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ABSTRACT 

There is widespread appreciation in Indonesia of the need for the preservation of its 
cultural heritage. But attention has yet to given to preserving the heritage of the 
industrial activities, mostly sugar mills that played a critical role in Indonesia’s 
economic and social development that began in the late 18th century. These 
activities generated a rich heritage of built structures, artifacts and records. But this 
heritage is at risk due to the growth and modernization of the Indonesian economy. 
Financial pressures result in the demolition of obsolete facilities located in urban 
areas, equipment is sold for scrap, and records are discarded. Heritage resources 
may present themselves as self evidence and unchanging but perceiving that self 
evident stability depends on sharing a set of assumptions values and orders of 
significance its general and the historical associations of the particular objects. 
Indonesia has a rich cultural heritage; this includes the culture of Bali and temples of 
Borobudur as well as cultural centres of Yogyakarta and Surakarta in Central Java. 
Those tourism centres where domestic tourists have greatly outnumbered foreign 
tourists. Industrial heritage in Java has a potencial in broadening domestic tourism 
that caused increasing economic benefit. Preserved and industrial heritage could 
play an important part in attracting visitors, as an alternative and complement to the 
island's more conventional tourist attractions 
 

 I.  LATAR BELAKANG 

Pada pertengahan abad 18 Revolusi Industri yang dipelopori oleh negara Inggris 

kemudian disusul oleh Negara - negara Eropa Barat memerankan peran yang sangat 

penting dalam mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Kreatifitas yang utama 

dalam revolusi industry adalah pencapaian ilmu pengetahuan dalam bentuk 

perkembangan teknologi dalam bentuk perubahan dari tenaga manusia, tenaga 

binatang ataupun tenaga alam ke tenaga mesin mesin uap untuk menggerakkan 

mesin industry dan transportasi. Pengaruh yang lebih luas dalam dalam penemuan 

industri baru ini adalah mengubah bahan material mentah, eksploitasi mineral dan 

produk pertanian dalam menghasilkan suatu produk untuk kebutuhan hidup sehari 

hari. Keadaan ini menandai lompatan sejarah, budaya dan ekonomi yang penting 

bagi kehidupan kemanusiaan, selain itu revolusi ini memberikan harapan untuk 



kehidupan manusia yang lebih baik. Saat sekarang ini bukti dari peristiwa diatas 

berupa bangunan – bangunan industry yang dilengkapi dengan mesin mesin dengan 

tenaga uap air dan cerobong asap pembuang proses pembakaran yang merupakan 

symbol dari proses produksi dalam ‘ruang dan waktu’. 

 

Ide dari Benua Eropa tentang Enlightenment pada abad ke 17, industrialisasi pada 

abad ke 18 dan modernisasi pada abad ke 19, ide tersebut secara bersamaan 

menuju ke jaman kolonisasi. Pada permulaan abad ke 19 pengaruh Eropa pada 

menejemen perdagangan dan pengenalan pada teknologi mempengaruhi keadaan 

dunia. Ide ini juga berpengaruh pada daerah koloni Belanda di Jawa dalam 

mengembangkan industry pertanian dan perkebunan terutama industry gula dan 

pengembangan rel kereta api untuk sarana transportasi perdagangan menuju ke 

pelabuhan (Ricklefs 1991). Industri mempunyai peran yang penting dalam 

perkembangan ekonomi, sosial dan politik dalam perkembangan sejarah modern 

Indonesia. Dalam dinamika lingkungan, sumber inspirasi budaya tentu mempunyai 

nilai ekonomi dan menunjukan eksistensi yang berupa atraksi peninggalan budaya 

(heritage attraction). Peninggalan warisan budaya mempresentasikan dirinya sendiri 

sebagai bukti nyata sebagai suatu kepentingan hasil dari sejarah yang berkaitan 

dengan obyek peninggalan. Pabrik – pabrik gula di jawa adalah asset budaya 

industry pada masa lalu dan juga asset untuk masa yang akan datang. Bangunan-

bangunan bersejarah tersebut menunjukan kekayaan peninggalan budaya berupa 

bangunan (arsitektur dan struktur), teknologi dan system menejemen pada waktu 

lampau. Industri - industri ini mempunyai dampak sosial dan ekonomi tidak hanya 

pada daerah pedesaan tetapi juga perkotaan. Setelah adanya proses mekanisasi 

pabrik gula di jawa tahun 1880an gula menjadi industry pertanian yang utama di 

Jawa, tetapi harus diingat bahwa kunci sukses dari industry gula adalah berkat 

adanya system Tanam Paksa (1830-1870).  

 

Pabrik gula, sebenarnya tidak hanya bangunan industri yang ada ada cerobong 

asapnya dan lokomotif menggeret lori berisi tebu saja tetapi lebih dari itu pabrik 

gula di Jawa telah menjadi penanda atau ‘Land Mark’ bagi kawasan sekitarnya. 

Indonesia mempunyai banyak peninggalan warisan budaya termasuk di dalamnya 

peninggalan budaya di Bali, Prambanan dan Borobudur, pusat kebudayaan Jawa di 

Yogjakarta dan Surakarta. Pusat kunjungan wisata ini banyak dikunjungi wisatawan 

dari dalam dan luar negeri. Warisan budaya industry gula di Jawa yang letaknya 

disekitar kedua kota budaya tersebut mempunyai potensi yang besar untuk 



dikembangkan. Gondang baru (fig.1) lokasinya ada diantara dua daerah kunjungan 

wisata terpenting di Jawa, Yogyakarta dan Surakarta) dan juga dekat dengan 

kompleks Candi Prambanan, sehingga lokasi Pabrik Gula Gondang Baru sangat 

potensial untuk atraksi wisata. Perencanaan yang berkesinambungan (suitanable 

development ) hendaknya dikembangkan lebih dahulu sebelum fasilitas fasilitas yang 

ada menjdai rapuh. Bangunan-bangunan untuk mesin penggiling yang tidak lagi 

terpakai dialih fungsikan dari pada perlahan lahan hancur. Disana sudah ada 

museum yang belum representative yang sangat mungkin untuk dikembangkan. 

Gudang – gudang yang kosong dapat dipakai untuk menyimpan mesin mesin yang 

tidak berguna, bangunan bangunan perumahan dan perkantoran digunakan fasilitas 

lain yang menunjang. 

 

 

 

 

Gambar 1. Pabrik Gula Gondang Baru di Klaten. Semua perlatan mesin dan lokomotif 
dengan tenaga uap masih lengkap. Pabrik ini juga dilengkapi museum yang bisa 
dikembangkan. Karena letaknya antara Yogyakarta dan Surakarta dua daerah tujuan wisata 

di Jawa Tengah maka Kawasan Pabrik Gula Gondang Baru sangat potensial untuk 
dikembangkan menjadi daerah wisata rekreatif dan edukatif 



 

  II. WARISAN BUDAYA INDUSTRI GULA 

Perkembangan gula di Jawa sangat didukung oleh iklim dan tanah di Jawa yang 

cocok untuk tanaman tebu dan juga paska Revolusi Industri di Eropa Barat yang 

dibawa Belanda ke Jawa berupa teknologi mesin uap yang bisa menggerakkan 

industri penggilingan pada skala yang besar. Daerah pertanian tebu di Jawa banyak 

ditemukan di Jawa Jengah dan Jawa Timur. Iklim yang paling baik untuk 

pertumbuhan tanaman tebu adalah daerah yang panas dan cukup curah hujannya. 

Tercatat dalam peta ‘Suikerfabrieken op Java’, bersumber dari Cartography. Inr. J.H. 

de Bussy. Amsterdam 1914 menyatakan bahwa pada tahun tersebut ada 191 pabrik 

gula yang aktif berproduksi, sedangkan dari peta ’Kaart der Suikerfabrieken, Spoor 

en Tramwegen van Java en Madoera, Bijgewerkt tot 1 Juni 1925 juga dari sumber 

Cartography. Inr. J.H. de Bussy, Amsterdam, pada peta tersebut menunjukkan di 

Jawa pada tahun 1925 ada sekitar 200 pabrik gula yang aktif berproduksi. Industry 

gula memainkan peran yang penting dalam perubahan tradisi ekonomi di jawa dari 

ekonomi pertanian ke mekanisasi ekonomi dalam kurun waktu tahun 1880-1955. Di 

pertengahan abad ke 19 setelah periode mekanisasi industry gula posisi produksi 

gula di Jawa naik menjadi yang terbaik dibandingakan dengan produk pertanian dan 

perkebunan lainnya. Pada pertengahan abad ke 18 Jawa menjadi pemasok gula 

terbesar didunia bersaing dengan Cuba dan hasil itu masih dirasakan pada masa 

kemerdekaan sampai tahun 1970 an (Stevens dalam Nas 1986). 

 

Peninggalan industri gula di Jawa yang sudah berusia 1 ½  abad sekarang secara 

perlahan lahan terancam punah. Proses kemunduran industri gula di Jawa dimulai 

pada sekitar tahun 1920 an ketika Gunung Merapi meletus yang menyebabkan 

bangunan banyak pabrik gula yang hancur, disekitar Yogyakarta - Surakarta ada 

sekitar 15 pabrik gula roboh karena gempa diantaranya adalah PG. Medarie, PG 

Kedaton Pleret, PG. Gedaren, PG. Gedoeng Banteng, PG. Gesiekan, PG. Demak Idjo 

dan PG. Ngelom yang sudah tidak ada lagi hanya tinggal puing puing atau nama 

daerah tersebut. Sedangkan beberapa pabrik gula yang masih ada sampai sekarang 

disekitar Yogyakarta dan Surakarta hanya PG. Mojo di Sragen, PG. Tasik Madu di 

Surakarta dan PG. Gondang Baru di Klaten sedangkan PG. Ceper di dekat Klaten dan 

PG. Colomadu di Surakarta sudah tidak beproduksi lagi. Setelah itu industri gula di 

Jawa dilanda masa resesi tahun 1930 yang terkenal dengan jaman ’malaise’, banyak 

sekali pabrik yang tutup kemudian hancur. Sejak Perang Dunia kedua Jawa ada 



dibawah pemerintahan Jepang dan banyak masyarakat Belanda pulang ke negeri 

Belanda nasib pabrik gula tidak menentu, Setelah kemerdekaan Republik Indonesia 

kira kira masih ada sekitar 50 an pabrik gula yang tersisa. Setelah periode 

rehabilitasi mesin – mesin pabrik gula industry ini mulai surut dalam kurun waktu 

antara 1970-1998, sejak krisis ekonomi tahun 1998 banyak industry gula yang 

diberhentikan operasinya karena ongkos produksi yang telalu mahal.  

 

Di Jawa Tengah ada sekitar 15 pabrik gula dan 35 pabrik ada di Jawa Timur. Pabrik-

pabrik gula ini masih dilengkapi mesin-mesin tenaga uap dan transportasi 

pengangkut tebu dengan menggunakan lokomotif tenaga uap. Mayoritas 

emplacement industry gula menunjukan struktur bukti nyata untuk sistim social 

budaya dalam konteks untuk mengetahui budaya industri. Pabrik pabrik gula di Jawa 

Timur sangat menarik, banyak yang masih utuh dari pabrik penggilingan yang 

dilengkapi dengan menara cerobong asap, fasilitas perumahaan dengan arsitektur 

kolonial, mesin – mesin dengan tenaga uap, lokomotif uap yang masih berjalan 

sampai pada pohon – pohon munggur yang sudah tua tetapi masih hidup sampai 

sekarang. Tidak ada industri lain yang unik seperti industri gula dari 

tradisi ’Cembengan’ acara ritual dimulainya musim giling sampai teknologi mesin uap 

dan teknologi pertanian yang selama satu setengan abad memberikan banyak 

pengaruh di bidang ekonomi, sosial budaya bagi masyarakat Jawa, Cina, dan 

Belanda. Masyarakat yang bekerja di pabrik gula maupun yang bertempat tinggal 

disekitar pabrik gula akan selalu menceritakan kenangannya bersama pabrik gula 

dari yang mengambil tebu waktu lori mengangkut tebu sampai pada proses 

penggilingan tebu hingga menjadi gula. 

 

Pabrik gula adalah saksi sejarah perkembangan ekonomi industri gula yang banyak 

memberikan keuntungan tidak hanya pada pemerintah Kolonial Hindia Belanda di 

Jawa tetapi juga pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan hingga 

pertengahan tahun 1970 an. Peninggalan industri  Belanda tersebut tidak hanya 

yang bersifat ’tangible’ (bangunan pabrik yang sifatnya fisik bangunan, mesin mesin 

dan locomotif dan lori), tetapi yang sifatnya ’intangible’ (non fisik yang berupa 

sistem yang tidak berujud) yaitu sistem budidaya pertanian tebu dan teknologi 

proses pembuatan dari tebu menjadi gula. Selain itu sistem tanam paksa untuk 

mendapatkan bahan baku berupa tebu, petani dipaksa untuk menanam tanaman 

yang sudah ditentukan pihak VOC sebagai penguasa, petani sebagai pemilik dan 

pengolah lahan dipaksa menanam tebu pada 1/5 lahan milik mereka. Sistem ini 



bertahan meski Indonesia telah merdeka dan pabrik gula berada di bawah 

Kementrian Kemakmuran Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). 

 

 III.  ARKEOLOGI INDUSTRI 

Revolusi Industri yang lahir di Inggris pada abad ke 18 dipicu oleh penemuan 

ilmuwan Inggris James Watt. Penemuannya yang luar biasa adalah mengubah uap 

air yang dipanaskan kemudian diproses secara teknologi menjadi tenaga yang bisa 

menggerakkan mesin mesin penggiling, mesin lokomotif dan mesin penggerak kapal. 

Masa inilah yang menandai gaya hidup modern, perubahan masyrakat yang agraris 

menjadi masyarakat yang industrialis di Eropa Barat. Masyarakat Belanda waktu itu 

membawa ide perkembangan teknologi industri mesin uap ke Jawa pada 

pertengahan abad ke 18. Mereka menggabungkan teknologi industri mesin uap 

dengan industri hasil bumi (agriculture) di Jawa. Industri kopi, teh, beras, tapioka 

dan gula mulai dikembangkan pada masa itu. Puncak perkembangan ekonomi Hindia 

Belanda adalah diterapkannya sistem Tanam Paksa. 

 

Semangat modern dari Negara Belanda memberikan perkembangan yang luar biasa 

dari berkembangnya industri, diketemukannya berbagai sumber tenaga bagi mesin, 

menjadi intensifnya kapitalisme dan juga kemudian membuat intensifnya penjajahan 

menjadi imperialisme modern. Pasca dihapuskannya Tanam Paksa banyak 

perkebuanan tebu dan industri gula jatuh ke tangan partikelir (swasta). Dengan 

peraturan modern industri gula ini menjadi bibit bibit kapitalisme (Hall 1964, 34). 

Warisan inilah yang kemudian memberikan kemakmuran bagi bangsa Belanda dilain 

pihak kesengsaraan masyarakat Jawa karena adanya sistem Tanam Paksa. 

Walaupun system Tanam Paksa sudah dihapuskan pada tahun 1870 tetapi untuk 

tanaman tebu sebagai bahan mentah pembuatan gula dan kopi masih diberlakukan 

karena gula dan kopi adalah komoditi yang sangat menguntungkan perdagangan 

Belanda. 

 

Dengan ditemukannya mesin mesin dengan tenaga uap air perjalanan dari Belanda 

ke Jawa tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, sebelumnya dengan 

menggunakan perahu layer membutuhkan 70 hari tetapi dengan menggunakan 

tenaga mesin uap hanya 5 minggu. Setelah dibukanya terusan Suez maka eksploitasi 

tanah jajahan menjadi lebih intensif lagi. Pelabuhan mulai dibangun dan 



dihubungkan dengan rel kereta api sejak 1864 menuju daerah industri gula, 

jembatan mulai dibangun.    

 

Arkeologi Industri adalah satu cabang ilmu yang melihat periode sejarah dimana 

manusia menggunakan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting. Terhadap 

peninggalan budaya industry di Jawa ini perlu adanya penanganan yang benar agar 

kita dapat menyelamatkan situs arkeologi yang sangat penting dan sejarah industri 

permesinan yang berupa perkembangan mesin uap, mesin diesel, dan mesin tenaga 

lisrik. Masin – mesin tenaga uap pabrik gula merupakan perangkat bukti 

perkembangan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya (Palmer 1993, 9).  

 

Perkembangan Ilmu Arkeologi di Eropa barat dan Amerika Serikat sekarang ini tidak 

hanya berkonsentrasi pada pada situs situs abad pertengahan (abad 15) dan 

sebelumnya tetapi sudah berorientasi pada peninggalan abad ke 18. Arkeologi 

Industri yang berkembang di Eropa Barat adalah cabang ilmu arkeologi yang 

mempelajari situs situs industri abad ke 18 – 19 yang berupa pabrik pabrik yang 

digerakkan oleh mesin uap. Ilmu Arkeologi Industri tidak hanya menyangkut 

masalah industri yang berupa bangunan pabrik tetapi juga sarana dan prasarana 

yang berkaitan dengan industri seperti transportasi kereta api, stasiun kereta api, 

sistem dam pengairan, jembatan dan sebagainya. Jadi Ilmu Arkeologi ini adalah 

gabungan antara Ilmu Arkeologi, Konservasi, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Mesin, 

Sejarah, Ekonomi dan Kebudayaan. Sekarang bahkan sudah terbentuk asosiasi 

internasional untuk konservasi bangunan industri dengan sebutan TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) yang sering 

mengadakan diskusi dan seminar internasional. Hasil dari perkembangan ilmu 

Arkeologi Industri sudah banyak hasilnya. Di Eropa Barat bekas bekas daerah 

industri di konservasikan untuk dijadikan daerah tujuan wisata, obyek obyek bekas 

bangunan industri diberikan fungsi baru untuk Museum, Art Galleri atau fungsi baru 

lainnya yang sesuai untuk perkembangan ekonomi. Di kota kecil Saltaire dekat Leeds, 

Inggris banyak bangunan industri yang masih dilengkapi cerobong asap dijadikan 

perkantoran dan apartement yang bergengsi. Kereta api dengan lokomotif dengan 

tenaga mesin uap dihidupkan lagi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.  Di 

Perancis beberapa stasiun kereta api kuno dijadikan museum (Stratton 2000, 10).    

 

 



Keberadaan pabrik gula dari dulu sampai sekarang adalah hasil karya budaya 

sengaja atau tidak sengaja diwariskan dengan berbagai ceritanya diwariskan dari 

satu generasi sampai generasi berikutnya. Tidak hanya masyarakat Jawa saja tetapi 

masyarakat Cina dan Belanda. Pabrik pabrik itu tidak akan bisa bertahan sampai 

satu setengah abad apabila tidak ada petani tebu dan karyawan yang bekerja di 

pabrik gula yang mayoritas masyarakat Jawa, mandor dan pedagang perantara yang 

mayoritas pada masa lampau adalah masyarakat Cina dan masyarakat Belanda 

sebagai pemilik yang melakukan proses penggilingan dan perdagangan ekspor 

keseluruh penjuru dunia. Dari rentetan peristiwa diatas pabrik gula di Jawa adalah 

tercatat sebagai warisan peninggalan budaya (heritage) secara bersama dari 

masyarakat Jawa, Cina dan Belanda yang sekarang sudah disepakati sebagai ’shared 

heritage’ atau ’mutual heritage’ (Fielden 1994, 34).  

 

Perkembangan perekonomian Kolonial Hindia Belanda (economic history) kalau 

dipelajari tidak lepas dari industri gula di Jawa. Industri gula disepanjang pesisir 

utara Jawa Tengah  sangat erat hubungannya dengan perkembangan bentukan kota 

pelabuhan Semarang (urban morphology) (Abel 1997, 12). Pada masa itu ekonomi 

pemerintah kolonial Hindia Belanda di Jawa mengalami puncak kejayaan dengan 

adanya perdagangan gula yang menjadi salah satu andalan. Pabrik pabrik gula 

tumbuh berjajar antara daerah Cirebon sampai Kudus yang pada masa itu dibangun 

sarana transportasi berupa jalur transportasi untuk kepentingan perdagangan 

berupa rel kereta api yang terkenal dengan julukan ’Jalan Emas’ untuk 

menghubungkan daerah daerah penghasil gula berupa pertanian tebu dan pabrik 

pabrik gula sehingga dengan mudah gula diangkut untuk diekspor melalui pelabuhan 

Semarang. Kantor kantor administrasi untuk mengoperasikan produksi dan 

perdagangan gula kebanyakan ada di Kota Lama Semarang yang merupakan cikal 

bakal perkembangan kota Semarang (Nas 1986). Bentukan bangunan bangunan 

perkantoran yang ada di Kota Lama Semarang banyak tidak lepas dari industri dan 

perdagangan gula.  Perusahaan NHM (Nederlansche Handel Maatschappij) pada 

tahun 1824 di Batavia adalah sebagai lembaga untuk mendukung monopoli 

perdagangan gula . Kantor cabang di Semarang ada di depan pintu utama 

(Jembatan Mberok) Kota Lama semarang sekarang dipakai untuk kantor Bank 

Mandiri. Sedangkan lembaga yang mendukung finansial industri dan perdagangan 

gula adalah de Javasche Bank yang pada waktu itu kantornya ada di jalan utama 

Kota Lama sekarang bangunan kantor tersebut sekarang digunakan untuk Kantor 

Telekomunikasi. Masih banyak bangunan kantor di Kota Lama Semarang yang 



berperan dalam perdagangan gula di Jawa sebagai broker (penyalur). Kantor Oei 

Tiong Ham Concern adalah kantor administrasi yang ada di Kota Lama Semarang 

untuk mengoperasikan industri dan perdagangan 5 pabrik gula yang ada Jawa 

Tengah dan Jawa Timur milik ’Raja Gula’ Oei Tiong Ham. Kantor tersebut sekarang 

sudah berubah bentuk menjadi Kantor PT. Rajawali Nusindo (Wright 1909).  

 

 

 IV. PELESTARIAN WARISAN BUDAYA 

Dalam proses pelestarian atau konservasi selalu dipertanyakan ”What is the 

significance of the object(s)”, apa pentingnya obyek yang akan dilestarikan (Earl 

1997, 6). Dalam usianya yang sudah lebih dari satu setengah abad pabrik gula 

mempunyai nilai kepentingan untuk dilestarikan sebagai benda cagar budaya (BCB). 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa 

benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi 

pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, 

sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri 

bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya 

diperlukan langkah pengaturan yang diantaranya berguna untuk perlindungan, 

pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya 

tersebut. Dari data sejarah dapat dimengerti bahwa gula mempunyai arti yang 

penting dan memenuhi kriteria diatas tidak hanya sejarah perkembangan ekonomi 

(economic history) saja tetapi juga sejarah perkembangan pelabuhan dan sejarah 

perkembangan kota (urban morphology) (Stratton 2000).   

 

Pabrik gula juga mempunyai nilai estetis sebagai arsitektur industri yang dilengkapi 

perkantoran dan perumahan dengan gaya arsitektur kolonial. Hal ini penting untuk 

keilmuan dibidang arsitektur dan teknik sipil untuk dipelajari bagaimana sisitem 

arsitektur dan struktur masa lampau. Selain itu produksi gula masih menggunakan 

lokomotif sebagai alat transportasi dan mesin mesin dengan teknologi tenaga uap 

yang pada perkembangannya dipadukan dengan mesin mesin tenaga diesel dan 

tenaga listrik. Fenomena ini unik dan sangat menarik tidak hanya bisa 

dikembangkan untuk kepentingan pariwisata tetapi juga pekembangan keilmuan 

dibidang teknologi permesinan. Selain itu jejak sejarah pabrik gula tidak lepas dari 

lika liku kehidupan petani tebu disekitarnya yang merupakan permasalahan ekonomi, 

sosial dan budaya. Cembengan merupakan ritual sebelum dimulainya musim giling 



berupa festival tradisional adalah keunikan lain yang dinantikan masyarakat sekitar 

pabrik gula. Jadi pabrik gula ini termasuk memenuhi kriteria kelangkaan, tidak ada 

industri di Indonesia ataupun didunia yang unik seperti ini.  

 

Peristiwa ini terjadi lagi resesi ekonomi tahun 1997-1998, banyak pabrik gula yang 

diberhentikan operasinya. Krisis ekonomi 1997 berdampak pada menyusutnya 

produktivitas pabrik gula. Pada puncaknya sekitar belasan pabrik gula tidak mampu 

beroprasi lagi di Jawa Tengah. Setelah tahun 2000 bahkan Indonesia mengimpor 

gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penutupan pabrik gula pasca krisis 

memberikan akibat yang sangat buruk, pertama banyak masyarakat yang berkerja di 

pabrik kekurangan pekerjaan, kedua petani tebu harus berpikir untuk menanam 

tanaman lain di kebun tebu sebelumnya. Permasalahan ketiga yang paling parah 

adalah dengan berhentinya beraberapa pabrik gula, banyak bangunan yang 

terbengkalai. Dari bangunan pabrik, gudang, fasilitas perkantoran, perumahan, dan 

sarana lain yang nilai sejarah dan arsitekturnya sangat tinggi bagi ilmu pengetahuan 

musnah karena tidak terjaga dengan baik. Banyak terjadi penjarahan dari elemen 

elemen material rumah tinggal yang ada, rel kereta lori sampai besi besi mesin tua 

yang mempunyai nilai sejarah. Selain itu akibat panas dan hujan banyak terjadi 

kerusakan pada bangunan karena tidak ada perawatan karena tidak ada 

penghuninya. Keadaan ini memang ironis, disatu sisi banyak masyarakat yang 

membutuhkan perumahan untuk bertempat tinggal, sekolahan tempat belajar, dilain 

pihak pemerintah membiarkan perumahan di pabrik gula kosong tidak berpenghuni 

dan bersama bangunan pabrik danfasilitas  lainnya berangsur hancur. 

 

Permasalahan yang masih tersisa adalah sekitar lebih 40 pabrik gula yang masih 

berproduksi dan belasan pabrik gula lainnya yang sudah tidak berproduksi lagi di 

Jawa Tengah dan Jawa Timur dibawah koordinasi PTP IX, X dan XI. Produksi pabrik 

gula sangat tergantung dari pasokan tebu sebagai bahan baku pembuatan gula 

sebagian besar berasal dari petani tebu. Sekarang kwalitas tebu tidak sperti dulu lagi 

rendemennya tidak baik lagi karena sekarang proses pertanian tebu tidak di 

budidayakan secara baik terutama di Jawa Tengah. Selain itu lahan untuk pertanian 

tebu juga semakin berkurang karena petani sudah beralih menanam tanaman lain 

lain yang lebih menguntungkan. Di Jawa Timur masih banyak pabrik gula yang 

berproduksi, lahan tebu juga masih cukup luas dan dibudidayakan secara baik. 

Tetapi secara umum pemasalahan pabrik gula yang utama adalah ongkos produksi 

yang seringkali melebihi harga produk gula yang dihasilkan. Kalau dibiarkan masalah 



ini akan mengakibatkan penutupan pabrik gula secara perlahan dan kita akan 

kehilangan pusaka peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya. Alterntif 

pemacahan untuk menanggulangi masalah ini harus dipikirkan bersama karena 

aset ’Arkeologi Industri’ di Jawa ini kelasnya sudah mendunia karena sebenarnya 

pabrik gula ini adalah museum hidup (living museum) yang keberadaannya sudah 

jarang didunia ini. Kalau asset ini dikelola dengan baik dan dipikirkan secara 

bersama oleh para stakeholders maka tidak mustahil akan memberikan hasil yang 

positif.    

 

 

 V. REVITALISASI PABRIK GULA 

Revitalisasi Kawasan adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan 

dengan memberikan fungsi baru untuk menimbulkan vitalitas kawasan dan 

bangunan yang ada dan mengalami degradasi tetapi belum memudar melalui 

intervensi fisik dan non fisik dibidang ekonomi, pengelolaan lingkungan, manajemen 

heritage, rekayasa sosial budaya serta pengembangan institusional. Menurut Tiesdel 

dalam Revitalizing Historic Urban Quarters (1996) revitalisasi adalah: Improving the 

quality of the property to address certain dimensions of that properties obsolescence. 

Owners and occupiers of buildings can address the dimensions of obsolescence that 

are within their abilities, mainly the structural, functional and image dimensions. 

There are three possible courses of action to increase the utility of a building: 

redevelopment, renovation and re-function. Pendekatan Revitalisasi harus mampu 

mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi 

dan citra tempat). Dengan dukungan mekanisme pengendalian rencana revitalisasi 

harus mampu mengangkat isu strategis kawasan baik dalam bentuk kegiatan sosial 

budaya dan ekonomi maupun karakter fisik kawasan.    

 

Pabrik Gula Gondang Baru di Klaten yang sebelumnya bernama Gondang Winangoen 

didirikan tahun 1860 letaknya sangat strategis; dipinggir jalan antara dua daerah 

kunjungan wisata Yogyakarta dan Surakarta sehingga mempunyai potensi yang 

bagus untuk dikembangkan menjadi daerah kunjungan wisata. Bangunan bangunan 

utama semua masih lengkap dari bangunan pabrik, gudang perumahan, perkantoran 

masih lengkap, beberapa bangunan tidak lagi digunakan seperti perumahan. Sarana 

dan prasarana sudah lengkap bahkan pada kawasan ini dilengkapi dengan museum 

yang walaupun masih belum lengkap tetapi bisa dikembangkan lebih baik. Selain itu 



juga masih ada lokomotif uap yang bisa dijalankan dan rel kereta api yang 

mengelilingi kawasan masih lengkap.  

 

Pabrik gula seperti yang sudah diterangkan diatas termasuk benda cagar budaya. 

Merencanakan kawasan wisata tidak hanya memperhatikan masalah aspek ekonomi 

semata tetapi juga harus memperhatikan masalah pencemaran lingkungan, 

konservasi kawasan dan bangunan, teknologi dan sosial budaya. Dalam suatu 

perencanaan kawasan wisata apalagi disini ada pabrik gula yang sering kali 

menyebabkan masalah limbah, hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan 

UKL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). Sehingga apabila kawasan 

wisata ini sudah dijalankan tidak menyebabkan adanya dampak negatif terhadap 

lingkungan sekitarnya. Untuk memulai proses Revitalisasi pabrik gula dan 

kawasannya yang baik tidaklah mudah karena dalam proses ini menyangkut situs 

cagar budaya yang berupa bangunan dan masih berproduksi dan bangunan 

perkantoran dan perumahan yang sebagian sudah dihuni lagi tetapi mempunyai nilai 

sejarah dan estetis. Penanganan yang perlu dilakukan adalah pelestarian atau 

konservasi bangunan dan mesin mesin uap membutuhkan tenaga sejarawan, 

arkeolog, konservator, arsitek, ahli struktur bangunan bersejarah  dan ahli mesin. 

Selain itu pekerjaan ini harus didampingi BP3 (Badan Penyelamatan Pelesteraian 

Purbakala) sebagai Institusi pemerintah yang memantau situs situs peninggalan dan 

pekerjaan yang berkaitan dengan benda cagar budaya. Peran PTP sebagai pihak 

koordinator juga diharapkan bisa mengucurkan dana awal untuk menjalankan 

konsep konsep yang diterapkan untuk kemudian secara bersama sama menghimpun 

dana untuk pekerjaan konservasi. Untuk pekerjaan revitalisasi ini bukanlah 

pekerjaan yang dananya hanya dari pemerintah saja tetapi harus didukung dari 

semua pihak, dari masyarakat dan bantuan asing. 

 

Keberadaan kawasan wisata untuk sarana rekreasi akan memberikan keberlanjutan 

secara ekonomi untuk bisa mendukung keberadaan Pabrik Gula Gondang Baru. 

Merencanakan museum gula yang bersifat pasif dan aktif untuk kepentingan edukasi 

dan pelestarian peninggalan budaya berupa industri pengolahan gula yang 

menggunakan teknologi abad ke-19 berupa mesin uap. Revitalisasi Kawasan sebagai 

upaya penyelamatan dan pelestarian kawasan Pabrik Gula Gondang Baru sangat 

diperlukan, agar dapat lebih lama lagi bertahan dan dapat memberikan andil dalam 

rangka membesarkan kawasan sekitarnya melalui redevelopment, renovation dan 



refunction dengan tidak merusak kawasan itu sendiri akan saling memndukung 

antara kawasan wisata dan pabrik gula.  

 

Pada revitalisasi pabrik gula dibagi dalam dua kategori; jangka pendek dan jangka 

panjang. Revitalisasi fisik adalah strategi jangka pendek untuk mengawali revitalisasi 

ekonomi yang berjangka panjang. Bangunan bangunan di kawasan pabrik trutama 

bangunan bangunan perumahan yang masih asli dan elemen mesin dan arsitektur 

dikonservasi dengan mengacu kepada aturan aturan yang sudah ditetapkan BP3 dan 

dihidupkan kembali. Langkah langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 Pendokumentasian bangunan bersejarah 

Bangunan asli yang bersejarah dilestarikan dengan mengadakan penelitian 

yang pertama explorasi sejarah untuk menunjukkan bahawa bangunan 

tersebut memiliki nilai sejarah sehingga perlu dilestarikan. Kedua mengadakan 

pengukuran secara lengkap dan penggambaran kembali secara arsitektur 

untuk merekam data asli bangunan (Alfrey 1992). Ketiga mendata kembali 

mesin mesin uap yang masih bekerja baik mesi giling maupun lokomotif karena 

mesin mesin itu adalah barang langka dan tak ternilai harganya dan akan 

menjadi daya tarik utama karena keunikannya.  

 

 Memperbaiki kualitas lingkungan 

Kondisi lingkungan yang ada dikawasan pabrik gula biasanya kumuh karena 

banyak  barang barang yang berupa besi besi tua yang tidak ada tempatnya 

kemudian diletakkan berserakan begitu saja disekitar kawasan, maka perlu 

diadakan penataan dan perawatan.  Sarana dan prasarana pada kawasan 

pabrik gula perlu adanya perbaikan seperti jalan, saluran, system pembuangan 

yang seringkali menimbulkan masalah pencemaran pada lingkungan sekitarnya.  

 

 Peran pihak PTP 

Pihak PTP IX, X dan XI selaku institusi yang mengkordinasi pabrik pabrik gula 

di Jawa hendaknya memfasilitasi dengan perangkat keras berupa pendanaan 

awal untuk proses revitalisasi fisik dan ekonomi. Selain itu juga perangkat 

lunak berupa pembelajaran dibidang konservasi dan pengembangan SDM 

sesuai konsep revitalisasi. Misalnya kawasan dan bangunan di pabrik gula 

dijadikan sarana rekreasi maka diadakan training karyawan untuk ketrampilan 

dibidang pengelolaan fasilitas wisata.     



 

 Aturan aturan dalam proses pelestarian 

Pihak PTP dan BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) yang mewakili pihak 

permerintah hendaknya melakukan program konservasi dengan aturan aturan 

menurut kaidah konservasi yang benar dengan ketat. Apabila perlu ada 

penggantian material baru hendaknya dilakukan menurut aturan yang benar 

(Cunningham 1998). Perlu adanya data data arsitektur untuk kepentingan 

konservasi agar keaslian bangunan bangunan dan mesin mesin yang 

mempunyai nilai sejarah ini terjaga keasliannya. Pihak pemerintah bisa juga 

bekerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi seperti IAAI 

(Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia) atau IAI (Ikatan Arsitek Indonesia). 

 

 Kelayakan studi dibidang ekonomi   

Revitalisasi fisik berupa bangunan, mesin mesin dan lingkungan akan 

membantu meningkatkan kepercayaan diri pada kawasan tersebut, tetapi 

menjaga agar kepercayaan diri terus terjaga harus ada perkembangan 

revitalisasi dibidang ekonomi. Untuk memperbaiki tingkat perekonomian di 

pabrik gula dibutuhkan perkembangan kompetitif untuk lokasi emplasemen 

pabrik gula untuk kehidupan komunitas yang lebih baik salah satunya adalah 

sarana aktifitas rekreasi dan edukasi untuk menghidupkan roda ekonomi. Tim 

Heath dalam bukunya Revitalizing urban quarters mengusulkan bahwa 

‘Functional restructuring’ new uses or activities replacing the former ones; 

while ‘functional regeneration’ is an alternative of existing uses may remain but 

operate more efficiently,.perubahan funsi bangunan akan memeberikan 

alternatif baru untuk meningkatkan pendapatan (Tiesdel 1996, 3) .       

 

Sebenarnya semua pabrik gula yang ada di Jawa sangat dimungkinkan untuk bisa 

dilakukan revitalisasi baik yang masih berproduksi maupun yang sudah berhenti. 

Semua pihak yang terkait (stakeholders) harus saling mendukung. Masyarakat 

sekitar pasti akan mendukung apabila dalam revitalisasi ini memberikan dampak 

yang positif bagi masyarakat sekitarnya. Pabrik Gula Pecangaan dekat Jepara adalah 

salah satu pabrik yang paling tua di Jawa sekarang masih beroperasi dengan fungsi 

lain sebagai pabrik karung, setidaknya keberadaan bangunan tersebut masih bisa 

kita pertahankan. Revitalisasi pabrik gula tidak hanya untuk lokasi wisata tetapi 

fasilitas lain seperti misalnya kawasan Pabrik Gula Colomadu yang sudah tidak 

beroperasi lagi dapat dijadikan sebagai fasilitas olah raga, lokasi yang luas untuk 



sarana olah raga outdoor sedangkan bangunan pabrik dan gudang untuk sarana 

olah raga indoor, mesin mesin yang ada dalam pabrik disimpan di museum. Pabrik 

Gula Olean dekat Situbondo (fig 2) Jawa Timur adalah pabrik gula yang kecil tetapi 

sangat menarik. Semua fasilitas masih lengkap dan asli dari bangunan pabrik, 

perumahan, mesin mesin, lokomotif beserta relnya dan pohon pohon munggur yang 

tua. Andaikata di revitalisasi secara benar bukan mustahil kawasan ini dapat 

diusulkan menjadi ‘World Heritage Industrial Site’. Semua bisa dilakukan asalkan 

‘tidak merusak’ dalam artian menjaga keaslian kawasan dan bangunan cagar budaya.  

 

   

 
Gambar 2. Pabrik Gula Olean di Situbondo adalah pabrik gula yang kecil tetapi sangat 
menarik. Semua fasilitas masih lengkap dan asli dari bangunan pabrik, perumahan, mesin 

mesin, lokomotif beserta relnya dan pohon pohon munggur yang tua. Andaikata di 
revitalisasi secara benar bukan mustahil kawasan ini dapat diusulkan menjadi ‘World Heritage 
Industrial Site’ 
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