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BAB IV 

DAMPAK INDUSTRI GULA OEI TIONG HAM CONCERN BAGI 

MASYARAKAT 

  

A. Dampak Sosial Ekonomi 

1. Munculnya Sistem Ekonomi Uang 

Industri perkebunan telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia, 

khususnya di Jawa. Pada permulaan abad XX, industri perkebunan membuat 

kesenjangan masyarakat desa. Perkebunan-perkebunan telah mengintensifkan 

penggunaan uang, yang mengubah sistem lama dari bagi hasil menjadi sistem 

kerja upah. Kini setiap pekerjaan dihargai dengan uang. Sistem upah telah 

mengubah kehidupan para petani kecil dari perhambaan, menjadi penjual tenaga 

kerja di pabrik gula. 

Perusahaan perkebunan memegang peranan penting dalam bidang 

perekonomian desa, sehingga mendorong munculnya tenaga kerja bebas, yang 

dibutuhkan oleh perusahaan gula. Pada 1930 hampir 530.000 orang Indonesia 

bekerja dalam bidang indurtri gula, dan lebih dari 820.000 bekerja pada industri-

industri yang lain.
1
 Masyarakat yang pada mulanya bekerja sebagai buruh tani, 

banyak yang beralih menjadi buruh pabrik gula.  

Pabrik gula membutuhkan banyak tenaga kerja pada saat musim giling 

tiba, karena pasokan tebu yang bertambah banyak. Masa musim giling 

                                                           
1
 Anne Booth, William J. O’Malley, dan Anna Weidemann, Sejarah 

Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 232. Lihat juga, Volkstelling 

1930, jilid 5, hlm. 104. 
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berlangsung antara bulan Mei sampai dengan Oktober.
2
 Buruh bekerja selama 10 

jam, yaitu dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Bahkan ada pula yang bekerja 

sampai 12 jam setiap harinya, dari pukul 6 pagi sampai 6 sore.
3
 Pekerjaan yang 

semakin bertambah mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja, karena jam kerja juga 

bertambah. Akan tetapi walaupun jam kerja bertambah upah mereka tetap, tidak 

mendapatkan upah tambahan. Pendapatan upah kerja sebanding dengan upah 

mereka jika bekerja menjadi buruh pertanian di desa.
4
 

Di pabrik gula terdapat perbedaan upah antara buruh Cina dengan buruh 

pribumi. Buruh Cina mendapatkan upah yang lebih tinggi, karena pihak 

perusahaan menganggap orang Cina lebih rajin bekerja. Pada sistem lapisan sosial 

pemerintah Hindia Belanda kedudukan orang Cina juga lebih diunggulkan 

daripada pribumi. Pada 1884, buruh Cina menerima upah f 3,25, dan buruh 

pribumi menerima 30-60 sen setiap harinya. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 17. 
 
3
 Yasuo Uemura, “Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa”, 

dalam Akira Nagazumi (Peny.,), Indonesia dalam Kajian sarjana Jepang, 

Perubahan Sosial-ekonomi Abad XIXX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme 

Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 55. 

 
4
 Hiroyoshi Kano, Frans Hüsken, dan Djoko Suryo, Di Bawah Asap Pabrik 

Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 114. 
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Tabel V 

Tabel Upah Buruh Tahun 1900, 1921 dan 1931 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Anak-anak 

1900 45 sen 25 sen 20 sen 

1921 57 sen 47 sen 38 sen 

1931 45 sen 36 sen 29 sen 

Sumber:  Mubyarto, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial 

Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), hlm. 145. 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui, buruh dewasa laki-laki, perempuan dan 

anak-anak terdapat kesenjangan upah kerja. Antara tahun 1900 dan 1921 terjadi 

kenaikan upah buruh sampai 12 sen pada tenaga laki-laki, tetapi tahun 1931 upah 

kembali menurun. Penurunan upah tahun 1931 disebabkan karena depresi 

ekonomi, yang menjadikan turunnya produksi gula. 

Industri gula menimbulkan perputaran sistem ekonomi uang tidak hanya di 

kawasan kota dan pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sangat cepat masuk ke 

pedalaman. Peredaran uang masuk melalui sistem pembayaran upah tanaman 

kepada para petani dan pembayaran kepada pejabat pemerintahan. Uang masuk 

dalam semua kegiatan masyarakat pedesaan dan menjadi sesuatu yang sangat 

bernilai. Masyarakat menggunakan uang sebagai alat transaksi jual beli, dan juga 

digunakan untuk kegiatan yang lain-lain, seperti pembayaran pajak pada 

pemerintah. 

2. Terjadinya Mobilitas Kaum Buruh 

Para buruh perusahaan perkebunan terdiri dari buruh tetap dan buruh 

musiman. Pekerja buruh musiman dibutuhkan pada waktu kegiatan produksi 
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pabrik meningkat, dan membutuhkan jumlah pekerja buruh yang tinggi. 

Kebutuhan tenaga kerja yang mendadak tersebut berasal dari tenaga buruh 

musiman.
5
 Perusahaan menggunakan sistem pekerja musiman agar tingkat 

produksi yang banyak pada musim giling masih bisa dikerjakan. 

Para buruh berasal dari daerah sekitar pabrik gula, dan ada pula yang 

berasal dari luar daerah pabrik. Buruh yang berasal dari luar daerah pabrik 

melakukan perpindahan menuju lokasi perusahaan gula sebagai tenaga kerja demi 

mendapatkan upah.
6
 Kebutuhan tenaga kerja yang semakin meningkat, 

menyebabkan masyarakat meninggalkan daerah asalnya untuk menjadi buruh 

pabrik gula.  

Perpindahan penduduk yang tidak memiliki tanah, lebih sering terjadi 

dibandingkan dengan penduduk yang memiliki tanah. Penduduk yang memiliki 

tanah lebih memilih bekerja pada sektor pertanian sebagai basis penghidupannya. 

Pemilik tanah yang memilih menyewakan atau menjual tanahnya kepada 

perusahaan juga sering dilakukan, yang selanjutnya mereka bekerja di pabrik gula. 

Hal itu dilakukan karena menghindari kerja wajib dan beban pajak tanah yang 

dimilikinya.    

Mobilitas penduduk dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu mobilitas ulang 

alik, sirkuler, dan permanen. Pertama adalah mobilitas ulang-alik untuk menyebut 

mobilitas yang terjadi pada jarak dekat. Mobilitas ini dilakukan oleh buruh pabrik 

yang rumahnya dekat dengan lokasi pabrik gula. Kaum buruh meninggalkan 

                                                           
5
 Ibid., hlm. 180. 

 
6
 Jan Breman, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja, Jawa di Masa 

Kolonial, (Yogyakarta: LP3ES, 1986), hlm. 48. 
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rumah untuk bekerja di pabrik saat pagi dan pulang ke rumah saat petang, 

sehingga tanpa harus menginap.  

Kedua adalah mobilitas sirkuler untuk menyebut mobilitas pada jarak 

sedang.
7
 Buruh terpaksa meninggalkan keluarganya selama berbulan-bulan 

sampai musim giling selesai. Perusahaan perkebunan menampung buruh musiman 

dengan membangun barak-barak tempat pemukiman yang akan ditempati selama 

musim giling berlangsung. Buruh melakukan mobilitas sirkuler, karena akan 

menghabiskan waktu dan biaya banyak jika mereka pulang setiap harinya. Jarak 

rumah mereka yang agak jauh, sehingga lebih baik bermukim pada barak-barak 

yang telah disediakan oleh pabrik. 

Ketiga adalah mobilitas permanen dilakukan oleh buruh pabrik gula yang 

jaraknya sangat jauh.
8
 Mereka yang melakukan perpindahan secara permanen 

biasanya para buruh tetap, yang tidak terikat oleh musim giling. Para buruh yang 

melakukan mobilitas permanen telah disediakan tempat tinggal oleh pihak pabrik 

sebagai tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama. Seperti buruh pabrik gula 

Krebet di Malang di sediakan rumah tinggal untuk pekerja yang tinggal menetap 

di kawasan pabrik gula. 

Beberapa pendorong perpindahan kaum buruh antara lain berasal dari 

persoalan yang berkaitan dengan wilayah asalnya, baik itu persoalan ekonomi, 

bencana alam, atau kesempatan kerja. Kemiskinan merupakan persoalan ekonomi 

yang mendorong kaum buruh melakukan migrasi untuk meningkatkan 

                                                           
7
 Ida Bagoes Mantra, Mobilitas penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di 

Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999), hlm. 8. 

 
8
 Bambang Sulistyo, op.cit., hlm. 20. 
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perekonomian mereka. Faktor pendorong yang diakibatkan bencana alam 

misalnya terjadinya kekeringan atau munculnya wabah penyakit. Kaum buruh 

yang tidak mendapatkan kesempatan kerja di wilayah asalnya, juga terpaksa 

melakukan perpindahan menuju daerah yang menyediakan lapangan pekerjaan, 

seperti wilayah pabrik gula. 

Faktor yang menjadi daya tarik migrasi buruh antara lain, wilayah tujuan, 

lapangan pekerjaan, dan pemberian uang muka. Kaum buruh mencari wilayah 

tujuan migrasi yang lebih maju, terutama kegiatan perekonomiannya. Wilayah 

yang maju ekonominya banyak menyediakan lapangan kerja, sehingga 

mengakibatkan perpindahan kaum buruh. Pemberian uang muka kepada buruh 

juga sering terjadi di pabrik gula, yang bertujuan sebagai daya tarik untuk 

mendapatkan tenaga buruh. Perusahaan Oei Tiong Ham juga menerapkan sistem 

pemberian uang muka untuk mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan. 

Fasilitas transportasi yang memadai juga memudahkan buruh pabrik 

melakukan perpindahan. Pembangunan jalan raya dan rel kereta api yang 

membuka wilayah pedesaan, menghubungkan dengan pusat-pusat ekonomi secara 

cepat dan mudah. Munculnya transportasi, seperti dokar dan kereta api telah 

dibedakan antara angkutan barang dan penumpang. Buruh yang datang datang 

dari luar Semarang, seperti Cirebon dan Juwana dengan menggunakan kereta api 

penumpang atau trem. 
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Elson mengatakan bahwa faktor kemiskinan yang mendorong penduduk 

Jawa melakukan migrasi.
9
 Menurut Elson, sebagian tenaga kerja perusahaan gula 

merupakan masyarakat desa miskin, yang hanya mempunyai sedikit tanah atau 

bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali. Masyarakat tersebut bergantung pada 

pendapatan tambahan yang mereka peroleh dari pekerjaan di perusahaan gula. Hal 

ini juga dikemukakan oleh G.R. Knight, bahwa pekerjaan buruh pabrik gula 

sebagian berasal dari luar perbatasan areal pabrik, yang pada umumnya adalah 

petani yang tidak mempunyai tanah.
10

 

Kehadiran buruh perempuan dan anak-anak semata-mata terpaksa karena 

persoalan ekonomi. Mereka pada umumnya berasal dari keluarga petani yang 

tidak memiliki tanah. Buruh perempuan umumnya berasal dari daerah sekitar 

pabrik gula. Secara moral buruh wanita juga mengurusi kebutuhan suami dan 

anak-anaknya di rumah, sehingga melakukan mobilitas ulang alik.
11

 Penggunaan 

buruh perempuan dan anak-anak lebih menguntungkan pihak pabrik, karena tidak 

banyak menuntut kenaikan upah walaupun pekerjaan bertambah. Berbeda dengan 

laki-laki yang sering menuntut kenaikan upah, terutama pada saat musim giling. 

Pemakaian buruh perempuan dan anak-anak di tempatkan pada bagian 

pekerjaan yang ringan tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Pada sektor 

                                                           
9
 G.R. Knight, “Kuli-Kuli Parit, Wanita Penyiang Pekerja-Pekerja Industri 

Gula Jawa Utara Awal Abad ke-20”, dalam J. Thomas Lindblad (ed.), Sejarah 

Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 

2000), hlm. 100. 
 
10

 Lucia Yuningsih, Migrasi Tahun 1870-1942: Kajian Migrasi Wanita 

Pribumi Antar Wilayah Di Pulau Jawa, (tanpa tempat: tanpa penerbit, 2009), hlm. 

6. 
 
11 Bambang Sulistyo, op.cit., hlm. 21. 
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perkebunan mereka bekerja, misalnya menanam tebu, memupuk, menyiangi 

rumput dan memelihara tanaman. Buruh laki-laki di tempatkan untuk menyiapkan 

lahan, membalik tanah, menebang tebu, dan mengangkut tebu.
12

 Pada sektor 

pabrik gula, pekerja perempuan yang di tempatkan untuk menjahit karung gula, 

dan memberi cap karung. 

Pendapatan petani pemilik lahan akan lebih menguntungkan, jika lahan 

dijadikan untuk pertanian dibandingkan dengan yang disewakan. Lahan yang 

disewakan untuk perkebunan tebu menjadi tidak subur. Pada 1920 penyewaan 

lahan setiap bau (7096 m
2
) setahun sebesar 60,69 gulden. Dari hasil sewa masih 

dikurangi dengan pajak tanah sebesar 29 gulden, jadi pendapatan tinggal 31,69 

gulden. Lahan yang subur setiap bau ditanami padi, jika dijual menghasilkan 

66,76 gulden. Hasil tersebut jika dikurangi dengan pajak tanah sebesar 29 gulden 

dan biaya pertanian sebesar 15 gulden, jadi penghasilan sebesar 22,76 gulden. 

Akan tetapi hasil panen padi masih di tambah dengan hasil panen palawija, yang 

rata-rata menghasilkan 15 gulden, sehingga penghasilan petani bertambah 

menjadi 37,76.
13

 Jadi, ekonomi petani yang mempunyai lahan akan lebih 

berkembang jika mereka menjadikan lahannya untuk pertanian, daripada 

disewakan kepada perusahaan gula. 

3. Gejolak Kaum Buruh di Perusahaan Gula 

Pengusaha gula pada umumnya memiliki pandangan negatif pada buruh 

bumiputera, yang tidak memiliki mentalitas kerja seperti orang Eropa. Menurut 

                                                           
12

  Lucia Yuningsih, op. cit., hlm. 5. 
 
13 Suhartono, Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan 

Surakarta 1830-1920, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 100. 
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pandangan orang Barat penduduk bumiputera cenderung malas dan boros. Mereka 

jarang sekali memiliki rencana untuk meningkatkan penghidupannya, seperti 

menyisihkan uang penghasilan untuk investasi sebuah usaha, meningkatkan 

pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika mendapatkan upah yang lebih mereka 

cenderung akan menghabiskan demi kepuasan hidupnya. Pengusaha gula 

memandang buruh bumiputera lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja 

dari luar (Eropa dan Cina). Meskipun keuntungan pabrik gula mencapai dua kali 

lipat pihak pengusaha tidak meningkatkan upah buruh bumiputera.
14

 

Daerah industri gula yang upah buruhnya rendah berada dalam kondisi 

yang berbahaya. Waktu musim giling diperkirakan akan terjadi gangguan 

keamanan, seperti pemogokan, pembakaran perkebunan, merusak pabrik, dan 

lain-lain. Para buruh yang upahnya rendah, akan melakukan tindakan demi 

menuntut kenaikan upah. Peningkatan aktivitas propaganda dan jaminan hidup 

bagi buruh telah menyebabkan pemogokan, sehingga meningkatkan ketegangan di 

perusahaan gula. Sehubungan dengan tindakan kaum buruh tersebut, Residen 

diperintahkan mencari jalan keluar  untuk menghindari perselisihan antara pihak 

pengusaha dan para buruhnya.
15

 

Direktur pabrik gula Rejoagung memberhentikan beberapa pekerja 

buruhnya, pada bulan Februari 1920. Para buruh diberhentikan tanpa alasan yang 

jelas, hanya mereka diduga dalam bekerja kurang maksimal dan banyak menuntut 

kenaikan upah. Pekerja buruh yang dikeluarkan selanjutnya melakukan 

                                                           
14

 Bambang Sulistyo, op.cit., hlm. 105. 
 
15

 Neratja, tanggal 27 April 1920. 

 



81 
 

perundingan, agar bisa diterima kembali di pabrik gula Rejoagung. Ketua 

kelompok buruh mengirim surat kepada manajer pabrik tanggal 1 Maret 1920, 

meminta buruh yang telah diberhentikan supaya diterima kembali dan pekerja 

baru dikeluarkan.
16

 Ketua buruh juga melakukan ancaman kepada pihak pabrik, 

jika permohonan mereka tidak diterima akan mengajak semua buruh untuk 

melakukan pemogokan.
17

 

Seluruh buruh pabrik Rejoagung melakukan rapat, yang menghasilkan 

sejumlah tuntutan mengenai perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah kerja. 

Suryopranoto merupakan pimpinan buruh yang tergabung dalam persatuan kaum 

buruh dan kaum tani di daerah Madiun, dalam melakukan gerakan pemogokan. 

Suryopranoto telah mengirimkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh 

buruh di Madiun untuk mendukung pemogokan di pabrik Rejoagung. 

Beberapa usaha yang dilakukan pihak perusahaan untuk menekan 

terjadinya gejolak pada kaum buruh. Terdapat tiga penjelasan yang diajukan 

sejarawan pulau Jawa abad XIX. Pertama, arsitek Belanda dari industri gula 

memanfaatkan jalur-jalur wewenang tradisional di wilayah pedesaan untuk 

mendapatkan kesediaan dari para petani. Menurut Elson, bahwa faktor kunci 

kesuksesannya adalah “keputusan untuk menggunakan jalur-jalur tradisional dari 

hubungan-hubungan pejabat” dalam memperluas hasil produksi. Begitu pula Van 

Niel, berpendapat “perangsang untuk menggalakkan hasil budi daya pemerintah 

adalah pemenuhan keinginan dan perintah penguasa di atas tingkat desa. 

                                                           
16

 Bambang Sulistyo, op.cit., hlm. 109. 
 

17
 Neratja, tanggal 1 Maret 1920. 
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Sementara Fasseur telah menarik kesimpulan bahwa “dalam mencapai kesuksesan 

tidak mungkin berjalan tanpa kerjasama dari golongan elite desa yang 

terkemuka”, seperti golongan priyayi atau kepala desa (lurah).
18

  

Kedua, kesediaan membeli dengan sistem pembayaran teratur kepada 

petani produsen, berdasarkan hasil produksi pabrik mereka. Pembayaran secara 

tunai juga mempunyai arti penting untuk mendorong para petani atau pemilik 

tanah untuk menyewakan dan menghasilkan tebu. Van Niel menyatakan bahwa, 

tekanan yang dilakukan oleh golongan elite pribumi merupakan satu-satunya 

dorongan untuk bekerja, tetapi perangsang uang yang disediakan juga sangat 

penting sekali.
19

 

Ketiga, kaum petani atau buruh pasrah dalam menghasilkan tebu untuk 

kebutuhan perusahaan, sepanjang tidak merusak ekonomi dan masyarakat 

pedesaan. Pada akhirnya tatanan kehidupan masyarakat setempat juga 

dikendalikan oleh kaum petani untuk mencegah hancurnya kehidupan rumah 

tangga orang-orang pribumi. Hal ini dapat dilihat seperti dalam hal penanaman 

tebu yang tidak merusak pola-pola kehidupan desa, kaum tani tidak dirugikan. 

Selain itu perusahaan juga harus menjamin kehidupan ekonomi kaum buruh 

pabrik, agar rumah tangga mereka tetap sejahtera. 

Masalah peranan kepala desa, misalnya di wilayah pabrik gula Pakis 

(Tayu) mereka mendapatkan pembagian tanah yang cukup luas karena jabatannya. 

Keterangan yang telah disampaikan oleh Burger dapat diketahui bahwa para 

                                                           
18 Yasuo Uemura, op. cit., hlm. 77. 
 
19

 Ibid. 
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kepala desa dari kecamatan Mergoyoso, Tayu, dan Dukuhseti rata-rata menerima 

seluas 12 sampai 25 bau (9 sampai 18 hektar) tanah jabatan (bengkok) yang 

sebagian besar terdiri dari tanah sawah. Melalui kerjasama dengan para tengkulak 

Cina yang bekerja pada perusahaan Oei Tiong Ham dan uang panjar yang sering 

mereka terima cukup besar, maka mereka pun menjadi pemasok hasil bumi yang 

penting di wilayah itu.
20

 

4. Berkembangnya Kegiatan Perekonomian di Semarang 

Sekitar 1900-1920, Semarang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang 

penting. Kondisi sosial ekonomi lebih menitikberatkan pada sektor perdagangan, 

yang bisa dilihat dari banyaknya perusahaan di Semarang, baik yang dikelola 

orang Eropa maupun Cina. Kemajuan di Semarang ditandai dengan berdirinya 

bangunan-bangunan modern yang merupakan pusat firma-firma besar di Jawa. 

Pada 1914 Semarang terdapat kurang lebih 60 firma, yang berada di pusat kota, 

yaitu daerah Bodjong.
21

 

Industri gula yang sangat terkenal milik Oei Tiong Ham di Semarang, 

sehingga mendapat julukan raja gula. Aset perusahaan tersebut sangat besar 

dibandingkan dengan pengusaha Cina lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

 

 

 

                                                           
20

 Frans Hüsken, Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah 

Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 143. 
 
21

 Leo Suryadinata, Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 84. 
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Tabel VI 

Firma-Firma Cina Terbesar di Semarang Tahun 1940 

 

Firma Berdiri Jenis Usaha Aset Kepemilikan 

Cina 

Pemilik 

Perusahaan 

Oei Tiong 

Ham 

1906 Beragam 40.000.000 Peranakan Oei Tjong 

Haw 

NV Handel 

Mij Thio 

Sng Liong 

1921 Perdagangan, 

Penyewaan 

Tanah, Kayu. 

2.000.000 Peranakan Thio 

Thiam 

Tjong 

NV Indisch 

lioyd 

1917 Asuransi 1.000.000 Peranakan Thio 

Thiam 

Hoen 

NV Bouw 

Mij Liem 

Kiem Ling 

- Bangunan, 

Perumahan 

- Peranakan Liem Mo 

Lien 

Liem Bwan 

Seng 

- Perdagangan, 

Industri 

- Peranakan Liem 

Tjiauw 

Hoen 

Sih Khay 

Hie 

- Perdagangan, 

Perumahan 

- Peranakan Sih Tiauw 

Hoen 

Oen Seng - Perdagangan, 

Hasil Bumi 

- Totok The Tjay 

Yan 

Kok Seng - Ekspor-

Impor 

- Totok Thio Tjio 

Lem 

Thiam Kie - Perdagangan - Totok You Thui 

Tie 

Oey Ngo 

Hok 

- Perdagangan 

tekstil 

- Totok Oey Ngo 

Hok 

Sumber:  Twan Peck Yang, Chinese Business Elite in Indonesia and The 

Transition to Independence 1940-1950, terjemahan, Elite Bisnis Cina di 

Indonesia Masa Transisi kemerdekaan 1940-1950, Yogyakarta: 

Niagara, 2004, hlm 55. 

 

 Data di atas menunjukkan bahwa firma milik Oei Tiong Ham mempunyai 

aset terbesar diantara pengusaha Cina lainnya. Oei Tiong Ham juga mempunyai 

usaha yang beragam, jika dibandingkan dengan perusahaan Cina lainnya. Firma 

Kian Gwan yang berkembang menjadi Oei Tiong Ham Concern, juga merupakan 
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upaya untuk bersaing dengan perdagangan-perdagangan Eropa.
22

 Perusahaan yang 

pada awalnya hanya berdagang barang-barang eceran atau kelontong berkembang 

menjadi pengusaha gula yang sukses.  

 Perdagangan gula menjadi komoditi ekspor yang terbesar di Semarang. 

Ekspor gula mencapai lebih dari 50% dari total ekspor di Semarang. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel yang berisi data jumlah ekspor di Semarang tahun 1924: 

Tabel VII 

Ekspor Hasil Bumi di Semarang Tahun 1924 

 

No Nama Barang Jumlah (dalam ton/tahun) 

1 Gula 463.628 

2 Jagung 14.848 

3 Tembakau 12.474 

4 Tapioka 9.979 

5 Kapok 9.877 

6 Biji-bijian 6.361 

7 Kayu 4.350 

8 Kopra 3.682 

9 Serat 3.283 

10 Karet 3.049 

Sumber:  Siti Anita Haryono, “Etnis Cina dan Peranannya dalam Perekonomian di 

Semarang Tahun 1906-1930”, Skripsi, (FIS UNY, 2007), hlm. 88. 
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 Jongkie Tio, Kota Semarang dalam Kenangan, (Semarang: Terang 

Publlishing, 2004), hlm. 29. 
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Pada 1924 dapat dilihat dalam tabel bahwa ekspor gula sangat mendominasi 

dalam 10 jenis hasil bumi di Semarang. Gula menjadi komoditi tertinggi pada 

1924 di Semarang, yaitu 463.628 ton. Jumlah ekspor gula tersebut lebih dari 30 

kali lipat dibandingkan dari jumlah ekspor jagung. 

 Posisi gula yang sangat baik, jika dibandingkan dengan komoditi ekspor 

lainnya, sehingga mempunyai arti penting bagi perekonomian di Semarang. 

Ekspor gula di Semarang dalam periode 1900-1929, terhitung dalam lima tahun 

sekali, dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel VIII 

Ekspor Gula Semarang Tahun 1900-1929  

(dalam jutaan gulden) 

 

Tahun Jumlah 

1900 13,9 

1905 15,9 

1910 27,6 

1915 43,8 

1920 257 

1925 93,1 

1929 73 

Sumber: Theo Stevans, “Semarang, Jawa Tengah dan Pasar Dunia 1870-1900”. 

Dalam Peter J. M (ed). The Indonesian City Studies in Urban 

Development and Planning, (Dordrecht-Holland Cinnaminson USA: 

Foris Publications, 1986, hlm.6. 
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Perdagangan orang-orang Cina tidak kalah dengan orang Eropa. Kemajuan 

dalam bidang perdagangan tentu dipengaruhi pula oleh sifat-sifat dasar orang Cina 

yang lebih mementingkan bidang perdagangan untuk menunjang perekonomian 

mereka di banding perhatian pada bidang pemerintahan. Golongan minoritas Cina 

juga dikenal sebagai satu golongan yang ekonomis, teliti cermat dan tekun. 

Sehingga setiap penghasilan yang diperoleh akan dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya.
23

 

Perkembangan yang pesat dalam perdagangan, membawa banyak 

pengaruh dalam aktifitas masyarakat Semarang waktu itu. Salah satu diantaranya 

adalah laju perkembangan kota Semarang yang juga turut mengalami kemajuan 

atau peningkatan. Perkembangan perdagangan itu tampak dengan dibangunnya 

sarana-sarana yang di pandang memenuhi syarat sebagai tempat perkantoran atau 

perdagangan di Semarang, misalnya toko-toko, bank-bank swasta. Dampak yang 

lain yaitu bentuk tata kota yang tidak teratur sehingga berkesan membinggungkan, 

misalnya dekat dengan kota dagang Eropa terdapat tempat tinggal dan lokasi kerja 

orang-orang Cina. Pengaruh ini terlihat dengan berubahnya fungsi kampung Cina 

dari tempat hunian menjadi tempat untuk berdagang pula. Usaha dagang tersebut 

biasanya terdiri dari sebuah kantor dagang atau toko maupun gudang, yang 

menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik dan keluarganya, hal ini merupakan 

ciri khas perumahan milik orang Tionghoa. 
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 Agus Pramudiono, “Peranan Oei Tiong Ham Concern Bagi 

Perkembangan Pendidikan Masyarakat Tionghoa di Kota Semarang Tahun 1900-

1945”, Skripsi (FIS UNNES, 2007), hlm. 28. 
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Kekuatan utama untuk pertumbuhan ekonomi untuk negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia, adalah memulihkan ideologi ekonomi liberal. 

Ideologi tersebut beranggapan bahwa inisiatif swasta merupakan kekuatan untuk 

pertumbuhan ekonomi. Perusahaan swasta akan meningkatkan ekspor Indonesia 

ke luar negeri dan semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Peningkatan 

ekspor akan memudahkan Indonesia mengurangi kesenjangan upah dan akan 

menambah pendapatan. Indonesia dapat melakukan ekspor ke negara-negara lain 

yang berpenghasilan lebih tinggi dari Indonesia, sehingga dapat menjadi mesin 

pertumbuhan, terutama bidang ekonomi. Akan tetapi untuk mencapai 

keberhasilan, sistem ekonomi negara harus mengendalikan dan mengatur 

pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan mendorong 

inisiatif swasta.
24

  

 

B. Dampak dalam Bidang Politik 

Pertisipasi Oei Tiong Ham Concern (OTHC) dalam bidang politik, tampak 

pada saat timbul ide untuk mendirikan suatu organisasi politik bagi golongan 

Tionghoa. Oei Tiong Ham ikut ambil bagian sebagai sponsor utama bahkan para 

anggota organisasi politik tersebut sebagian besar terdiri dari pegawai OTHC.
25

 

Persidangan dilaksanakan di Semarang pada tanggal 11 November 1917, yang 

disebut sebagai Kongres Tionghoa I. Adapun tujuan dari sidang tersebut untuk 
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 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. 27. 
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 Leo Suryadinata (1988), op.cit., hlm. 89. 
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membicarakan perwakilan Tionghoa dalam Volksraad, dan Oei Tiong Ham 

Concern ikut ambil bagian sebagai pendukung dana. 

Kongres Tionghoa I yang diadakan di gedung Siang Hwee yang terletak di 

Gang Tengah, dan merupakan sidang terbesar yang pernah diadakan di Semarang 

selama kurun waktu 1900-1920. Sidang dihadiri oleh kira-kira 700 orang, yang 

terdiri dari wakil-wakil perkumpulan Tionghoa yang ada di Semarang dan dari 

lura kota.
26

 Sidang ini diadakan berdasarkan usulan seorang politisi Tionghoa 

yaitu H.H.Kan, yang berusaha untuk memperbaiki aksi orang Tionghoa baik 

dalam bidang politik maupun perekonomian. Sidang tersebut akhirnya 

memutuskan H.H.Kan menjadi pemimpin Chung Hwa Hui sekaligus menjadi 

wakil Tionghoa dalam Volksraad.
27
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 Agus Pramudiono, op. cit. hlm. 41. 
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 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, (Jakarta: Grafiti, 1984), 

hlm. 5. 


