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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada abad XIX sampai XX di Hindia Belanda perkembangan perekonomian 

dalam pertanian dan perkebunan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya 

industrialisasi di Jawa. Kota-kota besar di Jawa sebagian besar menjalankan 

fungsinya sebagai pusat-pusat administratif dan komersial. Kota-kota pelabuhan 

utama di Jawa menjadi pusat komersial karena memiliki fungsi ekonomi. Fungsi 

ekonomi yang dimaksud adalah memproduksi hasil bumi untuk perdagangan yang 

dijual untuk pasar internasional.1 

Tembakau adalah Tanaman yang digunakan sebagai bahan baku utama rokok. 

Tanaman tembakau bukan tanaman asli dari Hindia Belanda atau Indonesia, tanaman 

ini berasal dari Benua Amerika dan nama latinnya nicotiana tabacum.2 Kebiasaan 

menggunakan tanaman tembakau untuk dikonsumsi, pada awalnya dilakukan oleh 

suku Indian sebagai tradisi ekslusif dan menjadi ritus menikmati daun tembakau. 

Hingga tanaman tembakau dikenal dan dinikmati oleh orang-orang Eropa pada akhir 

abad XVII setelah Colombus membawa tanaman tersebut ke daratan Eropa.3 

 

                                                             
 
1 Purnawan Basundoro, dkk, Tempo Doeloe Selaloe Aktoeal (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2007), hlm. 268. 
 

2  Amen Budiman dan Onghokham, Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi 
Pembangunan Bangsa dan Negara, (Kudus: PT Djarum Kudus), hlm. 80 
 

3 Ibid, hlm. 82 
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Di Hindia Belanda memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung 

untuk ditanami dan mengembangbiakkan tanaman tembakau. Tanaman tembakau 

juga masuk dalam kategori tanaman ekspor dan menjadi tanaman wajib tanam saat 

diberlakukannya cultuurstelsel4 atau sistem tanam paksa pada periode tahun 1830 – 

1870 yang di gagas oleh  Van den Bosch.5 Adanya sistem tanam paksa ini, pada 

perkembangannya menuntut untuk memunculkan perkebunan-perkebunan baru, 

khususnya perkebunan tembakau di daerah-daerah baru. Sebelumnya, tembakau 

hanya ditanam dan tumbuh di beberapa tempat di Jawa, diantaranya Buitenzorg 

(Bogor), Priangan dan Cheribun (Cirebon). Setelah tahun 1830, beberapa penghasil 

tembakau muncul di beberapa daerah seperti Kediri, Rembang, Madiun, Surabaya dan 

Madura.6 

Tanaman tembakau menjadi jenis tanaman penting dan wajib tanam di bawah 

sistem tanam paksa, selain tanaman tiga besar lainnya yaitu tebu, kopi dan nira pada 

periode antara tahun 1836-1845. Kenaikan ekspor tembakau di Jawa pada masa tanam 

paksa juga sangat diperhitungkan diantara tahun 1841-1845. Ekspor tembakau pada 

                                                             
 
4  Sistem tanam paksa (cultuurstelstel) adalah peraturan yang mewajibkan setiap desa 

menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan 
tarum (nira). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah 
dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki 
tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi 
semacam pajak. Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah 
pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan kolonoal 
Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek cultuur stelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga 
yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian milik 
Belanda. lihat dalam Robert Van Niel, Sistem Tanam Paksa di Jawa, (Jakarta: LP3ES, 2003). 
 

5  Johannes Van Den Bosch adalah penggagas dari adanya sistem tanam paksa, ia 
mengemukakan ide-idenya itu kepada raja Belanda yang kemudian menyambut baik ide tersebut pada 
bulan januari tahun 1830, kemudian di tahun 1830 Van den Bosh tiba di jawa dan menjadi Gubernur 
Jenderal di Jawa. Akibat sistem yang memakmurkan serta menyejahterakan negeri Belanda ini dan di 
sisi lain menyengsarakan rakyat pribumi, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf 
oleh raja Belanda, pada tanggal 25 Desember 1839. 
 

6 Murray Li, Tania, Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 
Obor, 2002), hlm 87 
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tahun 1830 berjumlah 180.000 gulden dan pada tahun 1840 telah meningkat menjadi 

1.200.000 gulden. Ekspor tembakau mengalami kemunduran setelah tahun 1840 tetapi 

meningkat kembali setelah tahun 1850 sebagai akibat dari kenaikan produksi pada 

umumnya.7 

Industri-industri rokok kretek 8  mulai dari industri rokok rumahan hingga 

industri rokok skala pabrik. Awalnya, industri rokok rumahan tersebut memproduksi 

berdasarkan pesanan dan untuk dinikmati sendiri. Dalam perkembangannya, 

popularitas rokok kretek yang semakin terkenal dan besarnya permintaan 

produksinya, maka industri rokok kretek pun menjadi sangat besar. Nitisemito dengan 

N.V. Bal Tiga mengawali industri rokok kretek tersebut dengan skala lebih besar 

dengan memusatkan kegiatan produksinya di suatu areal, dari industri rumah ke 

perusahaan besar berskala pabrik. 

Tahun 1920-an kebutuhan akan cengkeh meningkat, sehingga harga cengkeh 

dunia pun menjadi mahal. Kegagalan panen cengkeh di 2 negara penghasil cengkeh 

terbesar Zanzibar dan Madagaskar juga hasil perkebunan cengkeh di Hindia Belanda 

tidak seperti yang diharapkan karena kebutuhan cengkeh di Hindia Belanda 

meningkat sejak industri rokok kretek di Hindia Belanda sangat menggantungkan 

impor cengkeh yang cukup tinggi. 

  

                                                             
 
7 Tri Handayani, Petani dan Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang pada Periode 

Penanaman Tanaman Wajib” ,diunduh dari 
http://eprints.undip.ac.id/19807/1/Petani_dan_Tembakau_Gupernemen-Tri_Handayani.pdf (diakses 
pada tanggal 27 Desember 2013). 

 
8  Kretek adalah jenis rokok lokal yang berisikan tembakau sebagai bahan dasarnya dan 

campuran cengkeh didalamnya. Rokok kretek ini ditemukan oleh Haji Djamhari dari Kudus. 
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Tahun 1924, industri rokok di Kudus sudah dibedakan ke dalam 3 golongan, 

yaitu besar (produksi diatas 50 juta batang pertahun), menengah (produksi 10-50 juta 

batang pertahun) dan kecil (produksi dibawah 10 juta pertahun). Di tahun yang sama 

tercatat ada 12 perusahaan besar, 16 perusahaan menengah dan 7 perusahaan kecil. 

Jumlah seluruhnya sebanyaka 35 perusahaan dan terus meningkat di tahun-tahun 

selanjutnya: menjadi 38 perusahaan di tahun 1925, 42 perusahaan di tahun 1926 dan 

46 perusahaan di tahun 1927. Di tahun 1928, industri rokok telah mencapai jumlah 50 

perusahaan, dengan perincian 13 perusahaan besar, 26 perusahaan menengah dan 11 

perusahaan kecil.9 Sentra industri rokok kretek telah meluas di pulau Jawa hingga 

mungul dua sentra industri lain, yaitu daerah Vorstenlanden10 dan lembah brantas.11  

Harga cengkeh yang sangat tinggi berdampak pada industri rokok kretek di 

kota Kudus saja tetapi daerah lain juga terkena dampaknya, perusahaan kecil banyak 

yang gulung tikar. Sementara yang masih bertahan menurunkan kualitas produknya 

hingga memotong upah tenaga kerjanya. Kemudian diperparah lagi dengan 

membanjirnya produk rokok asing melalui impor hingga mendirikan pabriknya di 

Hindia Belanda. Diperkirakan jumlahnya mencapai 1 miliar batang pertahun.12  

                                                             
 

9 Abhisam, Hasriady dan Miranda, Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran 
Kretek, (Jakarta Selatan: Kata-Kata), hlm. 80-81  
 

10  Vorstenlanden yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri atau memiliki 
otonomi daerahnya sendiri (zelfbesturende landscappen) yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda 
melalui perjanjian atau kontrak politik dengan penguasa daerah tersebut, daerah tersebut adalah 
Keratonan Surakarta dan Yogyakarta. 

 
11 Lembah Brantas atau Lembah sungai Brantas adalah daerah sungai Brantas yang mengalir 

70km kea rah barat, mulai daerah Kepanjen, Malang mengalir memasuki bagian hilir tengah yang 
mengakir kea rah barat, kemudian menuju ke utara, melalui daerah Blitar, Tulungagung, Kediri dan 
Kertosono. (Rudy Badil, Kretek Jawa Gaya Hidup Lintas Budaya, (Jakarta: KPG (Kepustakaan 
Populer Gramedia, 2011), hlm. 129-130) 

 
12 Abhisam, Hasriady dan Miranda, Op Cit., hlm 82 
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N.V. Bal Tiga adalah perusahaan rokok kretek milik Nitisemito yang berhasil 

menguasai jagat industri rokok kretek yang kemudian menginspirasi perusahaan 

rokok kretek lainnya untuk mengikuti jejaknya. N.V. Bal Tiga didirikan pada tahun 

1908 di kota Kudus dan awal mulanya pabrik rokok kretek milik Nitisemito ini masih 

menggunakan merk dagang lain.  

Atas hal tersebut, penulisan sederhana ini berusaha menelusuri dan mengkaji 

bagaimana Nitisemito dengan pabrik rokoknya N.V. Bal Tiga menguasai pasar 

pertembakauan di daerah kolonial Hindia Belanda hingga Nitisemito dikenal “Raja 

Kretek”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Sejalan dengan ditemukannya rokok yang berbahan baku tembakau untuk 

dikonsumsi oleh penduduk asli Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda, usaha 

untuk memproduksi produk tersebut dengan jumlah yang banyak membuat pasar 

industri pertembakauan pada awal abad XX semakin ketat. Didirikannya N.V. Bal 

Tiga di Kudus sebagai industri rokok dengan skala yang besar membuat Nitisemito 

dikenal dengan sebutan “Raja Kretek” pada masa kolonial Hindia Belanda. 

Dalam setiap penulisan ilmiah diperlukan rumusan masalah untuk mengetahui 

dan membatasi arah penelitian, maka dalam tulisan ini difokuskan pada persoalan:  

1. Bagaimana perkembangan pabrik rokok kretek N.V. Bal Tiga milik 

Nitisemito di Kudus 1906 – 1942 ? 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka untuk dapat memperjelas 

lingkup dari permasalahan dan untuk mempermudah penulisan, diperlukan adanya 

rumusan masalah dalam penulisan sejarah. Maka penulisan sejarah harus dibatasi oleh 

lingkup spasial dan temporal agar pengkajian terhadap permasalahan yang akan 

diungkap lebih fokus. Periodisasi diperlukan untuk membuat waktu yang terus 

bergerak tanpa henti menjadi dapat dipahami (intelligible) dengan membaginya dalam 

unit-unit waktu, dalam babak-babak, maupun dalam periode-periode. Periodisasi 

adalah konsep sejarawan semata-mata, suatu produk mental yang hanya ada dalam 

pikiran sejarawan. Pembabakan waktu hanyalah sebuah konsep yang dibuat oleh para 

sejarawan untuk lebih mempermudah dalam menentukan sebuah lingkup sejarah.13 

 Dalam penulisan ini mencoba mengkaji proses berdirinya pabrik rokok kretek 

N.V. Bal Tiga di Kudus. Kota Kudus menjadi batasan spasialnya.  

 Ruang lingkup pada penelitian Sejarah Pabrik Rokok N.V. Bal Tiga di Kudus  

adalah tahun 1906 sampai tahun 1942, merujuk pada berkembangnya industri rokok 

yang sangat pesat pada awal abad XX. 

 Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejarah Pabrik Rokok 

N.V. Bal Tiga di Kudus. 

 

  

                                                             
 
13 Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 19-20 
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D. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan penulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana proses pabrik rokok 

N.V. Bal Tiga berdiri di kota Kudus setelah rokok kretek muncul dan dikenal oleh 

masyarakat dan banyaknya permintaan untuk memproduksi rokok kretek dari 

produksi skala rumahan hingga menjadi skala pabrik. 

Dalam kajian sejarah pada dasarnya adalah untuk mengetahui perkembangan 

suatu peristiwa yang selalu berkaitan dan berpengaruh dengan perkembangan bangsa 

dan memberikan wawasan baru terhadap perkembangan dalam pemerintahan pasca 

proklamasi kemerdekaan RI. Penulisan ini diharapkan untuk melengkapi dan 

menambah wacana mengenai sejarah perindustrian di Indonesia, khususnya di kota 

Kudus. 

 

E. Kerangka Konsep 

 Dihapuskannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 

1870 yang kemudian mengganti sistem tersebut dengan Liberalisasi Ekonomi, awal 

masuknya modal asing yang diinfestasikan di  Hindia Belanda dan diperbolehkannya 

pribumi untuk mengelola pabriknya sendiri walaupun juga tidak terlepas dari kontrol 

pemerintah kolonial pada awal abad XX.  

Pada awal abad XX ini setelah diberlakukannya sistem liberalisasi ekonomi 

mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik berdiri dari milik kolonial Hindia Belanda 

sampai pribumi yang memiliki perekonomian yang mampu juga pabrik-pabrik asing 

dari luar leluasa melakukan aktifitasnya di Hindia Belanda untuk kepentingan 

kolonial Belanda.  
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Melihat sejarah Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda beberapa abad 

maka banyak ditemui bangunan-bangunan bergaya Eropa berdiri di Indonesia. 

Adapun bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat pemerintahan, pabrik, 

perumahan, pelayanan publik, dll.  

Adanya pabrik-pabrik yang didirikan kolonial Belanda di Hindia Belanda ini 

yang tujuan utamanya sebagai lahan produksi akan Sumber Daya Alam Hindia 

Belanda untuk kepentingan kolonial.  
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F. Tinjauan Pustaka 

 Dalam penulisan sejarah Pabrik Rokok N.V. Bal Tiga di Kudus ini erat 

kaitannya dengan perkembangan perekonomian dan hasil perkebunan tanaman 

tembakau sebagai dasar utama bahan baku rokok. Dalam penyusunan penulisan ini 

diperlukan literatur-literatur yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan 

industri dan juga literatur yang berkaitan dengan industri rokok. 

 Tulisan mengenai Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi 

Pembangunan Bangsa dan Negara, 14  dalam buku ini memaparkan tentang 

perkembangan rokok kretek di Indonesia. Akan menjadi bahasan yang menarik 

karena perkembangan kebudayaan merokok di Indonesia sudah dikenal sebelum 

tahun 1601-1602.  

Buku tentang Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove 

Cigarettes, 15  menjadi referensi karena membahas tentang kebiasaan merokok 

terutama rokok kretek dan membahas tentang industri rokok di Indonesia. 

 Buku tentang Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang 

dalam Thomas J. Linblad, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan 

Baru. Menjadi referensi karena membahas tentang sejarah perekonomian dan era 

industrialisasi di Hindia Belanda. Dalam buku ini menjadi sangat menarik karena 

memaparkan perekonomian Hindia Belanda sampai adanya industrialisasi di berbagai 

sektor. 

                                                             
 
14 Amen Budiman dan Onghokham, Op Cit 

 
15 Mark Hanusz, Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes, (Jakarta: 

Equinox Publishing). 
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Buku Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok 

Kudus16 dalam buku ini menjelaskan bagaimana agama, politik dan ekonomi sangat 

berpengaruh dalam masyarakat kota Kudus. Dalam buku ini industri rokok di Kudus 

tidak lepas dari pengaruh tradisi dan kultur masyarakat kota Kudus itu sendiri. 

Dari referensi-referensi diatas maka penyusunan penulisan ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran atas perkembangan industri rokok kretek dan khususnya 

pabrik rokok N.V. Bal Tiga yang menjadi pabrik besar dan menguasai pasar industri 

kretek di Hindia Belanda. 

 

G. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian sejarah metode yang digunakan ialah metode penulisan 

sejarah yaitu Tahap pengumpulan sumber (heuristik).  

Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau rekonstruksi suatu 

peristiwa yang diperlukan sumber-sumber sejarah. Pelacakan sumber-sumber 

atau jejak-jejak bersejarah dapat dilakukan di perpustakaan, observasi, 

wawancara.  

1. Verifikasi 

Tahap verifikasi atau kritik dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap 

keabsahan sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik dimaksudkan agar 

mendapatkan sumber yang kredibel atau yang dapat dipercaya, dan fakta yang 

                                                             
 
16 Lance Castles, Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus, 

(Jakarta:Sinar Harapan, 1987). 
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terekam di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Langkah 

pertama ialah : 

 Kritik Eksternal.  

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian tehadap 

aspek-aspek luar dari sumber data. Fungsi kritik eksternal adalah 

memeriksa sumber-sumber data atas dasar dua butir pertama dan 

menegakkan sedapat mungkin otentisitas dan integritas dari sumber 

tersebut. 

Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui apakah sumber data yang 

telah terkumpul asli atau tidak. Kritik eksternal ini diberlakukan pada 

semua sumber, baik tertulis maupun lisan.  

Penulis akan terus menegakkan fakta pada tahap ini, dan keyakinan bahwa 

kesaksian yang disampaikan oleh narasumber merupakan peristiwa yang 

dialami sendiri atau mengetahui secara jelas. Dengan sikap penulis 

tersebut diharapkan kesaksian itu dapat bertahan tanpa adanya perubahan 

meski dilakukan wawancara berkali-kali. 

 Kritik Internal  

Kritik Internal adalah kritik terhadap aspek-aspek dalam dari sesuatu 

sumber atau teks, mempertanyakan kredibilitas dan atau reliabilitas isi 

sumber atau teks. Penulis akan berusaha meyakinkan bahwa data yang 

diperoleh adalah suatu kebenaran. 
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3. Interpretasi 

Dalam tahap interpretasi fakta dan data yang telah diuji kredibilitasnya 

diusut hubungannya dengan fakta dari sumber lain yang telah diakui 

kebenarannya. Dengan menarik saling hubung antar fakta tersebut akan 

terbentuk rekonstruksi baik secara analitis maupun secara sintesis. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah kegiatan intelektual yang dilakukan oleh 

sejarawan untuk mengerahkan segala kemampuan intelektualnya dalam 

membuat deskripsi, narasi, analisis kritis, serta sintesis dari fakta-fakta, 

konsep-konsep, generalisasi, teori, hipotesis sehingga menghasilkan suatu 

bentuk penulisan sejarah yang utuh yang disebut historiografi. 

Aspek kronologis sangat penting dalam historiografi. Aspek kronologis 

inilah yang membedakan kajian sejarah dengan kajian lainnya. Dalam tahap 

penulisan laporan sebagai cara melakukan rekonstruksi fakta dan data yang 

terpilih secara sistematik berdasarkan sintesa komparatif berdasarkan 

determinism atau hukum kausalitas. 
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H. Sistematika Penulisan 

 Penulisan Sejarah Pabrik Rokok N.V. Bal Tiga di Kudus Tahun 1906 – 1942, 

ini terdiri dari  4 bab.  

Bab pertama mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

Bab II menjelaskan berkembangnya industri tembakau pada awal abad XX  

 Baba III merupakan penjelasan tentang proses berdirinya pabrik rokok N.V. 

Bal Tiga. 

 Bab IV merupakan suatu jawaban dari permasalahan dalam keseluruhan 

penulisan. 
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