 
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selanjutnya juga menghancurkan pabrik gula yang ada di Ponen, agar tidak 

dimanfaatkan oleh Jepang. 


