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Abstrak 

Rokok kretek telah dikenal masyarakat Kudus sejak tahun 1870, dengan penemunya H. 
Djamhari. Pada saat ini sistem produksinya masih bersifat rumahan belum dioptimalkan 
memakai sistem produksi industri modern. Pengusaha yang berhasil mengembangkan 
temuan H. Djamhari sebagai industri rokok kretek adalah M. Nitisemito (1908). Melihat 
keberhasilan industri rokok kretek Nitisemito semakin menginspirasi masyarakat Kudus 
untuk mengikuti jejak Nitisemito. Maka muncullah para pengusaha pribumi lainnya, a.l. 
Atmowidjojo bin Troenodiwongso (1913), HM. Ashadie Atmo (1914), Moechtadi 
(1926), H. Ali Asikin (1926), HM Moeslich (1927), Nadliroen Atmo (1927), Rusdi 
Atmo (1927), H. Ma’roef Roesjdi (1937), Mc. Wartono (1949), dan lain-lainnya. 
Sedangkan dari kalangan pengusaha non-pribumi (Tionghoa) tercatat kelompok NV. 
Trio/Moeria (1918), NV. Nojorono (1932), dan Djaroem (1951). Pemasaran industri 
rokok kretek Kudus pada perkembangan berikutnya mendapatkan pesaing dari kalangan 
non-pribumi (Tionghoa), baik di Kudus sendiri maupun dari wilayah Jawa Timur yaitu 
Surabaya, Malang dan Kediri. Seperti diketahui ketiga wilayah tersebut pada awalnya 
merupakan pasar terbesar bagi industri rokok kretek Kudus. Saingan lainnya datang dari 
kalangan industriawan rokok kretek di Semarang, Cirebon dan Batavia/Jakarta. 
Akhirnya perkembangan pengusaha pribumi industri rokok kretek di Kudus hanya 
mampu sebagai penemu (inventor), bukan sebagai pengembang, penerus kejayaan, dan 
pencipta kegemilangan (continuation, sequel, atau resumption) dari hasil jerih payah 
mereka sebagai penemu awal. Nasib pengusaha pribumi industri rokok kretek Kudus 
semakin terkubur seiring dengan berjalannya waktu, mereka terpaksa menerima posisi 
“yang sudah ditakdirkan” (providential). Sebaliknya, pengusaha dari kalangan non-
pribumi (Tionghoa) semakin dapat mengembangkan usahanya, baik secara vertikal 
maupun horizontal. Maka tidak berlebihan jika pengusaha pribumi industri rokok kretek 
di Kudus mendapatkan labeling sebagai parasites, walau pada awalnya mereka sebagai 
promoters. Sedangkan pengusaha non-pribumi (Tionghoa) menjadi paragon, walau 
pada awalnya sebagai pariah.  

Kata Kunci: Rokok kretek, industri, pengusaha, pribumi, non-pribumi 
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A.  Letak Geografis dan Masyarakatnya 

Kudus adalah sebuah ibu kota kabupaten yang letaknya di sebelah Timur Laut 
dan berjarak kurang lebih 60 km dari kota Semarang. Sedangkan dari Demak sendiri 
kota Kudus berjarak 30 km. Kedua kota ini memiliki kesamaan sebagai kota di pesisir 
utara yang menjadi lintasan dari pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan 
oleh para wali songo.  

Secara geografis kota Kudus memiliki ketinggian sekitar 55 m dari permukaan 
laut. Untuk keadaan alamnya dapat diklasifikasikan pada 3 bagian. Bagian pertama, 
adalah wilayah sebelah Utara sebagai daerah dataran pegunungan Muria, di sini 
disemayamkannya makam Sunan Muria. Bagian kedua, wilayah Tengah merupakan 
dataran dan memiliki populasi penduduk yang sangat padat serta dikenal sebagai 
wilayah industri. Bagian ketiga, wilayah Selatan yang lebih rendah dari kedua wilayah 
sebelumnya, maka wilayah Selatan terdiri dari rawa-rawa.1 Kudus secara topografis 
memiliki iklim hujan tropis bertemperatur rata-rata 24’ c dengan curah hujan 3.000 mm 
dan 150 hari hujan.2 

Sedangkan secara administratif kota Kudus yang menjadi ibu kota kabupaten 
dan sebagai salah satu kawedanan sejak abad ke-18 telah berada di bawah penguasaan 
langsung Hindia Belanda, dengan bupati pertamanya adalah K.R.A.A. Padmonegoro, 
menantu Pakubuwono ke III (1749-1788) Solo.3  

Dalam perkembangan berikutnya pada tahun 1921 Kudus dikenal sebagai ibu 
kota  kabupaten dari kawedanan Kudus Kota, Cendono, Undakan, dan Tenggeles.4 
Kabupaten Kudus sampai tahun 1929 masih termasuk karesidenan Jepara dan Rembang. 
Seperti pada daerah kabupaten lainnya di Jawa, dimana pusat administrasi kabupaten 
berdekatan dengan masjid dan alun-alun. Alun-alun di Kudus dikenal dengan sebuatan 
“simpang Tujuh”, karena alun-alun yang berbentuk bulat tadi, pada sisi pinggirnya 
memiliki tujuh cabang jalan. Sehingga alun-alun tadi dinamakan simpang tujuh. Alun-
alun itu sendiri  baru dibangun tahun 1969. Pada masa dahulu, salah satu fungsi alun-
alun sebagai tempat untuk “protes” terhadap sebuah peraturan penguasa yang dinilainya 
tidak adil  dengan cara “pepe”.  

Kota Kudus berbatasan dengan wilayah Jepara yang berada di barat Kudus, 
dengan jarak 35 km, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Pati yang berjarak 24 
km, sebelah utara terdapat gunung Muria yang berjarak 17 km dan di sebelah selatannya 
berbatasan dengan Demak yang berjarak 27 km. 

Kudus menurut bahasa Arab (Al-quds) artinya suci. Menurut Dr. Djoko Suryo 
dalam penelitiannya tentang hari jadi Kudus, nama Kudus itu bersal dari Baitul Makdis 
yaitu salah satu daerah di Yerussalem. Kisahnya sewaktu Sunan Kudus menunaikan 
ibadah haji, ia menyempatkan dirinya menimba ilmu di Baitul Makdis di Yerussalem. 
Di salah satu daerah Yerussalem ada daerah yang namanya Makadas atau Kudus 
(tempat yang suci). Setelah sunan Kudus berhasil menyelesaikan belajarnya ia 

                                                 
1 De Graaf en Stibe, Encylopaedie van Nederlandsch Indie (ENI), ‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 

1918, hlm. 358; Lance Castles, Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok 
Kudus, terj. J. Sirat, S. Th., Jakarta: Sinar Harapan, 1982, hlm. 74;  Kudus Dalam Statistik, Kudus: 
Kantor Statistik Kabupaten Kudus, 1978,  hlm. 4. 

2 Ibid. 
3 Castles, Op.Cit.,  hlm. 76. 
4 ENI, Op. Cit., hlm. 358;  Regrerings Almanak voor Nederlanddsch Indie, Tweede Deel, 1921,  hlm. 208. 
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mendapatkan surat tanda tamat berupa “batu bersurat” yang hingga kini masih terpasang 
di atas mighrab masjid Menara Kudus.5  Kudus dalam sejarahnya  dapat dikenali mulai 
abad ke-16 sesuai bunyi sebuah inskripsi yang terdapat di mighrab (tempat 
pengimaman) dari Masjid Menara Kudus. Bunyi inskripsi itu sebagai berikut: 

“Dengan Asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Telah 
mendirikan Masjid Aqsa ini dan negeri Kudus khalifah pada zaman Ulama dari 
keturunan Muhammad untuk memberi kemuliaan sorga yang kekal…..Untuk 
mendekati Allah di negeri Kudus, membina masjid Al Manar (?) yang dinamakan 
Al-aqsa khalifatullah di bumi ini..……….Yang Agung dan mujtahid sayyid (tuan) 
yang arief (maha mengetahui) al-Kamil (yang sempurna) al-Fadhiln (yang 
melebihi) al-Maksus (yang dikhususkan), bi-‘inayati (dengan pemiliharaan) al-
Qaadli (penghulu=hakim) Ja’far Shadiq……pada tahun 956 Hijriah Nabi 
Muhammad s.a.w.”6 

Adapun secara demografis Kota Kudus, pada tahun 1861-1961 memiliki jumlah 
penduduk sebagai berikut:7 

 

 

                                                 
5 Djoko Suryo, Hari Jadi Kudus, Yogyakarta: Tim Peneliti Jurusan Sejarah FS UGM, 1999, hlm. 3. 

Mengenai asal usul  nama Kudusada cerita lain, seperti yang ditulis oleh Beta,Asal Usul Kota Kudus, 
Malang, Gappri, 1961, hlm. 3. Tulisan itu bercerita bahwa Sunan Ngundung memiliki putera yang 
sangan cerdas yang bernama Ja’far Shodiq. Ia menuntut ilmu ke Mesir. Sewaktu di Mesir rupanya 
dapat penyakit kudis. Oleh masyarakat sekitar Ja’far Shodiq sering diledek, karena penyakitnya tadi. 
Fisiknya kecil, memiliki penyakit yang menjijikkan. Sewaktu kesabarannya Ja’far Shodiq habis karena 
masih  diledek untuk kesekian kalinya, akhirnya Ja’far Shodiq, memiringkan kopiahnya. Seketika itu 
pula Bumi Mesir ikut miring. Raja dan rakyat Mesir merasa heran kenapoa bisa demikian. Akhirnya 
Raja membuat maklumat yang isinya barang siapa bisa  mengembalikan  keadaaan seperti sediakala 
akan diberi hadiah sebidah tanah yang luas. Ja,far Shodiq akhirnya terpanggil ikut sayembara tadi. 
Baginya hal itu sangatlah mudah yaitu dengan jalan mengembalikan posisi kopiahnya lagi seperti 
aslinya yaitu berdiri tegak lurus. Seketika  itu bumi Mesir tidak miring lagi. Raja heran dan kaguum, 
akirnya Ja’far Shodiq diberi tanah yang luas dan diberi nama Kudus dengan bangunan yang megah 
yaitu berupa menara. Sewaktu Sunan Ngundung memanggil putrahanda Ja’far Shodiq untuk kembali 
ke tanah air, Ja’far Shodiq meminta izin kepada Raja Mesir bolehkah bangunaan menara miliknya di 
bawa ke tanah Jawi, Raja mengabulkan permintaan Ja’far Shodiq. Upaya Ja’far Shodiq yaitu menutupi 
bangunan  menara miliknya dengan kain dan secara tiba-tiba menara itu bisa terbungkus oleh kain 
tersebut untuk dibawa ke Jawa. Sesampainya di tanah Jawa didirikanlah menara tersebut di wilayah 
yang sekarang dinamai kota Kudus. 

6 Solichin Salam,  Kudus dan Sejarah Rokok Kretek, Kudus:  P.P.R.K. ( Persatuan Perusahaan Rokok 
Kudus), 1983,  hlm. 7.  

7 Untuk penduduk Jawa dan Madura pada tahun 1930-an, menurut Mr. Hart dari Dept. Economisch van 
Zaken, telah disinyalir kelibihan penduduk. Ia memberikan solusi, antara lain memperluas areal 
pertanian, menambah nijverheid, dan menambah jumlah orang pindah ke luar Jawa dari 15.000 menjadi 
20.000 orang. Lihat, “Soal Kelebihan Penduduk Jawa”, Soeara Semarang, 7 Juli 1937, no. 146; 
Adapun jumlah penduduk Jawa-Madura 1860-1930 sebagai berikut:   

Penduduk Jawa-Madura, 1860-1930 

Thn. Jumlah Thn. Jumlah Thn. Jumlah Thn. Jumlah 
1860 12.514.000 1880 19.541.000 1900 28.389.000 1920 34.429.000 
1870 16.233.000 1890 23.609.000 1905 29.979.000 1930 40.891.000 

Sumber: Soendjoto (Central Bestuur Parindra), “Tentang Kelebihan Rakjat”, Soeara Semarang, 21 
Desember 1937, no. 285. 
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Tabel 1. 

Penduduk Kota Kudus, 1861-1961 

Tahun Kota Kudus  

( A) 

Kabupaten 
Kudus (B) 

Jawa dan 
Madura (C) 

Persen A dari 
C (D) 

1861 14.000 90.000 12.500.000 0,112

1915 38.800 278.000 32.000.000 0,121

1930 54.524 280.294 41.718.000 0.131

1961 74.9111 373.598 63.059.575 0,119

Sumber: Lance Castles, Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok 
Kudus, terj. J. Sirat, S. Th., Jakarta: Sinar Harapan, 1982,  hlm. 172.    

 

Dari data-data di atas  khusus untuk periode 1915 dan 1930 dapat dirinci lagi 
kepada tiga golongan yaitu Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Rincian itu sebagai 
berikut: 

Tabel 2. 

Penduduk Kota Kudus Berdasarkan Etnis 

1915 dan 1930 

Tahun Eropa Cina Timur asing 
lainnya 

Pribumi Total 

1915 230 4.000 40 34.530 38.800 

1930 417 4.445 172 49.490 54.424 

Sumber: De Graaf en Stibbe, Encyclopedie van Nederlansch Indie, deel twee, Leiden: E.J. 
Drill, 1918,  hlm. 284-285. Lihat juga Overzicht Voor Nederlansch Indie, Volkstelling 
1930, deel VIII, Batavia: Departemen van Economische Zaken, 1936,  hlm. 78.  

 

Jika angka-angka ini diperhatikan pertambahan antara Cina dengan Timur Asing 
lainnya sangatlah mencolok pertambahannya untuk golongan Timur asing lainnya. 
Golongan Cina hanya bertambah 11,12 % dan golongan Timur Asing lainnya 
bertambah menjadi 76,75 %. Berarti orang Cina hanya bertambah sebesar 0,74% 
sedangkan orang Timur Asing lainnya bertambah 5,12%. Walau keduanya sama-sama 
ada peningkatan, namun golongan Cina pertambahannya tidaklah mencolok, barangkali 
disebabkan “larinya” 2.000 orang-orang Cina dari Kudus akibat kerusuhan 19188, 
dimana telah terjadi huru-hara dahsyat yang mengakibatkan berhadapannya orang 
Pribumi dengan orang Cina.9 Sedangkan Orang Timur Asing lainnya, kemungkinan 

                                                 
8 Castles, Op. Cit., hlm. 103; “Keroesoehan di Koedoes”, Djawa Tengah, 1 dan 2 Nopember 1918. 
9 Tan Boen Kim, Peroesoehan di Koedoes: Soeatoe Tjerita jang Betoel telah Terdjadi Di Djawa Tengah 

Pada Waktoe jang Belon Terlaloe Lama, Batavia: Tjiong Koen Liong,  1920,  hlm. 89-118. Bandingkan 
dengan Masyhuri, Konflik Sosial Di Kudus 1918: Terlibatnya S.I. Kudus Dalam Konflik Sosial 
Ekonomi, Yogyakarta:  FS-UGM, 1981,  hlm. 74-114.  
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terbesar adalah orang Arab, barangkali mereka datang ke Kudus untuk “kepentingan 
agama” seiring pada periode tahun 1922 telah datang ke Kudus seorang Syech Rodli 
untuk memperkenalkan organisasi Muhammadiyah ke Kudus.10 

Dari data-data ini dapat dikatakan bahwa wilayah Kudus pada awal abad ke 20, 
kehidupan masyarakatnya telah menjadi masyarakat yang majemuk.11  

B.  Potensi Masyarakat Kudus dan Dunia Perdagangan 

Kudus sebagai kota yang bersifat plural dan industri rokok kretek yang sangat 
terkenal pada masanya dengan buruh puluhan ribu, tentunya mendorong munculnya 
jenis-jenis usaha baru guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kota Kudus memiliki 
kepentingan sebagai pengumpul dan penyalur komoditi yang diperlukan oleh 
masyarakat kota dan masyarakat sekitarnya. Jadi kota Kudus memerankan fungsinya 
menjadi suatu tempat-tempat sentral pelayanan administratif, perniagaan, dan 
kebutuhan-kebutuhan daerah pedesaan lainnya yang berdekatan dengan kota Kudus. 
Dengan demikian membicarakan tentang fungsi sebuah kota kabupaten di Jawa akan 
dijumpai sebuah kenyataan bahwa kota kabupaten tidak hanya memiliki status politik 
dan administratif, tetapi juga fungsi sentralnya perniagaan dan pelayanan sosial, 
misalnya pasar, toko, alat transportasi, sekolah, masjid dan rumah sakit. Juga dampak-
dampak negatif dari hasil interaksi keduanya, masyarakat kota dan masyarakat 
pedesaan, misalnya munculnya kriminalitas, pelacuran, merosotnya moralitas dan 
perjudian.12  

Berpegangan pada analisis di atas, Kudus melahirkan beberapa potensi 
masyarakat yang bermakna positif sebagai permintaan guna memenuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat. Potensi-potensi tersebut antara lain terdapatnya tempat belajar 
fotografi dan dijualnya buku-buku cara memotret.13 Pabrik yang memproduksi agar-
agar dan lem didirikan di Kudus, dengan nama pabrik “Djati Redjo”. Tepatnya di 
daerah Jati berseberangan dengan pabrik rokok M. Nitisemito (1924) yang baru. 
Pemiliknya Caloewe dengan bagian keuangannya Visser. Pada peletakan batu pertama 
pabrik ini, sambutan masyarakat Kudus sangat meriah terutama masyarakat Tionghoa, 
mereka yang hadir antara lain Ass-Resident, Patih Kudus, Ass. Wedana Kota, dan 
letnan Tionghoa yaitu Liem Kwie Khoen.14 Bahan dan pengetahuan pembuatan agar-
agar ini diperoleh dari Jepang. Menurut Caloewe pembuatan agar-agar di negeri ini 
lebih mudah, jika dibandingkan dengan Jepang, karena negeri kita tidak mengenal 
musim dingin. Rencana produksinya untuk kepentingan dalam negeri, tapi kalau dalam 
negeri telah tercukupi dan kapaitas produksinya masih dapat ditingkatkan hasilnya akan 
diekspor ke luar negeri.15 

                                                 
10 Ahmad Adaby, Op. Cit., hlm. 38;  Castles, Op. Cit., hlm. 105. 
11 Masyrakat majemuk adalah masyarakat  yang  masih tetap memegang  norma-norma,  adat istiadat dan 

agama masing-masing, namun mereka hidup secara berdampingan. Dengan perkatan lain adalah 
masyarakat yang memiliki dua atau lebih elemen-elemen yang tetap hidup tanpa adanya upaya dari 
masing-masing pihak untuk saling mengadakan pembauran satu sama lainnya ke dalam suatu kesatuan 
politik. Lihat J.S. Furnivall, Nederlands Indie, a Study of Plural Economy, London: Cambridge 
University Press, 1973,  hlm. 446-448. 

12 Castles, Op. Cit., hlm. 87. 
13 Pantja Warna, Desember 1953,  no. 63, thn ke VI,  hlm. 15. 
14 “Pabrik Agar-agar di Koedoes, Oepatjara Penaroean Batoe Pertama”, Soeara Semarang, 12 April 1938,  

no. 78. 
15 Ibid. 
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Ala-alat produksi rokok kretek juga hasil rekayasa masyarakat setempat, 
misalnya alat gilingan cengkeh yang dijual oleh toko Tjengkeh “Handel Tan Khing 
Liep”, Bitingan Lama 56 Kudus. Toko ini menjual gilingan cengkeh dalam dua tipe 
yaitu besar dan kecil. Gilingan besar mampu menggiling dan mencampur tembakau 8 
pikul per-hari dan yang kecil berkapasitas 4 pikul per-hari. Sedangkan spesifikasinya 
gilingan tersebut terdiri dari kayu jati sebagai konstruksinya (ragangan) dan mesinnya 
dari besi.16 

Berikutnya Industri Textil dengan merek Fuad yang dimiliki H.M. Noerchamid  
Kedoengpaso. Perusahaan ini sangat besar17 dengan memproduksi berbagai kain seperti 
pembuatan Gabardine 100% dan 50% wol, sajadah, kain kemeja, sorban, polin, kain 
piyama, sarung,  berbagai handuk dan serbet (servet).18 

Keistimewaan pabrik ini sudah memakai beberapa mesin-mesin listrik, 
disamping masih ada juga mesin penenunan yang harus  dikerjakan dengan tangan. 
H.M. Noerchamid Kedoengpaso, orangnya pendiam tapi memiliki kecerdasan yang luar 
biasa dengan menciptakan mesin-mesin penenunannya sendiri. Secara manajerial 
pabriknya tidak mau mengerjakan orang-orang Eropa, ia tidak bisa menerima cara-cara 
yang biasanya dipakai oleh firma-firma Eropa. Ketidak cocokannya lebih banyak 
didasarkan pada praktek-praktek religiusitasnya, diantaranya soal pembelian bahan baku 
dengan sistem ijon dan cara mengambil keuntungan dalam proses produksi. Hal lainnya 
adalah keinginan mendidik bangsanya sendiri, terutama golongan mudanya dengan 
harapan ketika mereka telah mampu mandiri, tentunya akan lahir kekuatan-kekuatan 
baru yang  lebih besar dan mampu menciptakan kesempatan kerja.19 Empat tahun 
kemudian (1943), Jepang baru mendirikan industri benang  di kudus di bawah kendali 
“Maskapai Nippon”, dan bahan bakunya berupa kapas didatangkan dari Pati, Demak 
dan Kudus sendiri. Dipilihnya Kudus dan nantinya Semarang sebagai industri benang 
pertama dapat dimengerti karena Kudus sejak 1930-an dikenal sebagai penghasil dan 
pemasok 1/5 kebutuhan bahan benang pada periode tersebut.20  

Pada tahun 1930-an industri batik juga telah berkembang di Kudus, dengan 
buruh yang pada umumnya didatangkan dari luar Kudus. Karena buruh batik menuntut 
ketrampilan dan tingkat kesulitan secara khusus. Daerah–daerah yang menjadi supplier 
buruh batik adalah Rembang, Lasem, Pekalongan, Demak, Solo atau Yogyakarta.21 

Perekonomian rakyat lainnya adalah usaha penyamakan kulit binatang. Usaha 
ini juga memberi banyak peluang kepada rakyat pedesaan sekitar Kudus. Hanya saja 
setelah perang, usaha ini mengalami kemerosotan dikarenakan harga-harga kulit mentah 
terus melambung seiring dengan  nilai rupiah yang terus merosot. Sehingga harga kulit 
                                                 
16 “Keperloean Boeat Pabrik Rokok Kretek”, Soeara Semarang, 29 Juli 1939,  no. 167; Pada sisi lain 

terdapat perkembangan di Jepang yang telah mampu memproduksi mesin untuk pembuat rokok. 
Sebagai contoh baru-baru ini pemerintah Nasionalis Tiongkok  membeli mesin pembuat rokok dari 
Jepang, dengan maksud meningkatkan produksinya dari 500 juta menjadi 700 juta batang per-bulannya. 
Lihat  “Mesin Rokok ke Formosa”, Pewarta Dagang, Desember 1950,  no. 2. 

17 Lihat bentuk pabriknya yang modern dan begitu besar. Pabriknya sering dipergunakan  untuk untuk 
rapat-rapat dari kalangan NU.   

18 Parada Harahap, Op. Cit., hlm. 154-155; “ Menoedjoe ka Djawa Tengah, Ka Pabriek Fuad dari H.M. 
Noerchamid”, Tjaja Timoer, 28 Desember 1939,  no. 869;  17 April 1940,  no. 1245. 

19 Ibid. 
20 “Indoestrie Benang, Pabrik Pertama di Indonesia”, Pewarta Perniagaan, 4 Januari 1943 (4 Ichigatsu 

2603),  no. 3. 
21 Castles, Op. Cit., hlm. 78. 
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terasa lebih mahal dan sulit mengolah dan menjualnya, akibat permintaan yang terus 
menurun.22  

Potensi perekonomian masyarakat lainnya adalah tanaman mangga Hasil 
panenan mangga juga mengalami kegagalan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Pada musim panen mangga tahun-tahun lalu, jumlah pedagang yang 
menjual mangga 30 orang pada hari-hari biasa. Sedang pada hari pasaran (Kliwon) di 
kota Kudus, biasanya mereka yang menjual mangga lebih dari 100 orang pedagang. 
Namun pada tahun ini, pada hari pasaran yang berjualan mangga hanya 20 pedagang. 
Umumnya kaum pedagang mangga menjalankan usahanya 4-5 hari kerja.23 

Jenis usaha lain yang secara khusus diusahakan oleh etnis Cina adalah 
pembuatan arak dan peternakan babi. Untuk pembuatan arak yang illegal pernah 
diusahakan oleh Ong Djoen Kang di Slekostraat (jalan Pemuda?), Ong Bian Lee dan Lie 
Kok Tjwan. Ketika dibawa ke pengadilan dengan hakim Mr. R.M. Soetikno, Ong Bian 
Lee menyangkal bahwa dirinya bukan yang membuat arak, tapi ia menuduh Lie Kok 
Tjwan yang membuat arak tersebut. Ong tidak mengetahui keberadaannya Lie sekarang 
ini, karena Lie terlebih dahulu melarikan diri. Walupun Ong dan Lie bertempat tinggal 
dalam satu rumah, Ong tetap berkeras tidak tau menahu tentang pembuatan arak 
tersebut. Karena Ong pernah dihukum 2,5 bulan dengan perkara membuat arak gelap, 
akhirnya terdakwa tetap di hukum 4 bulan penjara.24 

Pemotongan hewan babi dan sapi yang dikelola oleh pemerintah juga telah 
berjalan. Peraturan bagi mereka yang menjadi tukang jagal dan ingin menjadi penjual 
daging keliling, diharuskan memiliki dua kartu pengenal (Legitimatie Kaart) dengan 
disertai foto pemiliknya. Khusus untuk para pemilik usaha jagal babi memprotes aturan 
tersebut. Mereka menginginkan satu kartu pengenal saja yang dapat dipergunakan untuk 
jagal babi, dan juga dapat dipergunakan pedagang sewaktu menjual daging babi secara 
keliling. Akhirnya Tjhio Tiang Soeij menemui Dr. Soeratmo untuk membicarakan 
peraturan tersebut, karena pihak pengusaha babi dan penjual mengancam akan 
melakukan pemogokan. Pihak pemerintah pada akhirnya mengalah dengan memutuskan 
tetap perlu dua kartu dengan ditempeli dua foto, tapi sementara satu foto terlebih dahulu 
dan satu foto lainnya menyusul. Ketegangan antara pihak pemerintah dengan pihak 
tukang jagal berakhir.25 

Rupanya ketegangan ini dipicu oleh sikap Dr. Soeratmo bukan semata-mata 
karena jumlah kartu dan foto yang diminta oleh pemerintah untuk kartu pengenal. Sikap 
Dr. Soeratmo yang dimaksud adalah perilaku Dr. Soeratmo sewaktu memasuki ke 
rumah jagal dengan mobil tanpa membunyikan klakson yang menyebabkan satu tukang 
babi hampir tertabrak. Keributan  nyaris terjadi, akhirnya Dr. Soeratmo memanggil 
polisi untuk menangani peristiwa tersebut.26 

                                                 
22 “Perdagangan Koelit di Koedoes, dan Merosotnya oeang Perak”, Soeara Semarang, 5 Nopember 1936,  

no. 244. 
23 “Panenan angga di Koedoes, Bole dibilang Gagal”, Soeara Semarang, 5 Nopember 1936, no. 244. 
24 “Disangka Memboeat Arak”, Soeara Semarang,30 Maret 1937, no. 67; “Arak Gelap”, 26 Juni 1941, 

no. 138; Pelanggaran cukai dan pembuatan garam juga terjadi di wilayah Rembang-Jepara. Pada awal 
Nopember 1936 saja telah tertangkap pembuatnya dengan hasil sitaan 200 kati dan 400 kati. Sitaan 
September 1936 sebanyak 2.800 kati. Harga garam gelap 2 sen per-kati, sedangkan garam pemerintah 8 
sen per-kati. “Pemboeatan Garam Gelap di Rembang”, 5 Nopember 1936,  no. 244. 

25 “Oeroesan Toekang Babi, Bakal Rewel Lagi”, Seoara Semarang, 5 Nopember 1936,  no. 244. 
26 “Soal Toekang Babi”,  Soeara Semarang, 6 Nopember 1936,  no. 245. 
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Pada periode ini taman bacaan umum juga telah muncul di Kudus yang dikelola 
oleh 3 bersaudara Oetojo, Soekiman dan Kahar. Usaha ini beralamat di Heerenstraat 
(sekarang Jl. Jendral Sudiman) tepat berseberangan dengan HIS Kudus. Biaya 
penyewaannya sebesar 2 sen untuk 1 buku dengan waktu pengembaliannya satu 
minggu.27 Jenis-jenis lainnya yang lebih memiliki unsur hiburan adalah di bukanya 
Nitisemito Theatre dan tempat pemandian umum di Besito.28 

Alat transportasi yang menghubungkan Kudus dengan beberapa kota lainnya, 
adalah auto S.J.S., auto Broneo, Extra Spoor Malem  dan Dientregelling E.S.T.O.29 
Kedua alat transportasi yang terakhir ini menghubungkan Kudus dengan Semarang. 
Extra Spoor Malem ini memiliki trayek Semarang – Solo – Yogya; Semarang – 
Pekalongan dan terakhir Semarang – Kudus. Khusus trayek Semarang ke Kudus, alat 
transportasi ini memiliki jam keberangkatannya sebagai berikut: dari Semarang 12.15 – 
Genuk 12.27 – Sayung 12.37 – Buyaran 12.54 – Demak 1.04 – Ngaloran 1.24 -  dan 
sampai di Kudus pukul 1.48. Sedangkan E.S.T.O. memiliki trayek Semarang - Salatiga, 
Semarang – Boja, Solo – Salatiga, Semarang - Kudus. Khusus trayek Semarang ke 
Kudus, berangkat dari Semarang pukul 5.45; 7.15; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 1.30; 2.30; 
3.45 dan 4.45. Untuk keberangkatan yang dari Kudus ke Semarang dimulai dari pukul 
6, 7, 8, 9.30, 10.35, 11.45, 1, 2.15, 3.15,  dan 4.01.  

Alat transport dalam kota didominasi sepeda (fiets) dan kereta kuda (cikar atau 
andong) dan sedikit becak. Salah satu perusahaan yang memiliki usaha pengadaan alat 
transportasi becak adalah Meubelhandel Tan di Stationstraat. Pada tahun 1941, becak 
mempunyai citra hanya untuk mengangkut anak-anak, khususnya untuk pergi sekolah. 
Orang tua masih malu-malu jika ingin menggunakannya. Ongkos penyewaannya 
sebesar 20 sen per-jamnya, hanya untuk berputar-putar kota saja.30 

C.  Industri Rokok Kretek Kudus 

1.  Perintis Awal 

Kelahiran industri Kretek di Kudus tidak dapat dilepaskan dari nama Haji 
Djamhari. Penemuan ini pada awalnya karena Haji Djamhari31 menderita penyakit dada. 
Penyakit yang sudah menahun ini baru mengalami kesembuhan ketika ia mencoba 
mengolesi dadanya dengan minyak cengkeh. Kesehatannya lebih membaik sewaktu ia 
mencoba mengunyah cengkeh.  

                                                 
27 :Taman Batjaan di Koedoes”, Soeara Semarang, 21 Juni 1940,  no. 1299. 
28 “Pemadian Besito”, Soeara Semarang, 26 September 1936,  no. 212. 
29 “Extra Spoor Malem”, Soeara Semarang,29 Juli 1939, no. 11167; “Dienstregelling E.S.T.O”, 

Padoman,26 Nopember 1953, no. 48, hlm. 25; 13 Desember 1953, no. 43, hlm. 23; “Berantem Antar 
Sopir”, Soeara Semarang, 30 Nopember 1937.   

30 “”Peroesahaan Betjak”, Soeara Semarang, 6 Mei 1941, no. 96. Untuk ongkos 6 sen ini, dirasa cukup 
tinggi kalau “dikaitkan” dengan dengan harga rokok, mengingat pada tahun yang sama rata-rata harga 
rokok 1 sen mendapat 6 batang.  Kalau ongkos becak per-jam 20 sen x  6 batang = 120 batang.  Begitu 
pula kalau dikaitkan dengan harga satu kali makan buruh di warung yaitu 2 sen, berarti ongkos naik 
becak bisa untuk makan 10 kali (20 sen/ongkos becak per jam : 2 sen/satu kali makan buruh/orang 
dewasa = 10 kali makan untuk buruh / orang dewasa) 

31 Menurut Lance Castles, orang pertama yang mempopulerkan rokok cengkeh di Kudus adalah H. 
Djasmari (1870),  sedangkan Parada Harahap berpendapat yang  mempopulerkan adalah H. Djamhari 
(1890). Lihat Lance Castles, Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok 
Kudus, terj. J. Sirait, S.Th.,  Jakarta: Sinar Harapan, 1982, hlm. 60; Parada Harahap, Indonesia 
Sekarang, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, hlm. 145. 
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Berita eksperimen H. Djamhari menyebar cepat di tengah-tengah masyarakat, 
sehingga atas saran para anggota keluarga dan para kenalannya, hasil temuannya untuk 
dapat diproduksi secara massal sebagai obat. Kemudian ditemukan cara memproduksi-
nya yaitu merajang cengkeh halus dan mencampurnya dengan tembakau untuk 
dijadikan rokok. Dengan cara ini diharapkan ketika gulungan tembakau dan cengkeh 
yang telah menjadi rokok tersebut disulut pakai api, asapnya bisa masuk lebih dalam 
hingga ke paru-paru.32 

Temuan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai obat untuk melegakan dada 
yang terasa sesak, ternyata dimanfaatkan sebagai  produk untuk dapat dinikmati 
disegala kesempatan. Permintaan yang begitu banyak dari masyarakat sekitarnya 
mendorong Haji Djamhari berusaha mendirikan sebuah usaha untuk memproduksinya.  

Hasil temuan H. Djamhari pada awalnya dinamakan “rokok cengkeh”, tapi 
sewaktu disulut api untuk dihisap menimbulkan bunyi “kumretek”, akibat terbakarnya 
cengkeh dengan tembakau yang kering, sehingga nama rokok buatannya dinamakan 
“rokok kretek”.  Haji Djamhari sendiri meninggal Dunia di Kudus pada tahun 1890.33 

Ketika hasil eksperimen H. Djamhari telah menjadi perdagangan komersial bisa 
mendapatkan keuntungan yang menjanjikan, maka dari hari ke hari makin banyak 
anggota masyarakat yang turut mengikuti dan mengadu nasib untuk membuat rokok. 
Pada awalnya paling tidak ada dua tempat usaha untuk membuat dan menjual rokok 
yaitu warung dan industri rumahan.34 Pertama, warung-warung kopi, warung-warung 
makan, dan kios-kios yang semula khusus menjual tembakau untuk susur. Biasanya 
tempat-tempat ini berada pada posisi yang strategis di tengah-tengah kota dan memiliki 
keramaian, misalnya dekat pasar, terminal auto, dan pangkalan andong (cikar).35 
Mereka yang mengusahakan pada level ini, pada awalnya setiap ada permintaan dari 
pembeli, pihaknya baru melayani dengan merajang cengkeh memakai pisau,  
mencampur kedua bahan tersebut, dan menlintingkan.  Selain itu, ada warung yang juga 
melayani penjualan kedua bahan baku pembuatan rokok tanpa harus membuatkan 
lintingan. Pedagang cenderung bersifat pasif dengan konsumen yang terbatas pada 
lingkungan sekitar dan para pelanggan yang datang mengunjungi warungnya. 

 Tempat kedua yang turut mengusahakan pembuatan rokok yang secara khusus 
untuk komersial dilakukan oleh industri rumahan. Pada jenis ini usahanya  lebih 
progresif, mereka mengusahakan secara besar-besaran. Sasaran konsumen mereka 
bukan lagi hanya terbatas wilayah Kudus, tapi telah menyebar keluar Kudus dengan 
aktif para pedagang mencari dan membuka pasar-pasar baru. Memproduksi rokok 
secara massal dimungkinkan karena bersamaan diketemukannya alat rajangan cengkeh 
yang mampu merajang cengkeh berlipat ganda jika dibandingkan dengan merajang 
memakai pisau.36 Produksi  yang terus meningkat, selalu habis diserap pasar akibat 
naiknya permintaan yang tidak sebanding dengan kemampuan produksi rumah tangga 
Untuk mengatasi ini, sistem produksi mulai menyebar keluar dari unit rumah tangga 

                                                 
32 Amen Budiman & Onghokham,  Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan 

Bangsa dan Negara, Kudus: PT. Djarum, 1987, hlm. 106.  
33 Ibid. 
34 Wawancara dengan Mbah Kahvan dan Afif Masluri, Kudus 15 Agustus 2000.  
35 Pangkalan dokar/andong9kuda) atau cikar (sapi), pada saat itu dikenal pula sebagai “koplakan”. 
36 Alat rajangan diindikasikan dibuat oleh masyarakat Kudus bernama Mito pada tahun 1912.  Lihat 

“Keperloean Boeat Pabrik Rokok Kretek”, Soeara Semarang, 29 Juli 1939, no. 167; “Mesin Rokok ke 
Formosa”, Pewarta Dagang, Desember 1950, no. 2; Lance Castles, Op. Cit., hlm. 61. 
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pertama. Rumah tangga yang pada mulanya tidak memiliki kemampuan  dan akses 
untuk membuat rokok menjadi pilihan diikutsertakan dalam proses produksi. Wilayah, 
kepandaian, dan ketrampilan pembuatan rokok semakin luas penyebarannya. Hampir 
dipastikan pada periode awal abad ke-20 ini, pembuatan rokok menjadi kerajinan rumah 
tangga. Banyak unit-unit rumah tangga yang dilibatkan dalam industri yang tidak 
menuntut suatu keahlian yang khusus ini.37 

Parada Harahap, seorang Pemimpin Redaksi koran Tjaja Timoer yang sedang 
melakukan perjalanan dari Anyer ke Banyuwangi, menyempatkan diri mengunjungi 
kota Kudus, melukiskan bagaimana produk rokok telah menjadi kebutuhan masyarakat 
banyak. Laporannya sebagai berikut: 

“ … Pada mulanya perdagangan rokok kretek itu hanja dalam seluruh regentschap 
itu sadja, tetapi lama-lama madju keluar regentschap dan residensi dan sekarang 
ketjuali tanah Djawa, pun sampai-sampai ketanah seberang. Sekarang bolehlah 
dikatakan, rokok kretek diminum oleh segala golongan dari Kromo sampai kepala 
Regent sekalipun, dari si Bodoh sampai kepada si terpelajar … ”38 

Proses berikutnya, perusahaan dalam skala produksi yang lebih besar mulai 
bermunculan dengan keinginan agar setiap permintaan rokok dapat terpenuhi dengan 
tingkat ketepatannya dapat menjadi pegangan. Harga dan pasokan akan lebih stabil 
untuk jangka yang lebih panjang. Sistem produksinya juga berubah, bukan lagi 
bertumpu pada unit rumah tangga yang ada didalam kota Kudus saja, tetapi juga 
dilibatkannya unit rumah tangga diluar kota Kudus yang berjarak 12 km hingga 24 km, 
misalnya desa-desa Mayong,39 Welahan dan Pecangaan. Ketiganya ini merupakan 
wilayah Kabupaten Jepara.40  

Penyerahan pekerjaan untuk dibawa ke desa-desa ini, perusahaan rokok 
memerlukan sejumlah orang perantara. Mereka bertanggung jawab atas bahan-bahan 
baku rokok yang mereka ambil dari sebuah perusahaan untuk dibuat rokok. Mereka juga 
berhak memilih terhadap orang-orang yang akan membantu mereka yang disebut 
kernet. Setelah hasil pekerjaan mereka selesai, para perantara ini menyerahkan hasil 
pekerjaannya ke perusahaan. Mereka akan mengambil bahan baku yang baru untuk 
dikerjakan kembali, sekaligus juga mengambil pembayaran dari pekerjaan yang telah 
diserahkan.  

Para perantara ini biasanya secara patuh akan mengambil pekerjaan dari satu 
pabrik saja, hanya melayani satu pabrik yang menjadi langganannya, sebutannya  
abonne, artinya langganan. Kemudian dikenal sebagai abon, untuk memudahkan dalam 
penyebutannya.41 

Melihat peluang yang masih terbuka lebar untuk tumbuhnya perusahaan-
perusahaan baru, etnis Cina tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan kesempatan 

                                                 
37 Firman S. Nitisemito, Kudus, 17 Agustus 2000. Pekerja pembuatan rokok tidak menuntut suatu 

keahlian yang sangat khusus jika dibandingkan dengan para pekerja pembuatan batik. 
38 “Dari Anjer ke Banjoewangi, Menoedjoe Djawa Tengah”, Tjaja Timoer, 21 Desember 1939, no. 865; 

Parada Harahap, Op. Cit., hlm. 145.  
39 Desa kelahirannya Ibu R.A. Kartini. 
40 “De Kretek-Industrie in Koedoes”, De Locomotief,  1932, no. 96, Th. X, hlm. 2.  
41 B. Van de Reijden, Rapport Betreffende eene Gehouden Enquette naar  de Arbeid toestanden inde 

Industrie van Strootjes en Inheemsche Sigaretten op Java, Publicatie, no. 10 van het Kantoor van 
Arbeid, Deel 2, Bandung: Soekamiskin, 1935, hlm. 22.  
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tersebut. Di bawah ini dibahas para penerus dan pelopor industri kretek pribumi dan 
non-pribumi.    

2.  Penerus dan Berkembangnya Industri Rokok Kretek Kudus 

2.1.  Penerus dan Pelopor Industri Rokok Kretek Pribumi 

2.1.1. Perusahaan Rokok Nitisemito (1908) 

Setelah H. Djamhari sebagai penemu (inventor) tidak berusaha mengembangkan 
dengan mengusahakan secara komersial dan besar-besaran, maka peluang ini 
dimanfaatkan secara lihai oleh Nitisemito. Nitisemito yang memiliki nama kecil Rusdi, 
dilahirkan pada tahun 1874 dari ibu Haji Markanah dan bapak Haji Sulaeman yang pada 
saat itu menjadi Kepala Desa Janggalan  Kudus. 

Nitisemito (1874-1953) mengganti namanya dari Rusdi, ketika ia berusia 17 
tahun.42 Nitisemito remaja pada usia 17 tahun (1891) telah melakukan perjalanan 
merantau ke Mojokerto dan Malang Jawa Timur43 untuk mengadu nasib dengan 
menjadi buruh jahit pakaian. Selepas menjadi buruh dengan pengalaman yang dirasa 
telah cukup, ia mencoba mandiri  dengan mendirikan usaha konveksi (pakaian jadi). 
Usaha coba-coba ini tidak berlangsung lama karena Nitisemito pada akhirnya terlibat 
hutang yang memaksa usahanya harus dihentikan. 

Kegagalan usaha di Malang membuat Nitisemito sadar, segera  mengambil  
keputusan yaitu pulang ke Kudus. Oleh orang tua dan para saudaranya ia disarankan 
untuk tidak menekuni berwiraswasta, tapi berkarir menjadi pamong desa saja 
sebagaimana bapaknya yang menjadi Kepala Desa. Nitisemito tidak mengikuti anjuran 
tersebut, walau telah mengalami kegagalan ia tetap memiliki keyakinan untuk menekuni 
pada jalur wiraswasta. Maka usaha baru mulai ia rintis kembali  yaitu membuat minyak 
kelapa. Jenis usaha ini dipilih karena bahan mentah (raw-material) yang melimpah dan 
konsumen cukup banyak, dapat dicermatinya pada penduduk Kudus yang menggunakan 
minyak kelapa sebagai campuran bahan penerangan lampu dan untuk menggoreng 
masakan. Observasinya ternyata meleset, karena nilai ekonomis dari proses produksinya 
belum bisa ia diciptakan dan ternyata masyarakat Kudus lebih suka membikin  minyak 
kelapa sendiri daripada harus membeli yang sudah jadi. 

Kegagalan yang kesekian kalinya  tidak membuat Nitisemito menjadi jera untuk 
mencoba usaha baru. Pedagang kerbau menjadi pilihan berikutnya, namun profesi ini 
juga tidak berjalan lama karena minimnya pengalaman dan  tertipu oleh pedagang 
lainnya, pada akhirnya menemui kegagalan lagi.44 Selanjutnya usaha yang menjadi 

                                                 
42 Pada masyarakat Jawa telah menjadi kebiasaan atau kewajaran bahwa seseorang  sepanjang perjalanan 

hidupnya paling tidak memiliki  3 nama yaitu nama waktu kecil, nama waktu remaja dan nama pada 
waktu seseorang berangkat menjadi dewasa atau memasuki perkawinan. Khususnya bagi mereka yang 
muslin, biasanya mereka mengganti namanya setelah selesai menunaikan ibadah haji. Perubahan nama 
bisa lebih dari 3 kali, jikalau nama yang telah dipilih seseorang ternyata dirasa kurang menguntungkan, 
misalnya orang yang bersangkutan sering sakit-sakitan. 

43 Nusyirwan S. Nitisemito, Biografi Singkat M. Nitisemito, Kudus: 1980, hlm. 1. 
44 Menjadi pedagang kerbau atau sapi (blantik) hingga saat ini  tetap sulit bagi  mereka yang tidak bisa 

menguasai  akan  kontiunitas  pemasoknya dan tidak bisa mengendalikan atau mengontrol prilaku 
pelanggannya. Profesi ini akan relatif aman dan mudah jika pilihannya hanya pada menjadi pedagang 
penggemukan atau bangkel saja, maksudnya pedagang bersangkutan “menangkap” dengan 
menghadang  barang dagangan yang dibawa oleh penduduk desa di pagi-pagi hari, dan langsung dijual 
saat itu juga pada siang harinya. Resiko kerugian bisa diminimalisir dengan jangka waktu yang pendek, 
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pilihan berikutnya adalah menjadi kusir andong (dokar). Pilihan ini relatif bisa 
dimengerti kalau dilihat pada tingkat resiko akan terjadinya kegagalan atau tertipu orang 
lain. Karena variabel yang dapat menjadikan kegagalan itu sepenuhnya dapat dimonitor 
dan dikendalikan langsung oleh sang pelaku. Variabel itu antara lain terbatas pada 
kesehatan kuda sebagai penarik, kekokohan kereta andongnya dan kesempurnaan 
pelayanan sang kusir terhadap pengguna jasanya.  

Profesi kusir delman tidak terlalu lama dijalani. Akhirnya Nitisemito 
menjatuhkan pilihannya menjadi pedagang tembakau. Kehidupan Nitisemito  kembali 
ke pola kehidupan awalnya yaitu ia rupanya tidak terlalu menyukai profesi  yang hanya 
mengandalkan rutinitas walau usaha tersebut aman dari kegagalan (kusir andong). Ia 
lebih suka kepada profesi yang memiliki tantangan dan kejutan akan memperoleh 
keuntungan yang besar walau resiko yang akan datang juga sama besarnya. Menjadi 
pedagang tembakau memenuhi keinginan  tersebut.45 

Profesi kusir andong walau tidak berlangsung lama dijalani oleh Nitisemito, 
namun profesi ini sangat berarti bagi perjalanan hidup Nitisemito? Kenapa menjadi 
tonggak yang penting? Karena dari profesi kusir andong, Nitisemito bisa berkenalan 
dengan Nasilah, anak seorang pedagang kelontong dari Kudus Kulon, yang berjualan  
dengan membuka warung kopi di sisi Barat sungai Kaligelis. Warung milik Nasilah 
menjadi salah satu pangkalan para kusir andong yang menjadi pelanggannya. Di sinilah 
Nitisemito berkenalan dengan Nasilah.  

Warung Nasilah menjadi kian ramai dari hari ke hari, dengan disediakannya 
“nginang” sebagai kegemarannya masyarakat Kudus untuk dikunyah dengan tembakau 
sebagai susurnya. Problema bau yang kurang sedap muncul dengan banyaknya ludah 
yang berwarna kemerah-merahan (dubang) di sekeliling warung Nasilah. Atas inisiatif 
Nasilah, barang dagangan kebiasaan “nginang” tersebut digantikannya dengan sajian 
gulungan tembakau disertai cengkeh dengan daun jagung (klobot) yang telah 
dikeringkan sebagai pembungkusnya. Eksperimen (1892) penyajian gulungan 
percampuran tembakau dan cengkeh tersebut dijual di warungnya. Rupanya pelanggan 
warung Nasilah menyukai hasil inisiatifnya dan  semakin banyak permintaan akan 
rokok klobotnya. Nitisemito yang menjadi salah satu pelanggannya, menyarankan untuk 
mengembangkan eksperimen tersebut dengan memproduksi secara massal agar bisa 
dinikmati masyarakat luas, dan tidak terbatas pada pelanggan yang sering datang ke 
warungnya saja.  

Bersama Nitisemito usaha meramu tembakau dengan cengkeh semakin 
menunjukkan prospek yang menjanjikan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Nitisemito 
dengan baik. Jalinan hubungan dalam urusan ekonomi ini meningkat ke jenjang untuk 
membina rumah tangga, akhirnya Nitisemito mengawini Nasilah.46  Usaha  pasangan 

                                                                                                                                               
tersedia wujudnya barang, dan langsung dapat dijual kembali dengan mencari selesih antara harga 
pembelian denga harga penjualan. Pada posisi mana Nitisemito menempatkan dirinya sebagai pedagang 
kerbau ini, belum didapat keterangan.  

45 Keuntungan besar menjadi pedagang tembakau seperti pengakuan Hamid suami Sulihah, menantu dari 
Baidlowi seorang pedagang besar dari Perindu Madura. Pengakuannya: “tidak ada cabang usaha  yang 
dapat memberi keuntungan seperti tembakau. Sekarang Anda bayar 400 rupiah, tahun depan Anda 
mendapat  sepuluh kali lipat dari itu”. Lihat,  Huub de Jonge, Madura, Dalam Empat Zaman: 
Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam, Suatu Studi  Antropologi Ekonomi, terj., Jakarta: 
KITLV-LIPI-Gramedia,  1989,  hlm. 219.  

46 Nusyirwan, Op. Cit.,  hlm. 2-3. 
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suami istri Nasilah-Nitisemito mengalami kemajuan yang sangat berarti, dan usahanya 
mulai didaftarkan (Gedenponeerd, 18 Februari 1908) pada pemerintah Hindia Belanda 
dengan nomer 4642. 

Untuk lebih memajukan usahanya Nitisemito mulai menekuni profesi pedagang 
tembakau. Nitisemito yang telah memahami karakter tembakau dapat melihat sebuah 
peluang kemajuan dari upaya pembuatan rokok klobot Nasilah, akhirnya ia mengambil 
alih usaha rokok tersebut. Perkembangan berikutnya rokok klobot ramuan Nasilah-
Nitisemito mendapat kemajuan yang sangat besar, dengan banyak pelanggan yang 
datang ke rumah dan warungnya. Melihat kemajuan yang menggembirakan ini, 
Nitisemito mulai memberi merk rokok klobotnya dengan tujuan untuk identifikasi dan 
melindungi (proteksi) produknya. Merk pertamanya adalah “Kodok Mangan Ulo (katak 
makan ular)”.47  

Nama yang kedengarannya terasa aneh ini, akhirnya dirubah bentuknya dengan 
cap “Bulatan Tiga” dengan nama Nitisemito berada dibawahnya. Pemberian cap baru 
ini banyak mengundang multi tafsir dari kalangan masyarakat pelanggannya. Ada yang 
menafsirkan bahwa bulatan tiga tersebut sebagai “Bola Tiga”, “Bal Tiga”, “Roda Tiga” 
dan “Bundar Tiga”. Dari tafsiran yang ada, rupanya Bal Tiga lebih populer 
dibandingkan dengan ketiga nama lainnya.48 Walau sudah mendapatkan kemajuan yang 
sangat berarti dalam produksi rokoknya, Nitisemito berupaya “menghidupkan” kembali 
usahanya yang pernah gagal dijalaninya yaitu sebagai pedagang kerbau dan kini 
menyediakan persewaan andong. Jadi dari rumahnya, kini Nitisemito paling tidak 
mengendalikan 4 jenis usaha sekaligus yaitu sebagai pedagang tembakau, menekuni 
pembuatan rokok, jual beli kerbau dan membuat persewaan andong.49 Dari jatuh 
bangunnya usaha Nitisemito ini, setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa pada diri 
Nitisemito telah tertanam semangat wiraswasta (entrepreneurship) yang kokoh tanpa 
mengenal lelah dan putus asa. Karakter membaja dalam semangat kerja (motivasi/ etos) 
untuk kesempurnaan hidup semacam ini adalah modal utama untuk mencapai 
kesuksesannya, walaupun dirinya adalah seorang yang buta huruf. Etos kerja, semangat 
puritan serta ketajaman intuisi dengan menangkap peluang dan  merealisasikannya, 
menjadi pembimbing utama dalam melangkahnya.50  

 

                                                 
47 Alex, Op. Cit., hlm. 20-21; bandingkan dengan Faruk, mengatakan bahwa nama merk pertama adalah 

“Soempil” dengan gambar segitiga, selanjutnya berganti dengan merk “jeruk”. Lihat M. Faruk, Sejarah 
Industri Rokok di Kudus, Fakultas Sospol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1962, hlm. 10; 
Nusyirwan S. Nitisemito, Biografi Singkat M. Nitisemito, Kudus: 1980, hlm. 6. Nama terasa aneh ini, 
menurut Firman Lesmana Nitisemito sesungguhnya tidak aneh kalau dicermati secara marketing, 
Nitisemito sangat brilian karena telah  menemukan jurus  final eksekusi dengan memilih pola yang 
kontroversial yaitu dengan tujuan agar dapat “selalu” dibicarakan oleh masyarakat banyak. 
Kontroversialnya adalah “katak makan ular”, yang wajar adalah “ular makan katak”.  Wawancara 
dengan Firman Lesmana S. Nitisemito, Kudus, 14 Agustus 2000. Menurut Solihin Salam, rokok 
pertama Nitisemito bernama”Tumpeng Segi Tiga”,  “Sawer” dan “Kodok”.  Baru tahun 1924-1925, 
nama rokok diganti menjadi “Bal Tiga”. Solihin Salam, Op. Cit., hlm. 24.  

48 Alex Nitisemito, Raja Kretek Nitisemito, Kudus: 1980, hlm. 21. 
49 Nusyirwan, Op. Cit., hlm. 2-3.  Bandingkan dengan Alex, Op. Cit., hlm. 19. 
50 Ibid., hlm. 27-31.  Untuk mengetahui motif berprestasi dengan kaitannya aliran Protestan, lihat David 

C. McClelland, Memacu Masyarakat Berprestasi, Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui 
Peningkatan Motif Berprestasi, terj. Siswo Suyono dan Wihelmus W. Bakowatun, Jakarta: CV. 
Intermedia,  1987, hlm. 35-38.       
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2.1.2.  Perusahaan Rokok H.M. Muslich (1914) 

H. Muslich lahir (1883-1956) di desa Burgoro Muria, dengan nama Multazam  
anak H. Saleh. Pendidikannya hanya dari pesantren dan tidak memiliki pendidikan ilmu 
secara formal. Semasa remaja, Multazam telah membantu usaha kakak iparnya bernama 
H. Rahmat. Bekerja pada keluarga sendiri membuat Multazam tidak puas karena 
masalah imbalan (gaji) tidak sebanding dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya.  

Multazam remaja merantau ke Solo, sebagai kota batik dengan pekerjaan 
pertama sebagai penjaga toko dari pengusaha batik di Laweyan. Di tengah-tengah masa 
merantau ini Multazam mencoba membina rumah tangga dengan memperistri 
Masrifah.51 Multazam dalam pekerjaannya guna menafkahi istri yang ditinggalkannya 
di Kudus, menuntut harus  dijalaninya dengan penuh tanggung jawab. Upaya itu tidak 
sia-sia, mengingat  kejujuran dan ketekunannya dalam pekerjaan menjadikan dirinya 
dipercaya untuk dapat membawa barang-barang juragannya untuk dipasarkan ke 
Surabaya. Setiap akan ke Surabaya, Multazam selalu mampir ke Kudus untuk 
membawa rokok hasil buatan istrinya. Rokok-rokok tersebut pertama kali dititipkan 
pada seorang pedagang Cina, Ekkie Tan Khe Tjie, sebagai barang titipan untuk 
dijualkan. Rupanya rokok  hasil kerajinan tangan istrinya ini mendapat respon yang 
cukup baik, dan pesanan-pesanan berikutnya yang cukup besar mulai mengalir. Pasaran 
terbuka semakin luas dan sebuah peluang di hadapan mata menuntut realisasi 
penanganan yang lebih serius.52 

Pada tahun 1914, Multazam (usia 31 tahun) mulai membuka perusahaan rokok 
dengan merk “De Klauw” (kuku lima), dan selanjutnya beberapa tahun ke depan merk 
tersebut dirubah menjadi merk “Teboe dan Tjengkeh”. Pada saat kestabilan finansial 
mulai menampakkan harapan yang lebih baik, Multazam menunaikan ibadah Haji tahun 
1918 dan pada tahun 1939 bersama dengan seluruh keluarganya yaitu 10 putra dan 
putrinya. Sepulang menunaikan ibadah haji, namanya diganti dari Multazam menjadi 
H.M. Muslich.  

Pada masa-masa awal perkembangannya, perusahan rokok “Teboe dan  
Tjengkeh” telah memiliki buruh tetap dan lepas tidak kurang dari 4.000 orang. 
Pemasarannya lebih terkonsentrasi di Jawa Timur yang hampir meliputi seluruh kota-
kota besar di Jawa Timur. Wilayah Madura, Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan 
menjadi sasaran berikutnya. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa menjangkau Mataram, 
Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Gorontalo, Ambon, Bengkulu, Palembang, Medan 
dan Sabang. Jadi luas pemasarannya boleh dikatakan dari Sabang sampai Digul. 
Produksi rokok kreteknya di antara tahun 1935-1939, dapat mencapai 2.000.000 batang 
per-hari. 53 Luas pabriknya berukuran 2.500 meter x 50 meter = 12.500 meter, yang 
terletak di Langgardalam Kudus Kulon54. Disamping usahanya yang telah maju ini, 

                                                 
51 Dari pernikahannya dengan Masrifah,  H.M.Muslich  mendapatkan 13 orang anak. Mereka adalah 

Richananh, Maslichah, Chusnan, Chasnah, Muslichah, Chasbullah, Chasinah, Islamiyah, Ismainah, 
Abduh, Abdul Fatah, dan Cholid.  

52 Solihin Salam, Kudus dan Sejarah Rokok Kretek, P.P.R.K. (Persatuan Perusahaan Rokok Kretek), 
Kudus:  1983,  hlm. 25-26. 

53 Ibid. Dari jumlah produksi yang begitu besar jika dibuat sebuah perhitungan, keuntungan per satu bulan  
yang diperoleh  dapat dibelikan 5 buah mobil Chrysler, masing-masing seharga f. 2.300. 

54 Posisinya tidak jauh dari rumah Nitisemito yang berada di Barat Kaligelis. Bahkan dapat dikatakan 
pagarnya saling bertemu untuk bagian belakangnya.   
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kekayaan lainnya  H.M.Muslich  adalah  tidak kurang 120 rumah persewaan55 yang 
tesebar dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah.56  

Begitu terkenalnya H.M. Muslich ini, pabriknya57 pada tanggal 19 Maret  1939 
mendapat kunjungan Gubernur Jenderal Tjarda Van Starkenbuorg. Hal ini dikarenakan 
setiap tahunnya perusahaan H.M. Muslich “membelanjakan” uangnya untuk pembelian 
cukai (bandrol) kepada pemerintah tidak kurang dari seperempat juta gulden. Hal inilah 
yang membuat kekaguman Gubernur Jenderal masa itu.58 

Dalam bidang sosial keagamaan, H.M. Muslich yang bersimpati dengan 
Muhammadiyah ini banyak memberikan sumbangan kepada pembangunan-
pembangunan masjid, diantaranya membangun dua masjid di Langgardalem dan 
Puspitan. Dalam dunia pendidikan, ia telah memberikan tanah  beserta bangunannya 
untuk Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Temanggung dan mendirikan beberapa 
sekolah Muhammadiyah dari taman kanak-kanak hingga ke tingkat lanjutan.59 

H.M. Muslich ini berbesanan dengan Nitisemito, yaitu anaknya Chasinah binti 
H.M. Muslich dipersunting oleh M. Soemadji Nitisemito. Sebuah perjalanan kehidupan 
seseorang juga memiliki sebuah ujung, ujung itu adalah kehidupan yang lebih kekal 
abadi (baqo’) . Di tengah kesuksesan semacam ini, H.M. Muslich harus merelakan 
ditinggalkan istrinya yang wafat pada tanggal 3 Juni 1953, dan tiga tahun kemudian 
H.M. Muslich menyusul kepergian istrinya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1956, pukul 
17.00 wib, pada usia 76 tahun. Haji Muslich meninggal karena sakit jantung setelah 
mendapat perawatan selama 10 hari di rumah sakit St. Elizabeth Semarang.60 

2.1.3. Perusahaan Rokok Keluarga M. Atmowidjojo (1914) 

M. Atmowidjojo bersama istrinya, Ibu Warsini dalam masa hidupnya  pernah 
mendirikan perusahaan rokok “Gunung Kelapa”. Sebuah perusahaan rokok yang 
tergolong besar setelah perusahaan Bal Tiga Nitisemito atau  di atas perusahaan milik 
H.M. Muslich (Tebu dan Jagung). Hal in didasarkan pada jumlah pekerja yang dimiliki 
sebelum pecahnya perang yaitu berjumlah 6.000 orang.61  

Dari hasil perkawinannya, M. Atmowidjojo dikaruniai enam putra-putri. Mereka 
semuanya dididik untuk dapat berusaha secara mandiri dengan mendirikan perusahaan 
rokok kretek. Nama perusahaan dan pemiliknya sebagai berikut: Ashadi (Delima), M. 
Sirin (Garbis),  Nasidjah (Gunting Potong), Soemadji Atmo dan Sukaenah Muhtadi 
(Merica), M. Nadirun (Gunung & Kelapa)62, dan M. Rusjdi (Sogo). Dari keenam 
perusahaan ini, yang termasuk besar adalah Delima, Sogo dan Gunung & Kelapa. 

                                                 
55 Rumah ini di luar kekayaan tak bergerak sebagai “gudang  transit” dari distribusi rokoknya. 
56 Sin Min, “H.M. Moeslich, Seorang Sosiawan dari Pelajan Menjadi Hartwan dan Tak suka Kerojalan, 

Pelopor Pengusaha Rokok Kretek”, GAPPRI, 1961, hlm. 14.  
57 Pabrik H.M. Moeslich  tidak kalah dengan gedung Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Ruangan 

kerjanya (werkplaats), semuanya terasa teratur,   modern, dan bersih. Sirkulasi udaranya sangat baik 
dengan mengikuti desain ruangan pabrik modern. Tempat kerja antara laki-laki dan perempuan 
dipisahkan. Lihat, “Ke Pabrik H.M. Moeslich”, Tjaja Timoer, 28 Desember 1939, no. 869. 

58 Ibid. 
59 Ibid.  
60 Sewaktu meninggal H.M. Muslich meninggalkan 10 orang putra-putri, 65 cucu dan 5 cicit.  Putra-

putrinya tinggal 10 orang karena Islamiyah, Ismaniah dan Abdullah Fatah telang meninggal terlebih 
dahulu. 

61 Solihin Salam, Op. Cit., hlm. 28. 
62 Pembahasan perusahaan M. Nadirun, akan dibahas tersendiri secara khusus pada bab VI. 
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H. Ashadi putera tertua M. Atmowidjojo pada tahun 1914 mendirikan 
perusahaan rokok Delima. Perusahaannya sebelum pecahnya perang telah memiliki 
jumlah buruh sebanyak 5.000 orang, ini berarti di atas perusahaan miliki H.M. Muslich 
yang hanya memiliki jumlah pekerja 4.000 orang.63 Daerah pemasarannya Jepara, 
Kudus, Jember, Banyuwangi, Semarang, Jakarta,  dan Lampung.64  

H. Ashadi juga aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya pernah memimpin 
Korporasi Wajib (Kumiai) pada masa pendudukan Jepang ini, sehingga menjadikan 
dirinya memeliki hubungan yang dekat dengan Gunsaikan. Dari institusi yang ia pimpin 
memiliki tugas untuk mendistribusikan sisa-sisa persedian cengkeh Zanzibar dari 
pemerintah. Pabriknya pernah mendapat kunjungan dari Gunsaikan, dan pada masa 
revolusi fisik, Kol. Gatot Subroto juga pernah berkunjung ke perusahaannya.  

Keluarga H. Ashadie dalam hubungannya dengan sesama para pengusaha rokok 
kretek Kudus berjalan baik,  khusus dengan keluarga H.M. Muslich memiliki hubungan 
istimewa karena putrinya Choezni binti Ashadie dipersunting oleh M. Chusnan bin 
H.M. Muslich. Jadi Ashadie berbesanan dengan H.M. Muslich. Begitupula salah satu 
cucu M. Atmowidjojo, Sirkis binti M. Sirin (“Garbis”) dipersunting oleh putra H.M. 
Muslich yaitu H.M. Chasbullah bin H.M. Muslich.65 

Putra bungsu M. Atmowidjojo yaitu M. Rusjdi sejak tahun 1938 mendirikan 
perusahaan rokok kretek “Sogo”. Penyebaran pemasarannya meliputi Pati, Lasem, 
Pasuruan, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Lumajang, dan Mojokerto. Sedangkan 
jumlah produksinya secara kwantitaif sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
63 Lance Catsles, Op. Cit., hlm. 118. 
64 Lampung memiliki arti penting bagi para industriawan rokok kretek, khususnya dari kalangan 

industriawan dari Kudus. Kalau kita cermati hampir seluruhnya perusahaan rokok kretek Kudus 
memiliki pasarannya di daerah Lampung.  Hal ini tercermin dari masuknya barang-barang dari Jawa ke 
Lampung, seperti laporan Dr. Friedericy, Ass. Res. Kolonisatie  di Dept. B.B.,  yang ia dapat satu 
publikasi dari Dept. van Economish Zaken (Central Kantoor van de Statistiek) sebagai berikut (setelah 
diolah): 

Rokok Kretek Yang Dikonsumsi Masyarakat Lampung (rupiah), 1934-1940 
Thn  Bakau  % Thn  Cerutu % Thn Sigaret % Thn  Kretek % 
1934 f. 

87.000 
 
- 

1934 f. 
73.000 

 
- 

1934 f.  
638.000 

 
- 

1934 f. 
18.000 

 
- 

1939 f. 
124.000 

 
42 

1939 f. 
182.000 

59,8
9 

1939 f. 
1.033.000 

 
61,91 

1939 f. 
147.000 

 
716,67 

1940 f. 
129.000 

 
4 

1940 f. 
198.000 

 
8 

1940 f. 
1.508.000 

 
45,98 

1940 f. 
126.000 

 
(14,29) 

Jml. f. 
340.000 

 
- 

 Jml. f. 
453.000 

 
- 

Jml
h. 

f. 
3.179.000 

 
- 

 Jml. f. 
291.000 

 
- 

Sumber: “Ekonomi Lampung, Ertinja oentoek Poelaoe Djawa”, Tjaja Timoer, 16 Mei 1941,  no. 1564. 
65 Solihin Salam, Op. Cit.,hlm. 28-29. 
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Tabel 3. 

Produksi Rokok Kretek “Sogo” (batang), 1942-1971 

Tahun Jumlah Prosentase(%) Tahun Jumlah Prosentase(%)

1942 134.355.225 ---- 1972 4.336.500 (- 4,82) 

1943 117.891.995 (- 12,25) 1973 6.873.000 58,49 

1944 102.799.560 (-12,80) 1974 11.336.050 64,94 

1945 40.731.340 (- 60,38) 1975 9.510.540 (-16,10) 

1946 1.853.045 (- 95,45) 1976 7.930.730 (-16,61) 

1966 15.096.440 714,69 1977 7.654.530 (-3,48) 

1967 19.289.340 27,78 1978 7.741.740 1,14 

1968 11.269.500 (- 41,58) 1979 7.973.480 2,99 

1969 3.611.020 (- 67,96) 1980 6.588.243 (- 17,37) 

1970 3.897.595 7,94 1981 6.546.430 (- 0,63) 

1971 4.556.000 16,89 - - - 

Sumber: Perhitungan  dilakukan oleh peneliti. Data diambil dari Solihin Salam,  Kudus dan 
Sejarah Rokok Kretek, Kudus: P.P.R.K. (Persatuan Perusahaan Rokok Kretek), 1983, 
hlm. 28-29. 

 

Dari data di atas dapat tergambar bagaimana situasi produksi masa pendudukan 
Jepang. Tahun 1942 produksi masih tinggi hal ini dimungkinkan karena sisa stock 
bahan baku rokok dari tahun sebelumnya masih tersedia. Namun untuk tahun-tahun 
berikutnya produksi rokok Sogo terus merosot hingga 98.62% jika dihitung dari tahun 
1942 (134.355.225) ke tahun 1946 (1.853.045). Salah satu  variabel yang  
mempengaruhinya adalah kelangkaan bahan baku, dan keamanan. Selanjutnya 
memasuki masa clash ke II hingga awal tahun 1960-an tidak ada data. Ketiadaan data 
bukan karena perusahaan  tidak memproduksi, perusahaan tetap jalan hanya pada 
umumnya produksinya tidak besar.66 

Perusahaan mulai bangkit lagi pada tahun 1966, dan beberapa tahun ke depan, 
perusahaan rokok Sogo tetap mengalami naik-turun dalam produksinya. Variabel yang 
mempengaruhinya bukan lagi kelangkaan bahan baku dan keamanan, namun lebih 
kepada ketidakmampuannya merespon perkembangan-perkembangan external-
enviromental, yaitu politik-makro, kebijaksanaan finansial, munculnya perusahanan-
perusahaan baru di Kudus yang didirikan oleh etnis Cina serta kemajuan-kemajuan 
dalam teknologi industri kretek itu sendiri. 

2.1.4. Perusahaan Rokok Jambu Bol (1937) 

Pabrik rokok Jambu Bol berada di Ngembal Rejo, posisinya setelah pabrik gula 
Rendeng, adalah masuk wilayah Kudus Wetan yang berjarak kurang lebih 5 km dari 
Kutus Tua (Kudus Kulon). Pendirinya adalah Haji Ma’roef (1914-1969), orangnya 

                                                 
66  Wawancara M. Rusjdi  dan  putranya Zulkarnaen Rusjdi., Kudus, 18 Agustus 2000.   
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berbadan besar, berkulit kuning, dan sederhana dalam hidupnya. Pendidikanya  
pesantren dan tidak pernah duduk dalam sekolah umum. Pesantren yang mula-mula 
menggembleng jiwanya adalah pesantren Kradenan Wirosari Purwodadi dengan Kyai 
Abdullah. Kembali ke Kudus menimba ilmu agama kepada Kyai H. Asnawie, dan 
dilanjutkan ke Rembang dan Kajen, Pati. Dari empat pesantren itulah yang membentuk 
kepribadian Haji Ma’roef untuk menambah pengetahuannya dan mengenal dunia luar.67 

Sekembalinya dari menimba ilmu dari berbagai pesantren (1932) dan 
menunaikan ibadah haji, Haji Ma’roef mengadu nasib berjualan baju di Pasar Kliwon. 
Pasar bagi Haji Ma’roef merupakan dunia belajar untuk meniti kehidupan mandiri yang 
lebih sukses di masa depan. Ia bersosialisasi, mengenal dan berinteraksi dengan 
berbagai ragam karakter masyarakat. Pelanggan, para pemasok (supplier) dan hubungan 
sesama pedagang, merupakan aktivitas sehari-sehari yang memerlukan koordinasi 
secara baik agar tidak  terjadi benturan diantara mereka, mengingat mereka memiliki 
kepentingan yang berbeda-beda. Semangat wiraswastanya semakin terasah dan 
pengetahuan manajerial pengelolaan uang makin bertambah.  

Ketika usahanya mengalami kemajuan, pada usia 23 tahun Ma’roef 
mengembangkan dengan diversifikasi usahanya membuat rokok-rokok secara kecil-
kecilan di rumahnya (home industry). Ketika usaha baru ini mendapat prospek yang 
baik, Haji Ma’roef akhirnya secara resmi mendaftarkan perusahaannya pada tanggal 12 
Oktober 1937 dengan no. pendaftaran 1632.  Investasi yang ia tanam dalam usaha   ini 
sejumlah f. 125 hingga f.300.  Jenis rokok yang diproduksi adalah jenis klobot dengan 
karyawan pada tingkat awal berjumlah 15 orang. Wilayah pemasarannya  lebih  
terkonsentrasi di Jawa Tengah yaitu Kudus, Jepara, Rembang, Semarang, Tegal, 
Pekalongan, dan Batang. Sedangkan wilayah Jawa Timur hanya terbatas pada Surabaya 
dan Babat. Produksi rokoknya memakai merk “Sawo”,  kemudian merk tersebut 
berubah menjadi “Jambu Bol” hingga sekarang. 

 Arahan  H. Roesjdi kepada anaknya untuk dapat bekerja dan bermanfaat bagi 
masyarakat sekitarnya, selalu diingatnya. Arahannya dalam memberi pesan terbiasa 
secara singkat. Katanya “ … lhe, hendaknya kau dapat membuka lemari besi tanpa 
kunci”. “Jikalau kau belum bisa, berarti kau belum dapat bekerja”.68 Untuk dapat 
bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, ayahnya selalu berpesan “agar bisa  meniru 
seperti matahari yang selalu bersinar, walaupun dapat rintangan awan. Matahari tetap 
menyinari seluruh  kehidupan masyarakat”. Wejangan diatas mengandung kata-kata 
kunci untuk  dapat  berhasil dalam berusaha yaitu kemauan yang keras, menjunjung 
tinggi kejujuran dalam menjalani usaha dan meningkatkan tindakan amal yang bisa 
membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya, seperti matahari.69 

Kemajuan usaha Haji Ma’roef  (1940-1941) dari sisi material dapat dilihat 
dengan dimilikinya 2 buah truck seharga 200 gulden. Belum termasuk uang beredar 
yang menjadi piutang berada di tangan para agennya, stock bahan  baku (raw-material) 
utama rokok kretek, misalnya tembakau, cengkeh, klobot, kertas, tanah dan bangunan 
pabrik serta aset-aset lainnya.  

                                                 
67 Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz (55 tahun), Kudus 15 Agustus 2002.  
68 Wawancara dengan Bapak H. Luthfi (67 tahun), dan Anis Luthfi (35 tahun), Kudus 14 Agustus 2000. 

Bapak H. Luthfi adalag seorang “master” perusahaan rokok “Djamboe Bol”. Sedangkan Bapak  Anis 
adalah putra Bapak H. Luthfi, sekaligus seorang cucu dari Haji Ma’roef, pemilik rokok “Jambu Bol”.  

69 Wawancara dengan Bapak Abdul Azis (55 tahun), Kudus 15 Agustus 2000 
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Pada masa pendudukan Jepang, perusakan rokok Jambu Bol terpaksa mengalami 
“penghentian” sementara karena kesulitan dan  “ketiadaan” bahan baku rokok yang 
menimpanya dan masalah keamanan. Bahan baku rokok yang melambung harganya, 
menjadikan aktivitas produksinya hanya memakai stock yang dimilikinya. Setelah 
stocknya habis maka perusahaan Jambu Bol menempuh cara-cara lain agar tetap bisa 
produksi yaitu mengganti cengkeh dengan kemenyan, daun cengkeh dan gagang 
cengkeh serta daun jambu. Menyangkut keamanan, diantaranya ketatnya peraturan 
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap arus lalu 
lintas masuk dan keluarnya sebuah komoditas perdagangan dari satu wilayah 
administratif karesidenan ke wilayah administratif karesidenan lainnya. Maka 
pemasarannya diserahkan pada koperasi Jepang yang dikenal dengan Kumiai.70 

Pada tahun 1950, Jambu Bol mulai memproduksi rokok jenis kretek. 
Selanjutnya tahun 1950, perusahan rokok Jambu Bol mencoba memperluas  wilayah 
pemasarannya  sampai ke Lampung. Hingga sampai kini (2003), wilayah Lampung 
merupakan kontribusi terbesar bagi keberlangsungan hidupnya perusahaan rokok Jambu 
Bol.71 Kemajuan demi kemajuan diraih perusahaan rokok kretek Jambu Bol, pada tahun 
1970-an perusahaan ini telah memiliki jumlah pekerja sebanyak 4.000 yang terdiri dari 
3.400 pekerja borongan tetap, 540 pekerja borongan lepas dan 60 staf kantor.72 

 Sumbangan  sosialnya sangat banyak, diantaranya Haji Ma’roef  selalu siap 
membantu pembangunan sekolah-sekolah dari tingkat madrasah Ibtidai’yyah, SD, SMP 
dan SMA. Begitu pula bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan aktivitas-
aktivitas keagamaan, misalnya masjid73, musholla74 dan langgar.75 

Sumbangan sosial-kegamaannya yang begitu besar, oleh Haji Ma’roef ingat 
pesan ayahnya dan ajaran agama yang diyakininya benar adanya yaitu “fastabiqul-
khoirot – berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan”. Begitu pula terhadap 
keyakinannya “makin banyak amalnya, tidak makin berkurang kekayaannya, melainkan 

                                                 
70 H. Nawawi Rusydi, Panca Windu 12 Oktober 1937- 12 Oktober 1977, Jambu Bol Empat puluh Tahun  

Melangkah, Kudus: 1977,  hlm. 8.  
71 Wilayah Lampung dijadikan sasaran pemasaran rokok Jambu Bol pada tahun 1950, cukup tepat karena 

wilayah ini telah cukup lama ditinggalkan oleh perusahaan rokok Bal Tiga Nitisemito, sewaktu 
perusahaan ini mengalami konflik internal dan masalah Belasting. 

72 Dengan karyawan sebesar di atas, rokok “Jambu Bol” dapat menghasilkan produktivitasnya sebagai 
berikut (1.000.000-an batang): 

Produksi Rokok Kretek “Jambu Bol”, 1976-1980 
Merk Thn. Prod. 1976 1977 1978 1979 1980 

Jambu Bol Pendek 1949 867 1.150 1.324 1.409 1.560 
Jambu Bol Extra 1974 218 235 258 353 433 

Jambu Bol Standard 1975 146 154 185 242 330 
Jambu Bol Pancawindu 1977 - 58 67 66 91 

Jambu Bol Briliant 1979 - - - 44 98 
JUMLAH - 1.231 1.597 1.834 2.204 2.512 

Sumber: Solihin Salam, Op. Cit., hlm. 3. 
73 Membangun Masjid Al-huda di desa Ngembalrejo dengan arsitek Erfan. Masjid ini dilengkapi dengan 

perpustakaan dan menara setinggi 28 meter. 
74  Tempat sembahyang di seberang pasar Kliwon, pada awalnya adalah sebuah musholla, oleh Haji 

Ma’roef  diperluas arealnya sehingga dapat dipergunakan untuk sholat jum’atan. Bangunan ini diberi 
nama Masjid Al-Ma’roef  yang  peresmiannya dilakukan oleh Menteri Agama Dr. H. Mukti Ali. 

75 Solihin Salam, Op. Cit., hlm. 26. Lihat juga Solihin Salam,  “Raja Kretek dengan Taj Mahalnya”, 
Moderna, 10 September 1969, no. 14,  hlm. 10 dan 43. 
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semakin bertambah”.76 Sedang filosofinya dalam mengelola perusahaan agar tetap dapat 
kemajuan, Haji Ma’roef memakai ajaran Jawa yang berbunyi “gemi-gemeti, teliti, sarto 
noleh mburi – hemat, teliti dan menengok ke belakang”77 

Haji Ma’roef bin Haji Roesdi tepat pada tanggal 23 Agustus 1969, wafat pada 
usia 55 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarga di desa Ngemnalrejo. Hingga 
akhir hayatnya, bisnis Haji Ma’roef  hanya terfokuskan pada industri kretek, tanpa 
melakukan diversifikasi pada bidang usaha lainnya. Tiadanya usaha lain yang dapat 
membatu kelancaran industri rokoknya, rupanya sedikit banyak telah membawa 
konsekwensi tersendiri. Konsekwensi tersebut adalah tergesernya kedudukan 
perusahaan ini oleh pendatang baru dari kalangan pengusaha Pribumi yaitu perusahaan 
“Soekoen”. “Keuntungan” mungkin masih berpihak kepada perusahaan “Djamboe Bol”, 
karena pemiliknya Nawawi Roesjdi, kini menjabat sebagai Kepala Persatuan 
Perusahaan Rokok Kretek (PPRK), Kudus. Begitu pula Hubungan Masyarakat (Humas) 
rokok  “Djamboe Bol” yang dipegang oleh Abdul Aziz dan masih  ada hubungan famili 
dengan pendiri rokok “Djamboe Bol”, kini menjabat sebagai Sekertaris PPRK, Kudus.   

2.1.5. Perusahan Rokok Sukun (1949) 

Mc. Wartono putra keempat dari tujuh bersaudara, dari keluarga bapak 
Singodikromo yang menjadi  Kepala Desa Gondosari kecamatan Gebog. Ia terlahir pada 
tahun 1920 dengan pendidikan Vervolg-School dan Sekolah Dagang di Kudus.  

Mc. Wartono semasa kecilnya telah bersinggungan dengan  tata kerja produksi 
rokok kretek. Di tengah-tengah kesibukannya menuntut ilmu, ia membantu menjadi 
kasir dari saudara kandungnya bernama Kamad, yang saat itu memeiliki usaha sebagai 
abon dari perusahaan rokok kretek H. Muslich (Tebu dan Jagung).  Menjadi kasir dari 
sebuah usaha abon rokok kretek, membuat pribadi Mc. Wartono harus teliti dan hati-
hati ketika melakukan pembayaran kepada para karyawan yang mengambil pekerjaan 
dari Kamad. Kehati-hatian sangat diperlukan karena untuk menghindari pembayaran 
jangan sampai berlebih dari yang seharusnya dibayarkan kepada para pekerja borongan 
tersebut. Hal kedua yang menjadi tugasnya pula adalah melakukan pencatatan bahan-
bahan baku rokok yang diambil oleh para pekerja borongan yang ikut mengerjakan 
pembuatan rokok. Banyaknya timbangan tembakau, cengkeh, klobot, dan kertas. 
Setelah selesai mereka mengambil bahan baku tersebut, tiga sampai empat hari 
kemudian para pekerja borongan mengembalikan sejumlah tertentu rokok yang telah 
jadi, dan dicocokkan dengan barang yang tempo hari diambilnya. Apakah sesuai atau 
tidak? Kalau hitungannya cocok maka pembayaran bisa segera dilaksanakan. 
Sebaliknya jika tidak cocok maka harus dicari, dimana letak kesalahannya. Dari 
interaksi yang intens semacam inilah yang menjadikan Mc. Wartono memiliki  
pengetahuan yang  mendalam tentang proses produksi rokok kretek. 

Pada tahun 1938, Mc. Wartono juga pernah mencoba usaha pembuatan tahu di 
samping bidang pertanian yang telah menjadi “kewajiban” bagi seorang anak untuk 
membantu orang tuanya. Selain usaha pertanian padi, pertanian lainnya yang pernah 
dikembangkan oleh keluarga Mc. Wartono adalah menanam kapas. Usaha-usaha ini 
tidaklah begitu menjanjikan akan kehidupan yang lebih baik. 

                                                 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Kehidupan terus berjalan, seiring bertambahnya umur Mc. Wartono yang 
menginjak usia 23 tahun (1943), ia  memutuskan untuk mulai membangun kehidupan 
berumah tangga. Gadis pilihannya jatuh pada Sutarsi, yang terlahir di Gondosari tahun 
1927 dengan pendidikan terakhir Kweekschool Serang Banten, Jawa Barat. Sutarsi anak 
dari keluaga Kartodiwiryo, yang juga mantan Kepala Desa Gondosari Gebok.  Keluarga 
baru ini memulai usahanya adalah pembuatan tenun (textil) dengan memakai sistem 
ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Macam produksinya adalah bahan-bahan pakaian 
dan sarung. Namun usaha ini tidak berjalan lama dan mengalami kemunduran karena 
dalam situasi yang tidak stabil pada masa pendudukan Jepang dan terjadinya 
kelangkaan sebagian bahan-bahan baku import.  

Di tengah kebingungan usaha apa yang harus segera dikerjakan agar keluarga 
muda ini bisa berkembang, Mc. Wartono akhirnya mencoba membuat usaha rokok 
kretek secara kecil-kecilan. Modal pengetahuan produksi rokok telah dimilikinya, 
namun modal finansial yang belum memungkinkannya. Merk rokok pertamanya 
bernama “Siyem” dan setelah Mc. Wartono mendaftarkan perusahaannya kepada 
Pemerintah dengan mendapatkan izin cukai no. SIP 6500/F; no. pengawasan bandrol 
K2417; dan ijin HO no. 067/WF/HO.78 Setelah resmi mendapat izin dari Pemerintah 
pada tahun 1949, Mc. Wartono memakai nama baru yaitu  “Soekoen” untuk produksi 
rokoknya. Dan pada tahun 1950, Mc. Wartono mulai merambah dengan memproduksi 
rokok sigaret. Sedangkan rokok nama “Siyem” diberikan pada anaknya yang pertama 
yaitu Sri Fatimah Wartono.79 Usaha lainnya, Sri Fatimah bersama suaminya menekuni 
bidang usaha percetakan. Anak ketiganya yang bernama Ani Wartono juga dibuatkan 
usaha dalam bidang rokok yang bernama “Langsep”. Selain itu Ani Wartono bersama 
suaminya juga menggeluti dunia perdagangan tekstil.80     

Setelah Mc. Wartono meninggal pada tahun 1974, usahanya diteruskan oleh 
ketiga putranya yaitu Tas’an Wartono (putra kedua), Ridho Wartono (putra keempat) 
dan Yusuf Wartono (putra kelima). Sedang putra keenam yang bernama Edi Wartono 
masih kuliah di Jakarta. Berekembangan selanjutnya, perusahaan rokok “Soekoen” tetap 
dapat bertahan hingga kini karena memiliki beberapa usaha lain yang dapat menopang 
kelancaran produksinya yaitu usaha percetakan dan industri pembuatan filter rokok. Jadi 
untuk kepentingan pembuatan rokok filter, bahan filternya dapat dipenuhi dari hasil 
perusahaannya sendiri.  

                                                 
78 Iwan Edy Himawanto, Proses Produksi Pada PT. Sukun, Kudus dan PT. Pan Java Bottling Company, 

Semarang, Laporan Kuliah Kerja, Yogyakarta:  FE-UGM, 1988,  hlm. 11. 
79 Kenapa merk rokok lama diberikan kepada anaknya, bukannya merk tersebut yang didaftarkan dengan 

meminta izin kepada Pemerintah? Fenomena semacam ini biasanya dimaknai oleh masyarakat Kudus 
sebagai “bergantinya merk” perusahaan tersebut. Kenapa mereka para pengusaha rokok kretek selalu 
mengadakan perubahan nama merk rokoknya? Apakah nama rokok pertama tidak membawa “hoki” 
atau sebab-sebab lainnya? Jawaban dari para informan yang diwawancarai,  kebanyakan memberikan 
jawaban bahwa nama pertama biasanya tidak memiliki “hoki”, baru setelah mereka mengganti nama 
yang kedua, ketiga dan seterusnya, keberuntungan akan memihak para pengusaha. Informan tipe 
pertama ini, bagi mereka yang percaya akan “animistik-transenden”. Tapi ada juga yang memberikan 
jawaban, bahwa nama merk pertama dari sebuah perusahaan  itu pada umumnya mereka masih dalam 
taraf coba-coba dalam berusaha. Apakah bisa berhasil atau tidak. Kalau berhasil, usaha tersebut 
dilanjutkan dengan mendaftarkan perusahaannya agar menjadi legal. Waktu yang diperlukan dari usaha 
coba-coba (ilegal) ke arah perusahaan resmi (ilegal), tergantung kesiapan perusahaan masing-masing. 

80 Afif Masluri (45), Kudus 15 Agustus 2000.  Sejarawan dari UNPAD Bandung, kini ia menjabat sebagai 
Kepala Museum Rokok Kretek Kudus.  
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Jika dilihat dari sisi faham keagamaan pengusaha rokok kretek dari kalangan 
Pribumi, mereka dapat dibagi menjadi dua faham yaitu “Nahdlotul ‘Ulama”81 dan 
“Muhammadiyah”.82 Khusus untuk kasus pengusaha rokok kretek di Kudus, kedua 
faham keagamaan tersebut dapat dijumpai pengikutnya dari kalangan pengusaha rokok 
kretek.  

2.2. Penerus dan Pelopor Industri Kretek Non-Pribumi 

2.2.1. N.V. Trio (1918) 

N.V. Trio didirikan pada tahun 1918 oleh tiga orang bersaudara, mereka adalah 
Tan Tjip Siang, Tan Kong Ping dan Tjoa Kang Hay.  Ketiga pendiri ini yang memiliki 
pengetahuan mencampur tembakau dengan cengkeh dan saus adalah Tjoa Kang Hay. Ia 
juga berpengalaman menilai tembakau ( Master atau Grader),83 mana tembakau yang 
memiliki kualitas baik dan jelek. Pengalaman tersebut ia peroleh ketika menjadi 
abonnya Bal Tiga Nitisemito. Berbekal pengetahuan tersebut, mereka bersepakat firma 
mereka memproduksi rokok, produksi pertama  mereka adalah rokok klobot dengan 
merk “Astrokoro”, “555” dan “Kaki Tiga”.84 Dalam perkembangannya, pada akhir 
1930-an Tjoa Kang Hay keluar dari kongsi karena merasa tidak puas. Ketidakpuasan 
tersebut disebabkan tidak sebandingnya pengetahuan yang ia miliki dengan pendapatan 
yang diperolehnya. Faktor lainnya, perusahaan yang mereka  dirikan selepas Perang 
Dunia I belum mendapat kemajuan yang berarti dengan “konservatisme” 
kepemimpinan. Perkembangan situasi yang kurang kondusif mendorong Tjoa Kang Hay 
keluar dari kongsi. Selanjutnya Tjoa Kang Hay memanfaatkan keahliannya dalam 
mengenali  baik dan buruknya mutu tembakau dengan menekuninya sebagai pedagang 
tembakau. Dengan profesi yang baru ini,  keuntungan  yang diperolehnya relatif lebih 
baik dengan kebebasan yang lebih besar.85  

Bagaimana produktivitas dan kondisi keuangan perusahaan “NV. Trio” selepas 
ditinggalkan Tjoa Kang Hay? Poduktivitas dan kondisi keuangan mengalami 
kemunduran dengan kerugian yang cukup besar. Hal itu dikarenakan oleh beberapa 
faktor diantaranya dari segi produktivitas menunjukkan perununan yang berarti karena 
“NV. Trio” hingga pertengahan 1930-an masih tetap memproduksi rokok klobot, 
padahal rokok klobot mulai tidak diminati lagi oleh konsumen. Banyak perusahaan 
rokok di Kudus telah mengalihkan produksinya ke rokok kretek. Konsekwensinya pasar 

                                                 
81 Huub de Jonge, Madura, Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan, Ekonomi, Dan Islam,  

Suatu Studi Antropologi Ekonomi, terj. Jakarta: KITLV, LIPI dan PT. Gramedia, 1989. 
82 Irwan Abdullah, The Muslim Buisnessmen of Jatinom, Religious and Economic Modernization in a 

Central Javanese Town, Amsterdam: Universitet van Amsterdam, 1994; Abdul Munir Mulkhan, Islam 
Murni dalam Masyarakt Petani, Yogyakarta: Bentang, 2001;  Zuly Qodir, Agama dan Etos Dagang, 
Solo: Pondok Kreasi, 2002. 

83 Profesi Master atau Grader, adalah profesi yang tidak mudah dan memakan waktu yang panjang. 
Profesi ini berbeda dengan para tauke yang juga mensyaratkan untuk menjadi tauke yang baik yaitu 
seorang yang ahli dalam pemeriksaan tembakau,  seorang yang jujur dan mendapat kepercayaan dari si 
pemberi tugas. Tauke menghadapi tembakau yang diperiksa dengan mendatangi ke tempat para petani 
yang relatif tidak memalsukan tembakaunya, tapi Master menghadapi “pemalsuan”  mutu tembakau 
yang menjadi pekerjaan sehari-harinya. Maka Profesi ini mendapat labeling “profesi rohnya perusahaan 
rokok kretek”. Lihat Huub de Jonge, Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan 
Ekonomi, Dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi, terj.  Jakarta: Gramedia-KITLV, 1989, hlm. 
184-187. 

84 Mark Hanusz,  Op. Cit.,  hlm.  130.  
85 Wawancara Tedjo Suliyanto (Tee Song Liang), Kudus 14 Agustus 2000. 
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rokok “NV. Trio” semakin mengecil, yang membawa dampak pada Cash-flow finansial 
perusahaan. Kondisi semacam ini “seharusnya” tidak perlu terjadi, kalau Tjoa Kang 
Hay  tetap dipertahankan oleh manajemen perusahaan.  

 Faktor kedua, adalah  “konservatif”-nya manajemen perusahaan yang belum 
juga merubah  struktur kepemimpinan, yaitu Direktur tetap dipegang oleh Tan Tjiep 
Siang dan Presiden Komisaris dijabat Goei Liong Hwan. Kedua faktor ini akhirnya 
mencapai pada suatu titik kulminasi dengan memunculnya konflik antara Preskom 
dengan Direktur. Permasalahan yang diangkat oleh Goei Liong Hwan (Preskom) adalah 
Tan Tjiep Siang tidak cakap lagi memimpin perusahan sehingga perusahaan mengalami 
kerugian sangat besar yaitu hingga 75% dari aset perusahaan. Goei Liong Han 
mengambil tindakan sepihak tanpa persetujuan  yang lain,  dengan membuat iklan di 
koran Soeara Semarang, yang pada intinya berisi “pemberitahuan” bahwa Tan Tjiep 
Siang telah diberhentikan sebagai Direktur “NV. Moeria”. Tindakan ini juga dibalas 
oleh Tan untuk “memberhentikan” Goei  dengan rangkap jabatannya sebagai 
pemegang-pembukuan (boekhouder) yang juga menimbulkan kerugian.86 

Perseteruan ini membawa dampak kepada jalannnya perusahaan dengan 
“kekalutan” pada level pekerja rendahan, struktur manajemen, dan juga bidang finansial 
perusahaan berupa “berhentinya” transaksi perbankan dan wissel-wissel. Produksi 
rokok mengalami penurunan yang berarti, sedang struktur manajemen terpecah menjadi 
dua kubu / kelompok. Kelompok Goei Liong Hwan didukung oleh Goei Bei Thay. 
Sedangkan kelompok Tan Tjiep Siang didukung oleh beberapa  pemegang saham 
(aandeelhouders).87  

Perseteruan ini mendorong untuk digelarnya rapat luar biasa para pemegang 
saham pada hari Kamis 10 Juni 1937, sesuai pasal 13 dari AD/ART “NV. Moeria”.88 
Agendanya adalah dari pihak Goe mengajukan usulan, 1. Ontslag direktur atau 
liquidateur, 2. Benoeming Direktur atau liquidateur baru,  Sedangkan dari pihak Tan 
mengajukan usulannya,  1. Ontslag Presiden Komisaris dan 2. Benoeming Presiden 
Komisaris baru.89 

Tepat jam 10.00 wib, hari Kamis tanggal 10 Juni 1937, rapat dibuka oleh Goei 
Liong Hwan, dengan peserta kurang lebih 150 orang. Selain Tan Tjiep Siang dan Goei 
Liong Hwan,  hadirin lainnya adalah Tan Siong Kie, Tan Kok Peng, Tjan Hoei Yang, 
Mr. Francken dan Mr. Visser advocaten dari Semarang. 

Pendapat pertama dikemukakan oleh Mr. Francken, menurutnya sebuah 
perusahaan yang telah mengalami kerugian sebesar 75% seharusnya dilikuidasi, kecuali 
kalau para pemegang saham bersepakat untuk menambah modal baru. Sarannya, 

                                                 
86  “Verslag Alg. Verfadering NV. Handel Mij “Moeria”, Soeara Semarang,  11 Juni 1937, no. 125. Tan 

mengadakan perlawanan dengan membawa ke pengadilan, akhirnya Raad van Justitie membatalkan 
pemberhentian atau skorsing, dengan menilai   bahwa tindakan Goei salah / tidak sah.  

87 “Koedoes Dalam Kegemparan, Goei Liong Hwan Contra Tan Tjiep Siang”, Soeara Semarang, 7 Juni 
1937, no. 121.  Disini diberitakan bahwa kelompok Goei sudah mempunyai 1.000 lembar saham 
(aandeel), kurang satu saja ia akan memenangi pertarungan ini. Kabarnya kelompok Goei, berani 
membeli dengan harga yang tinggi untuk satu lembar saham tersebut. Sedangkan kelompok Tan hanya 
baru dapat mengumpulkan 641 aandeel, namun para pendukungnya masih terus mencari para 
aandelhouders NV. Moeria yang mau menjul miliknya, juga berani dengan harga yang tinggi.  

88 Permintaan digelarnya rapat pemegang saham ini, sesuai dengan surat Goei yang ditujukan pada Tan 
tertanggal 14 Mei 1937. 

 89  Loc. Cit. 
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mengajukan usulan agar NV. Moeria jangan dilikuidasi, tapi aktivitasnya tetap 
dilanjutkan. Sebab bisa jadi dikemudian hari NV. Moeria akan mendapatkan 
keuntungan dan Tan Tjiep Siang yang telah dinyatakan tidak salah oleh Raad van 
Justitie Kudus (Semarang?) tetap dipilih kembali jadi Direktur. 

Usulan yang hampir senada juga dikemukakan oleh Mr. Visser, menurutnya saat 
ini banyak perusahaan rokok di Kudus mengalami masa-masa yang sulit akibat krisis. 
Tapi ada juga perusahaan yang masih bisa bertahan, namun NV. Moeria saat ini sedang 
mengalami kerugian. Walau begitu sebaiknya likuidasi jangan dilaksanakan sebab akan 
menjadikan banyaknya kaum buruh yang kehilangan mata pencahariannya. Lanjutnya, 
jalan keluar yang baik adalah Tan Tjiep Siang tetap menjadi Direktur dan Goei Liong 
Hwan sebagai Preskom, serta masalah iklan tempo hari tentang likuidasi dianggap 
selesai, agar tidak menambah kusutnya perkara ini. Itu semua juga tergantung kepada 
pemegang saham (aandeelhouder), apakah setuju atau tidak. Pendapat terakhir ditutup 
dengan pendapat Tan Kong Peng yaitu perlunya mempertahankan Tan Tjiep Siang yang 
telah bekerja di NV. Moeria hampir 20 tahun lamanya.90 

Akhirnya para hadirin sepakat untuk diadakan pemilihan pengurus yang baru. 
Mr. Francken mengusulakan agar pemungutan suara dengan cara bagi siapa yang setuju 
terhadap calonnya agar menyatakan dengan berdiri. Usulan ini ditentang oleh The Tjeng 
Swan, menurutnya agar lebih demokratis dan adil, harus diadakan inventarisasi nama-
nama kandidat dengan ditulis di papan tulis.  Usulannya  diterima, tulisan warna hijau 
dari kelompok Goei Liong Hwan memunculkan nama Goei Liong Hwan, Goei Bie 
Dhay, Liem Kok Hwat, Tan Tjong Poen dan The Tjing Swan. Tulisan warna merah, 
kelompok Tan Tjiep Siang memunculkan nama-nama, Tan Tjiep Siang, Ang Seng 
Tjhiang, Tan Bie Djan, Thio Ma Ay dan Thio Tjing Sioe. Dari nama-nama ini dipilih 
untuk menjadi kandidat pemilihan Direktur dan Preskom. 

Hasil akhir pemungutan dimenangkan Tan Tjiep Siang tetap sebagai Direktur 
(1.043 suara), sedang Liem  Kok Hwat dari kelompok Goei hanya memperoleh 12 
suara. Posisi Presiden Komisaris diajukan 3 kandidat yaitu Ang Seng Tjhiang, Mr. 
Visser dan Tan Bie Djan. Hasilnya  Ang Seng Tjhiang (942 suara), Mr. Visser (61 
suara) dan Tan Bie Djan (30 suara). Kemengan telah berada di kelompok Tan, 
kelompok Goei tersingkir. NV. Moeria akhirnya tetap jalan dengan menambahkan 
modal baru sesuai hasil rapat para pemegang saham.91    

2.2.2. Nojorono-Minakjinggo (1932) 

Etnis Cina di Kudus dilihat dari stratifikasi sosial mereka pada umumnya 
bergerak pada dunia perniagaan. Menjadi pedagang kelontong, pembuatan arak, pemilik 

                                                 
90 Soeara Semarang, Loc. Cit., 11 Juni 1937. 
91 Ibid. Di tengah ramai-ramainya perselisihan tersebut ada surat yang dikirim ke redaksi Soeara 

Semarang, tertanggal 7 Juni 1937, isinya: “… Dalam pertikaian antara Tan Goei di dalam NV. Moeria, 
saja tidak ikut campur tangan pada kelompok yang mana. Oleh karena sebagai bekas Preskom dari NV 
tersebut (saya meletakkan jabatan tsb pada akhir tahun 1936) saya ambil sika netral. Masalah diluar 
dikatakan saya dituduh ikut campur tangan dengan mendukung salah satu kelompok, itu merupakan 
berita yang tidak benar. Walau saya diundang untuk datang dalam vergadering 10 Juni 1937, saya tidak 
akan datang.  Hanya saja Goei liong saya anggap orang jujur. Saya harap tidak keberatan untuk 
menetapkan benar tidaknya keterangan saya ini.” . Bertanda, Goei Bie Dhay.  Surat ini juga mendapat 
klarifikasi dari Goei Liong Hwan. Kudus, 8 Juni 1937. Sedikit ket: “Dengan ini saya kasihkan 
keterangan bahwa dalam urusan NV. Handel Mij Moeria, betul Goei Bie Dhay tidak ikut campur dalam 
urusan ini. Lainpun tidak”. Hormat saya, w.g. Goei Liong Hwan. 
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armada transportasi, pemilik rumah jagal, rentenir, pedagang tembakau, pemeliki 
percetakaan, pedagang perantara dan profesi-profesi dagang lainnya. Mereka juga hidup 
berkelompok dengan segala eksklusifitasnya sesuai komunitas dari   “suku”  mana 
mereka berasal dan  aktivitas ekonominya. Fenomena semacam ini dapat dimengerti 
karena ciri-ciri etnis minoritas memiliki kecendrungan untuk mempertahankan 
komunitasnya dengan hidup berkelompok. Hidup berkelompok ini setidak-tidaknya 
didorong oleh adanya keinginan untuk mempertahankan dengan upaya melanggengkan 
nilai-nilai budaya leluhur yang sama dan sadar akan adanya kebersamaan dalam bentuk 
budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri serta terciptanya 
homogenitas sifat (trait) yang tinggi.92 

Populasi etnis Cina di Kudus pada periode 1915-1930 mencapai 4.000-4.445 
orang, dengan prosentase  berkisar 11,58%-8,98%. Asumsi ini didasarkan pada jumlah 
orang pribumi di kota Kudus untuk tahun yang sama yaitu berjumlah 34.530-49.490 
orang. Sedangkan populasi orang Timur Asing lainnya hanya mencapai 0,12%-0,35%  
terhadap populasi pribumi.93 Catatan perlu dikemukakan di sini untuk populasi etnis 
Cina yang cukup tinggi tersebut dengan profesi mereka dalam dunia perniagaan, apakah 
tidak ada upaya atau keinginan untuk mengikuti kesuksesan pengusaha rokok kretek 
Pribumi?  Bagaimana  golongan Non-Pribumi yang memiliki berbagai profesi melihat 
“hingar bingarnya” dan “gemerlapnya” kesuksesan para pengusaha rokok kretek 
Pribumi tersebut?  Keinginan mengikuti jejak untuk memcapai kesuksesan tersebut, 
dipelopori oleh kelompok Kho Djie Siong (Nojorono) dan yang lain-lainnya. 

Usaha pembuatan rokok kretek oleh golongan Non-Pribumi telah ada sejak 1912 
dengan jumlah perusahaan 6 buah, dan berkembang menjadi 25 buah pada tahun 1917. 
Kenaikan yang mencapai 316,67% ini pada akhirnya menagalami penurunan sampai 
56%, tinggal 11 buah perusahaan. Naik turunnya jumlah perusahaan juga dialami oleh 
kalangan pengusaha Pribumi yaitu penurunannya mencapai 40,38%, dari jumlah 
sebelumnya 317 menjadi 189 pada tahun 1918. Penyebab penurunan ini lebih 
disebabkan oleh adanya Perang Dunia I yang membawa terjadinya inflasi yang tinggi, 
sebagai konsekwensinya juga menurunkan daya beli masyarakat.94   

Dari sekian jumlah perusahan golongan Non-Pribumi yang dapat dimasukkan 
sebagai penerus dan pelopor industri kretek adalah perusahaan yang digerakkan oleh 
Kho Djie Siong, Tan Djieng T(d)hay dan Tjoa Kang Hay95 pada tahun 1932 di daerah 
Pati, dan pada akhir 1933 kedudukan perusahaan ini dipindahkan ke Kudus.96 Kho Djie 
Siong adalah anak seorang pedagang kelontong bernama Lim Bun Liong dengan ibunya 
Nyo Thian Kim.  

Jiwa dagang Kho Djie Siong ditempa oleh ayahnya lewat keikut sertaannya 
dalam perdagangan barang-barang kelontong. Ia telah mengenal bagaimana mengelola 
keuangan, berinteraksi dengan para pelanggan, kapan harus mengambil keputusan yang 

                                                 
92 Fredrik Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya, Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan, terj. 

Nining I. Soesilo,  Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 7-16.  
93 Lihat uraian tersebut pada bab II, point A tentang demografi. Juga lihat uraian pint E tentang motivasi  

ekonomi dan etos kerja non-pribumi.   
94 Masyhuri, Konflik Sosial di Kudus 1918: Terlibatnya S.I. Kudus Dalam Konflik Sosial Ekonomi, 

Yogyakarta: FS-UGM, 1981,   hlm. 66-67. 
95 Tjoa Kang Hay, adalah “alumnus” pertama dari NV. Moeria, lihat uraian  NV. Moeria. 
96 Parada Harahap, Op. Cit., hlm. 153-154; Lihat juga, “Menoedjoe Djawa Tengah Ke Pabrik Nojorono”, 

Tjaja Timoer, 28 Desember 1939, no. 869.  
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berani, menangkap dan merealisasikan setiap peluang yang ada. Pembelajaran dengan 
“mengerjakan” kenyataan hidup sehari-hari ini yang membentuk pribadi Kho Djie 
Siong semakin tangguh. Ibu Kho Djie Siong adalah seorang pekerja di sebuah 
perusahaan garam di Rembang. Lengkap sudah, sebuah gambaran keluarga etnis Cina 
yang menerapkan tekad bekerja keras dan harus memiliki disiplin yang tinggi dalam 
mengelola finansial, hidup hemat agar mencapai tingkat kesejahteraan material yang 
tinggi dibandingkan dengan waktu mereka masih di tanah leluhurnya.97 

Selain menjadi pedagang kelontong untuk membantu orang tuanya, Kho Djie 
Siong juga memproduksi candu gelap.  Keuntungan membuat candu sebagai bisnis 
ilegal ini sangat besar, hanya saja tidak dapat berlangsung lama. Pada tahun 1924, usaha 
ini harus ditutup karena telah diketahui polisi rahasia Belanda. Kenyataan titik balik 
sebuah kehidupan harus diterima sebagai konsekwensi dari bisnis ilegalnya yaitu harta 
kekayaannya disita oleh pemerintah Belanda.98 

Dalam keadaan “kaum papa”, Kho Djie Siong teringat dan meminta pertolongan 
pada teman lamanya M. Karmaen yang kini telah menjadi orang kepercayaan untuk ikut 
mengelola perusahaan rokok Bal Tiga Nitisemito, yang tidak lain adalah  mertuanya 
sendiri.  Perkenalan Kho Djie Siong dengan M. Karmaen adalah sewaktu mereka sama-
sama menjadi siswa di HIS (Hollands Inlandse School) Semarang. M. Karmaen 
merespon keinginan Kho Djie Siong dan memberinya pekerjaan sebagai petugas 
pengontrol pemasaran di berbagai kota di Pulau Jawa. Berkat keuletan dan 
kerajinannya, Kho Djie Siong akhirnya diberi kepercayaan menjadi agen rokok Bal Tiga 
untuk wilayah Pati (1927). Posisi baru ini cukup menguntungkan karena ia sebagai agen 
masih bisa jadi pemasok tembakau ke perusahaan rokok Bal Tiga. Komiditi tembakau 
tersebut dengan mudah dikumpulkan oleh Kho Djie Siong karena banyaknya relasi dan 
pengalamannya sewaktu menjadi pengawas pemasaran di berbagai kota di Pulau Jawa.99 

Keinginan sukses yang lebih cepat dengan membuat rokok sendiri, menjadikan 
Kho Die Siong “merayu” kapada M. Karmaen untuk dapat memberitahu cara meramu, 
perbandingan antara tembakau dengan cengkeh serta seluk beluk lainnya untuk 
membuat rokok kretek. Keinginan ini pada akhirnya tercium oleh Nitisemito, akibatnya 
pada tahun 1929, Kho Djie Siong dicoret dari agen rokok Bal Tiga Nitisemito. 

“Ketiadaan pekerjaan” ini kecuali menjadi pedagang tembakau, membuat Kho 
Djie Siong harus berani membuat keputusan untuk masa depan keluarganya secara 
tepat. Keputusan tersebut terealisasi pada tahun 1932, yaitu dirinya akan membuat 
rokok secara kecil-kecilan di Pati. Merk yang dipilihnya adalah “Minakjinggo”. 
Perkembangan berikutnya pada akhir 1933 perusahaan ini dipindahkan ke Kudus.100 

                                                 
97Thee Kian-Wie, “ Redistribusi Harta Produktif Perlu diutamakan”, Prisma, Jakarta: LP3ES, April 1981, 

no. 4,  hlm. 53. 
98 Wawancara dengan Tedjo Suliyanto (77 tahun) di Kudus, tanggal 14 Agustus 2000.  
99 Wawancara dengan Zainal Arief S. Nitisemito, 18 Agustus 2000.  
100 Pilihan Pati sebagai basis produksi perusahaannya rupanya kurang tepat karena sedikitnya jumlah 

tenaga kerja yang berkeinginan bekerja di luar pertanian. Karena sektor pertanian relatif masih 
mengungtungkan dan kendala lainnya adalah transportasi buruhnya. Sedangkan pekerjaan di luar 
pertanian di Pati, banyak alternatifnya antara lain nelayan, dan  petani garam. Untuk itu pada tahun 
1933, perusahaan Kho Djie Siong dipindahkan ke Kudus. Masalah tahun kepindahan ini Solihin Salam 
menyebut tahun 1934 yaitu pindah ke jl. ABC (jl. Dondong) Kudus, dan baru tahun 1935 pindah lagi ke 
Jl. Nganguk no. 11 Kudus. Lihat Parada Harahap, Op. Cit., hlm. 153-154. Solihin Salam, Op. Cit., hlm. 
31-32.   
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Keputusan untuk membuat rokok dengan dorongan oleh para pemasok 
tembakaunya menjadikan perusahannya dapat berkembang secara cepat.101 Faktor 
lainnya adalah munculnya denda belasting dan konflik internal di perusahaan Bal Tiga, 
mengakibatkan pasokan ke para agennya menjadi terlambat bahkan cenderung 
“terhenti”. Tersendat dan tidak lancarnya produksi rokok Bal Tiga ini, dimanfaatkan 
sebagai peluang oleh perusahaan rokok Minak Jinggo untuk memperbesar produksinya. 
Pemasarannya tidak mengalami hambatan yang berarti karena Kho Djie Siong memiliki 
pengalaman menjadi pengawas pemasaran rokok Bal Tiga yang tentunya 
“bersinggungan” dengan para agennya.  

Kemunculan perusahaan rokok Noyorono dari golongan Non-Pribumi ini 
“mengilhami”, perusahaan-perusahaan sejenis yang didirikan oleh golongan Non-
Pribumi lainnya di Kudus. Perusahaan-perusahaan rokok kretek tersebut dapat 
inventarisir sebagai berikut: Perusahaan “Gentong Gotri” (1940) oleh Kho Djiang Hei, 
adik kandung Kho Djie Siong; Perusahan “Laras Hati” (1940) oleh Liem Siong Hong, 
mantan pegawai rokok kretek Minak Jinggo dan mantan agen rokok Bal Tiga di 
Pekalongan; Perusahaan “Pompa” (1941) oleh Lam Siong Hoe;102 Perusahaan “Dami” 
(1942) oleh Ngo Teek San; Perusahaan “Kaki Tiga” (1948) oleh Ong Tiek San; 
Perusahaan “Moeria” (1948) oleh Sam Liong Tho; Perusahaan “Srihesti” (1950) oleh 
Lam Sien Hong; dan Perusahaan “Djaroem” (1951) oleh Oei Wie Gwan, mantan agen 
rokok Minak Jinggo di Jakarta; dan Perusahaan “Soepiah” (1952) oleh Kim Liong 
Wan.103 

2.2.3. Oei Wei Gwan (Jarum; 1951) 

Oei Wei Gwan sebelum terjun ke industri rokok kretek dengan membuka sebuah 
perusahaan sendiri, tercatat pernah menjalani keagenan rokok Nojorono di Jakarta. 
Selanjutnya ia kembali ke daerah asalnya yaitu Rembang untuk mendirikan perusahaan 
petasan yang memakai merk “Leo”. Perusahaan ini sebetulnya telah berkembang pesat 
dan terkenal di seluruh Jawa. Karena semakin intensifnya pengawasan dari pihak 
Pemerintah untuk melaksanakan peraturan pelarangan memproduksi petasan, akhirnya 

                                                 
101 Salah satu pemasok tembakau ke Noyorono dari Madura adalah putra Baidlowi bernama 

Abdurrahman.Sejak tahun 1930 pimpinan perusahaan diserahkan kepada Abdurrachman, ia lebih sering 
tinggal di Jawa dan berusaha memperluas pemasaran tembakaunya. Pribadi Abdurachman sebagaimana 
digambarkan oleh bandolnya: “seorang pedagang berkaliber nasional yang dapat langsung menghadapi 
baik Belanda maupun Cina”.  Untuk pembelian tembakau tetap dilakukan oleh ayahnya yaitu Baidlowi 
sebagai pedagang temabakau terbesar di Madura yang sejak 1928 bersama Kho Bing Hing telah 
menanda tangani kontrak untuk memasok tembakau ke beberapa perusahaan rokok BAT.  Lihat, Huub 
de Jonge, Op. Cit., hlm. 208-212.  

102 Untuk melihat lebih jauh perusahaan Pompa, Larasatie dan Supiah, dapat lihat  Tan Gie Hauw,  Some 
Aspects of The Distribution of Kretek Cigarettes From Semarang, Jakarta:  FE-UI, t.t., hlm. 37.  

103 Munculnya perusahaan-perusahaan dari golongan Non-Pribumi yang dirikan setelah perusahaan 
Noyorono berdiri, menurut informasi yang ada lebih didorong oleh terjadinya “kekosongan” pasar yang 
diakibatkan oleh konflik internal di perusahaan rokok kretek Bal Tiga Nitisemito dan kesulitan-
kesulitan perusahaan tersebut akibat terjadinya “penggelapan pajak” (belasting)  yang “dilakukan”  oleh 
beberapa orang pimpinan perusahaan rokok kretek Bal Tiga Nitisemito. Wawancara dengan Tedjo 
Suliyanto (Tee Song Liang), Kudus 14 Agustus 2000. Lihat juga M. Faruk, Op. Cit., hlm. 20; Afif 
Masluri, Lahir dan Berkembangnya Perusahaan Rokok Kretek di Kudus, Bandung: FS-UNPAD,  1985,  
hlm. 26-29. 
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perusahaan petasan tersebut dihentikannya. Selanjutnya ia mendirikan sebuah 
perusahaan rokok kretek di Kudus.104 

Perusahaan rokok kretek Djarum didirikan oleh Oei Wei Gwan pada tanggal 25 
Agustus 1950. Namun permohonan izin usaha pendirian perusahaan tersebut baru  dapat 
pengesahan dari Pemerintah pada tanggal 21 April 1951. Sesuai dengan  permohonan 
penggunaan merk yang ia daftarkan kepada Pemerintah, perusahaan Oei Wei Gwan 
akan memakai merk “Djarum” untuk rokok yang akan diproduksinya. Merk ini semula 
milik seorang pengusaha rokok Pribumi dari “N.V. Moeroep”, karena perusahaan ini 
tidak aktif berproduksi lagi, oleh pemiliknya merk tersebut dijual kepada Oei Wei 
Gwan. Pusat perusahaan Oei Wei Gwan yang pertama sebagai tempat produksi dan 
administrasi beralamat di jalan Bitingan Bari no. 28 (sekarang jalan Ahmad Yani no. 
28) Kudus. 

Pendirian perusahaan rokok kretek oleh Oei Wei Gwan pada awalnya lebih 
diarahkan untuk konsumsi di kalangan militer Angkatan Darat. Pasokan rokok ia 
setorkan ke DPAD (Dinas Perbekalan Angkatan Darat).  Keberhasilannya memasok 
rokok untuk kepentingan militer ini, karena hubungan Oei Wei Gwan yang luas dengan 
kalangan militer pada masa perang kemerdekaan.  Usaha produksi rokok yang secara 
kecil-kecilan ini pada awalnya  hanya melibatkan tenaga kerja 10 orang, akhirnya 
mendapat kemajuan  cukup pesat karena adanya pihak  yang  bersedia menerima  secara 
pasti menampung hasil produksinya. Kesedian dan kepastian menerima produksi  rokok 
Oei Wei Gwan oleh DPAD, menjadi modal tersendiri dengan semakin  mantapnya 
langkah Oei untuk memproduksi rokok untuk kalangan umum, guna menjangkau pasar 
yang lebih luas. Merk-merk  pertama yang dilempar ke pasaran umum adalah “Marata”, 
“Kotak Ajaib” dan “Kembang Tanjung”.  

Dengan bertambahnya aktivitas produksi perusahaan akibat kebijakan 
memproduksi rokok untuk masyarakat umum,  konsekwensinya pihak perusahan 
berusaha memperluas sentra-sentra produksi. Sentra-sentra ini  ditempatkan di luar kota 
Kudus. Wilayah pinggiran yang merupakan pilihannya adalah wilayah kabupaten Pati 
dan Jepara.105   

Setelah Oei Wei Gwan  berhasil memproduksi rokok kretek dengan memakai 
pembungkus kertas, kini dengan  bertambahnya sentra-sentra produksi yang baru, 
pabriknya mulai memproduksi rokok klobot (1955). Rokok ini rupanya masih menjadi 
pilihan terbaik bagi kalangan masyarakat yang “berpenghasilan rendah”, dengan letak 

                                                 
104 Amen Budiman dan Onghokham,  Rokok Kretek Lintasan Sejarah  dan Artinya Bagi Pembangunan 

Bangsa dan Negara, Kudus:  PT. Djarum, 1987,  hlm. 199-200.  
105 Fenomena wilayah pinggiran (1950-an) menjadi sentra produksi rokok ini  dapat dikaitkan sebagai 

hasil “kreasi inovatif” dari Oei Wei Gwan sebagai seorang entreupreneur  atas “kegagalan” perusahaan 
Bal Tiga Nitisemito yang telah menempuh / menerapkan sistem produksi satu atap pada perusahaannya 
di daerah Jati Kulon, Kudus pada tahun 1924. Kebijakan Nitsemito dilatarbelakangi oleh  mulai 
munculnya prilaku nakal dari para abon-nya. Usaha ini mengalami kegagalan sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Kegagalan Nitisemito oleh Oei Wei Gwan telah “diperbaiki” dengan sistem 
menjemput bola yaitu dengan menempatkan sentra-sentra produksinya di wilayah pinggiran. 
Kebijaksanaan ini paling tidak mendatangkan beberapa keuntungan, antara lain: terhapusnya sistem 
abon, karena para kernet yang semula menjadi buruh para abon kini dapat secara langsung bekerja ke 
pabrik, karena  semakin dekatnya wilayah domisili mereka dengan tempat kerja. Problematika biaya 
transportasi dan waktu yang tersedia dapat diselesaikan. Biaya produksi semakin murah  dan ongkos 
pengangkutan ke para abon dapat dihilangkan, ini semua merupakan sebuah keuntungan. Hal yang 
lebih pokok dari semua itu adalah pengawasan mutu rokok dapat terjaga secara baik dan terjamin. 
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domisili mereka berada kebanyakan di pedesaan. Langkah perusahaan rokok Oei Wei 
Gwan semakin kokoh karena keberhasilannya memasuki ceruk pemasaran para 
konsumen rokok pada dua lapisan yaitu lapisan bagi mereka yang berpenghasilan 
“tinggi” dan lapisan yang berpenghasilan “rendah”. Hal ini terbukti denga  kapasitas 
produksi yang dihasilkannya pada tahun 1962  telah mencapai 329 juta batang per-
tahun.106  

Datangnya kesuksesan atas usaha yang tidak mengenal lelah tidak dapat 
dihalangi, juga sebaliknya datangnya sebuah musibah tidak dapat ditolak. Musibah 
kebakaran terjadi pada  tanggal 30 Oktober 1963, dengan terbakarnya pabrik Oei Wei 
Gwan yang baru. Pada saat peristiwa terbakarnya pabrik, Oei Wei Gwan sedang 
menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Semarang, akibat penyakit yang 
telah lama dideritanya. Akhirnya Oei Wei Gwan meninggal di Rumah Sakit, tanpa 
sempat mengetahui musibah kebakaran yang menimpa pabriknya.107 

Hasil perkawinan Oei Wei Gwan dengan Nyah Popoh (begitu panggilannya) 
mempunyai tiga orang anak, dua diantaranya adalah laki-laki dan satu perempuan. 
Kedua anak laki-lakinya bernama Bambang Hartono dan Budi Hartono. Sebagai bentuk 
tanggung jawab yang harus dipikulnya, Bambang Hartono dan Budi Hartono yang 
masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universita Diponegoro sewaktu 
ayahnya meninggal, dengan kesadarannya meninggalkan bangku kuliah untuk kembali 
ke Kudus. Kedua anak laki-laki inilah yang selanjutnya mengambil tampuk 
kepemimpinan untuk menjalankan perusahaan yang ditinggalkan ayahnya. Akibat 
kebakaran, pabrik yang tersisa hanyalah pabrik yang dekat dengan pasar Kliwon, dari 
sini seluruh aktivitas produksi dimulai dan dikendalikan. Pada masa-masa sulit ini tidak 
dapat melakukan perluasan (ekspansi) pabrik, tapi sebaliknya musibah ini diambil 
hikmahnya dengan  menggunakannya sebagai masa adaptasi dan konsolidasi, masa 
menata pasar kembali dan  menjalankan efektivitas dan efesiensi dalam proses produksi. 
Rupanya strategi yang dipilihnya tepat, dengan berhasilnya mengadakan perluasan 
pabrik  yang baru untuk kegiatan produksi di  wilayah pinggiran Kudus yaitu Jetak dan 
Gribig pada tahun 1966. 

Perkembangan perusahaan semakin “melesat” dengan  bergabungnya Ir. Julius 
Hadinata dengan perusahaan rokok Djarum pada tahun 1967. Dengan masuknya Ir. 
Julius Hadinata, seorang lulusan dari Belanda, menjadikan perusahaan rokok Djarum 
terpaksa ditata ulang dari sisi managerialnya, yaitu mengangkat banyak para profesional 
muda. Untuk bagian litbang produksi, mulai direkrutnya para ahli kimia (chemist) untuk 
mengadakan penelitian bahan-bahan kimia (chemical), guna meningkatkan kenikmatan 
dan mutu rokok. Perubahan kebijakan yang dilakukan Ir. Julius Hadinata dalam proses 
produksi adalah mendatangkan mesin-mesin dengan tehnologi baru dari Inggris dan 
Jerman, untuk mengolah tembakau dan pembuatan rokok. Penggunaan mesin telah 
menjadikan jumlah produksi rokok  melonjak sampai tiga kali lipat dari sebelumnya.108  
Jumlah produksi rokok mencapai 3 milyart batang. Produk baru  mulai diperkenalkan 
(1968), dengan memakai nama “Admiral” dan “VIP Biru”. 

Pada tahun 1969, daerah pemasaran yang semula hanya terbatas di wilayah Jawa 
Tengah dan Jawa Barat, kini mulai mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan luar Jawa. 

                                                 
106 Apa dan Bagaimana PT. Djarum, Kudus:  t.t.,  hlm. 15.  
107 Amen Budiman,  Op. Cit., hlm. 200.  
108 Apa dan Bagaimana PT. Djarum, Kudus: t.t.,  hlm. 17.  



 275

Selanjutnya pemasaran berkembang hampir di seluruh wilayah Nusantara dan 
menjangkau beberapa Negara di Luar Negeri, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Arab 
Saudi, Muangthai, Malaysia dan Singapura.109 Kemajuan terus diraihnya, pada tahun 
1970, produk baru dari PT. Djarum mulai diluncurkan lagi yaitu “VIP  Internasional”, 
“VIP  President”, “VIP  Diplomat”, “VIP  Sultan”, “VIP  Agung”, “Nahkoda” dan 
“Granat”.110   

Kemajuan-kemajuan berikutnya yang diraih perusahaan rokok Djarum tercermin 
dengan langkah ekspansinya  dalam perluasan pabrik yang baru yaitu pada tahun 1972, 
mendirikan pabrik di desa Jetak, kecamatan Kaliwungu (menuju ke arah Jepara) seluas 
5 ha. Pabrik ini untuk penyimpanan tembakau dan sebagian dipergunakan memproduksi 
rokok kretek dengan merk Djarum 76. Secara kronologis, ekspansi berikutnya yang 
dilakukan perusahaan rokok Djarum, semakin menempatkan dirinya masuk jajaran 
sebagai salah satu perusahaan yang terbesar setelah Gudang Garam. Ekspansi 
berikutnya adalah pada tahun 1974, mendirikan pabriknya di daerah Welahan di desa 
Sekar Jati (Jepara). Tahun 1975, membangun pabrik di desa Gribig, kecamatan Gebog 
seluas 50 ha. Di wilayah Juana juga dibangun pabrik rokok yang memiliki luas tidak 
kurang dari 1,5 ha.  Sedangkan sentra-sentra produksi di tengah-tengah kota Kudus, 
tidak kurang dari 47 lokasi yang dimanfaatkannya. Kemajuan yang dapat diraihnya 
makin tak terbendung, perusahaan ini pada akhir 1970-an makin melakukan banyak 
diversifikasi usaha, dari mulai perhotelan, optik, industri elektronik TV, restoran,  dan 
pada tahun 2002 merambah ke perbankan. 

D. Persaingan Pengusaha Pribumi dan Non-Pribumi 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada awalnya peredaran rokok dari 
para pengusaha rokok Kudus, hanya berada di sekitar kota Kudus saja. Pengusahanya 
juga masih terbatas pada pengusaha Pribumi. Rupanya rokok sebagai kerajinan tangan 
yang diusahakan pengusaha Pribumi ini, dari hari ke hari semakin banyak peminatnya 
dari luar Kudus, sehingga peredarannya juga mengikuti gerak permintaan tersebut ke 
luar Kudus. Persebaran  rokok semakin luas hampir menjangkau seluruh wilayah pulau 
Jawa. Ini berarti keuntungan yang akan diperoleh oleh kalangan industriawan Pribumi 
di Kudus juga semakin meningkat. Pencarian pasar baru ke luar pulau Jawa, juga telah 
dilakukannya dengan sambutan sangat baik. Semua perkembangan yang sangat luar 
biasa ini terjadi pada awal dasawarsa pertama pada abad ke 20. 

Melihat kemajuan yang dicapai para pengusaha Pribumi yang fantastis dalam 
waktu yang cukup singkat ini,  membuat para  pengusaha Cina yang semula lebih dulu 
bergerak dalam bidang perniagaan, secara beramai-ramai menjadi tertarik untuk 
mengikuti jejak dengan membuat usaha  serupa, seperti yang telah dilakukan oleh 
kalangan pengusaha Pribumi yaitu industri rokok. Seiring dengan munculnya pengusaha 
Cina, mulailah terjadi persaingan diantara kedua golongan pengusaha rokok kretek yaitu 
Pribumi dan Non-Pribumi (Cina). Bagaimana persaingan diantara keduanya? 

Etnis Cina yang pada umumnya “lebih dahulu” menekuni dalam bidang 
perniagaan, setidak-tidaknya memiliki beberapa keunggulan dalam bidang manajerial 
dan sistem pengelolaan uang. Keunggulan ini mereka terapkan dalam mengelola usaha 
industri kretek. Misalnya menyadari dirinya sebagai pendatang  baru, memiliki 

                                                 
109 Ibid. 
110 “Menyala Terus dari Kudus”, Matra, Juli 1988,  no. 24,  hlm. 10.  
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kelemahan dalam perekrutan tenaga kerja yang telah memiliki keahlian tanpa harus 
mengajari terlebih dahulu bagaimana caranya membuat rokok yang bermutu baik. Salah 
satu cara yang dipakai pengusaha Cina adalah mereka mengadakan cara kerja lembur 
(overwerk) pada malam hari. Pola ini mendorong buruh-buruh bujangan yang pandai 
dan terbaik dari perusahaan Pribumi, ikut ambil pekerjaan lemburan tersebut.111 Karena 
mereka mengerjakan pekerjaan lembur maka  imbalan yang mereka terima juga tinggi. 
Agar memiliki daya tarik bagi mereka yang telah memiliki pengetahuan membuat rokok 
mau pindah kerja ke perusahaan orang Cina, perusahaan memberikan imbalan yang 
cukup tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diberikan oleh pengusaha Pribumi. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Ardjo dan Troenodiredjo kalau siang ia kerja di 
tempat haji Doelbarak, tapi kalau malam kerja ditempatnya Lie Sing Kwie. Begitu pula 
Kario bahkan telah pindah kerja ke tempatnya Oei Gwan Ing.112 Hal lainnya yang 
dilakukan oleh pengusaha Cina adalah mereka berani memberikan ontvangen-voorschot 
(terima panjer) dan terugbetaling geleend geld (cicilan pinjeman) bagi buruh-buruh baru 
yang memerlukan pinjaman untuk kebutuhannya. Kepentingan buruh dari sisi material 
sangat diperhatikan. Dengan demikian kebijakan yang dilakukan oleh para pengusaha 
Cina, paling tidak memunculkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh kedua belah 
pihak. Bagi pekerja mereka mendapat keuntungan besar dengan mendapat imbalan yang 
tinggi, sedang bagi pengusaha mereka telah “mengikat” para pekerja untuk secara tekun 
bekerja pada perusahaannya dengan imbalan dan pinjaman yang mereka terima.  

Masalah buruh dengan proses produksi telah terselesaikan, para pengusaha Cina 
tinggal berfikir bagaimana caranya pemasaran agar dapat berjalan baik. Taktik dan 
stategi yang mereka jalankan secara konsisten menjaga kualitas (mutu) produksi rokok 
mereka dan menjual hasil produksinya lebih rendah dari harga rokok-rokok pengusaha 
Pribumi.113 Rasa yang tetap enak dengan harga yang lebih rendah, tentunya dapat 
merebut pasaran yang sebelumnya telah didominasi rokok buatan pengusaha Pribumi. 
Bagaimana hal ini bisa mereka lakukan? Pengusaha Cina mengambil margin-profit 
tidak terlalu tinggi, mereka lebih mengandalkan pada turn-over (perputaran) yang 
bersifat fast-mover. Alasan kedua, biaya produksi yang mereka keluarkan sangat efisien 
karena memakai para pekerja yang terpilih dengan imbalan yang tinggi.  

Keunggulan-keunggulan di atas merupakan faktor-faktor kemampuan para 
pengusaha Cina dalam merespon kekuatan-kekuatan yang datang dari luar (eksternal). 
Keunggulan lainnya yang merupakan faktor internal dari komunitasnya adalah etos 
kerja dan etika sosial-komunitas. Etos kerja keras etnis Cina sebagaimana  yang  
tercermin dalam dunia perdagangan mereka, merupakan pandangan hidup menjelma 
pada cara bertindak, sikap dan persepsi terhadap nila-nilai kerja. Sedangkan etika sosial-
komunitasnya tercermin pada nilai dan perilaku  para pengusaha  Cina yaitu hopeng,114 

                                                 
111 Cara yang dipilih pengusaha Cina ini tentunya sangat jitu, karena para pekerja “terpilih”  yang menjadi 

andalannya, tanpa bersusah payah membuang waktu untuk mengajari mereka. Keuntungan lainnya 
sebagai “promosi”   terhadap buruh-buruh lainnya yang ingin pindah, dan  bertambahnya gairah kerja 
karena imbalan yang tinggi juga berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaannya. 

112 Tan Boen Kim, Peroesoehan Di Koedoes: Soeatoe Tjerita Jang Betoel Telah Terdjadi Di Djawa 
Tengah Pada Waktoe Jang Belon Sabrapa Lama,Terhias Dengen Gambar-gambar Sadjati, Batavia: 
Tjiong Koen Liong, 1920,  hlm.  12-17.  

113 Tan,  Op. Cit.,  hlm. 23-25. 
114 Hopeng adalah cara untuk  mempertahan  hubungan baik dengan sesama relasi bisnis.  Perspektif ini 

harus terus menerus dijadikan pegangan karena sesungguhnya bisnis tidaklah seluruhnya merupakan 
tindakan yang selalu didasarkan  pada pertimbangan “rasional”.  
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hong sui115 dan hoki.116 Keluarga bagi etnis Cina adalah segala-galanya, sebagaimana 
dikatakan oleh J.L. Vleming Jr.,  menurutnya: 

“Selama berabad-abad bangsa Cina mempunyai pandangan bahwa individu adalah 
sebagian dari keluarga, keluarga dari clan, dan clan bagian dari bangsa. Karena itu, 
dapat dimengerti mengapa dalam berdagang pengusaha Cina selalu bermitra 
dengan anggota keluarga dan sahabatnya”.117  

Dengan perspektif semacam ini, pengusaha rokok kretek Kudus dari etnis Cina 
semakin memantapkan dirinya sebagai pemenang dari persaingan ini. Mereka saling 
membantu modal, saling “meminjami”  bahan baku rokok ketika masa malaise terjadi 
karena langka dan mahalnya bahan baku, membentuk persatuan sesama pengusaha 
rokok, saling mendorong kepada anggota keluarga dan sahabat untuk ikut mendirikan 
industri rokok kretek.118 

Melihat modus operandi pengusaha Cina semacam ini, mengakibatkan 
pengusaha Pribumi yang semula menguasai industri kretek di Kudus, secara berangsur-
angsur mengalami kekalahan dalam bersaing. Hal ini nampak dalam jumlah industri 
rokok milik pengusaha Cina, pada tahun 1912 ada enam buah, selanjutnya pada tahun 
1917 jumlah tersebut berkembang menjadi 25 buah. Kenaikan yang mencapai 316,67% 
ini, sungguh suatu kejadian yang luar biasa.119 

Selepas Perang Dunia I, perkembangannya sama-sama mengalami kemerosotan. 
Kemerosotan lebih dipicu oleh inflasi yang tinggi sehingga memukul industri rokok 
dengan melambungnya harga-harga bahan baku rokok dan menipisnya permodalan. 
Khusus untuk pengusaha rokok kretek Cina, penurunan jumlah industri rokok merosot 
drastis karena pada tahun 1918 terjadi konflik antara Pribumi dengan etnis Cina di 
Kudus, sebagai titik kulminasi dari konfik di dunia perdagangan Pribumi dengan Non-
Pribumi. Kemerosotan-kemerosotan tersebut sebagai berikut: industri rokok milik 
Pribumi (1918), mengalami kemerosotan (41%) yang sebelumnya berjumlah 317 buah 
menjadi 189 buah. Sedangkan industri rokok milik Cina dengan tahun yang sama, 
semula berjumlah 25 buah merosot tinggal 11 buah, artinya kemerosotan mencapai 
56%.120  

                                                 
115 Hong Sui adalah suatu kepercayaan akan terdapatnya faktor-faktor yang menunjang nasib baik dan 

nasib buruk manusia. Jadi faham ini mengaitkan bidang-bidang atau wilayah-wilayah mana yang sesuai 
dengan karakter dirinya, yang memiliki keberuntungan baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam 
peruntungan perdagangan. 

116 Hokie adalah peruntungan dan nasib baik dalam kehidupan. Namun peruntungan harus diusahakan 
melalui pengelolaan risiko (managing risk) yang diatasi dengan melalukan suatu pengelolaan nasib atau 
takdir (managing destiny) melalui hong sui, sehingga hokie tidak terpaku pada sikap menerima nasib 
atau sikap fatalistik. Jadi hokie lebih diartikan, bagaimana mensiasati nasib agar (selalu) mendapat 
keberuntungan dengan nasib baik. 

117 J.L. Vleming Jr., Kongsi dan pekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina, disadur oleh Bob Widyahartono, 
Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1989, hlm. 84. Bandingkan juga dengan P. Hariyono, Kultur Cina dan 
Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi  Kultural, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 22-30.   

118 Lihat kasus Nojorono di atas,  cermati siapa saja mereka yang mengikuti kesuksesan Nojorono. 
Apakahm mereka para anggota keluarga dan sahabat Nojorono sendiri yang kebetulan berada dalam 
satu kota atau berbeda kota, ataukah mereka adalah orang luar yang siap menjadi kompetitor baginya.  

119 Masyhuri,  Op. Cit.,  hlm. 67. 
120 Ibid.  
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Bagaimana perkembangan jenis kedua perusahaan milik Pribumi dan etnis Cina 
di Kudus pada tahun 1924-1928? Kategorisasi kedua perusahan tersebut telah 
dikemukakan oleh Van der Reijden sebagai berikut: 

Tabel 4. 
Perkembangan Perusahaan Rokok Kretek 

Milik Cina dan Pribumi di Kudus Menurut  Kelasnya 
1924-1928 

Sumber: Van der Reijden, Betreffendeeene Gehouden Enquette naar de Arbeid Toestanden in de 
Industrie van Strootjes en Inheemsche op Java, Publicatie, no. 10 van het Kantoor van Arbeid, 
Deel 2, Bandung: Soekamiskin, 1935,  hlm. 6. Lihat juga Amen Budiman dan Onghokham,  
Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan rtinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara, Kudus: PT. 
Djarum, 1987,  hlm. 109. Perhitungan prosentase dibuat oleh  peneliti. 

 

Sedangkan perkembangan pemilik perusahaan berdasarkan kebangsaan pemiliknya di 
karisedenan Jepara dan Rembang dari tahun 1929 – 1933, sebagai berikut: 
 

Tabel 5. 
Perkembangan Perusahaan Rokok Kretek Milik Cina, Arab dan Pibumi 

Di Karesidenan Jepara – Rembang, 1929-1934 
 

Jumlah Perusahaan Pada Tahun: 
Kabupaten 

Kebangsaan 

Pemilik 

Jenis 

Perusahaan 1929 % 1930 % 1931 % 1932 % 1933 % 

Kudus Jawa/Pribumi Besar 7 - 7 - 5 (28,57) 4 (20) 7 75 

Idem Cina Idem 8 - 6 (25) 4 (33,33) 4 - 3 (25) 

Idem Arab Idem -  - - - - - - 1 100 

Pati Cina idem 2 - 1 50 1 - 1 - - (100) 

Jumlah Total Perusahaan Besar 17 - 14 - 10 - 9 - 11 - 

 

Jumlah Perusahaan Kebangsaan 
Pemilik 

Jenis/Kelas 
Perusahaan 

1924 % 1925 % 1926 % 1927 % 1928 % 

Jawa/Pribumi Besar 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 

Idem Sedang 12 - 14 14,29 15 7,14 17 13,33 18 5,89 

Idem Kecil 7 - 8 14,29 8 - 9 12,53 10 11,11

Jawa/Pribumi Jumlah 25  28  29  32  34  

Cina Besar 6 - 6 - 7 16,67 7 - 7 - 

Idem Menengah 4 - 4 - 6 50 6 - 6 - 

Idem Kecil - - - - - - 1 100 1 - 

Cina Jumlah 10  10  13  14  16  

Jumlah Total 35 - 38 - 42 - 46 - 50 - 
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Jumlah Perusahaan Pada Tahun: 
Kabupaten 

Kebangsaan 

Pemilik 

Jenis 

Perusahaan 1929 % 1930 % 1931 % 1932 % 1933 % 

Kudus Jawa/ 
Pribumi 

Sedang 16 - 19 18,75 19 - 19 - 16 (15,79)

Idem Cina Idem 8 - 10 25 9 (10) 7 (22,22) 6 (14,29)

Idem Arab Idem -  - - -  1 100 - (100) 

Pati Cina Idem - - 1 100 1 - 1 - 2 100 

Rembang Idem Idem 2 - 1 (50) 1 - 1 - - (100) 

Blora Idem Idem 1 - 1 !00 - (100) - - - - 

JumlahTotal Perusahaan Menengah 27 - 32 - 30 - 29 - 24 - 

Kudus Jawa/ 
Pribumi 

Kecil 14 - 17 21,43 20 17,65 79 295 115 45,57 

Idem Cina Idem 2 - 3 50 11 266,67 13 18,18 14 7,70 

Idem Arab Idem - - - - 1 100 - (100) 2 100 

Pati Jawa Idem - - 2 100 8 300 26 225 40 53,85 

Idem Cina Idem 5 - 6 20 12 100 19 58,33 22 15,79 

Rembang Jawa/ 
Pribumi 

Idem - - 1 100 2 100 8 300 16 100 

Idem Cina Idem 1 - 3 200 7 133,33 4 (57,14) 9 125 

Blora Jawa/ 
Pribumi 

Idem - - - - 1 100 4 300 9 125 

Idem Cina Idem - - 1 100 3 200 4 33,33 6 50 

Jumlah Total Perusahaan Kecil 66 - 79 - 105 - 195 - 269 - 

Sumber: Van der Reijden, Betreffendeeene Gehouden Enquette naar de Arbeid Toestanden in de 
Industrie van Strootjes en Inheemsche op Java, Publicatie, no. 10 van het Kantoor van 
Arbeid, Deel 2, Bandung: Soekamiskin, 1935,  hlm. 8. Lihat juga Amen Budiman dan 
Onghokham,  Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan rtinya Bagi Pembangunan Bangsa dan 
Negara, Kudus: PT. Djarum, 1987,  hlm. 138. Perhitungan prosentase dibuat oleh  peneliti. 

 

E. Penutup 

Nama Kudus berasal dari bahasa Arab, Al-Quds (suci) dengan mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Mereka pada umumnya taat menjalankan ajaran Islam  
secara konsisten dengan “konsentrasi” yang penyebaran pada awalnya disekitar Masjid 
Menara Kudus. Perkampungan mereka ini lebih dikenal sebagai daerah Kauman, Qo’um 
Muddin, penegak Agama. Dilihat dari sisi faham keagamaannya yang  berkembang 
pada awal abad ke-20, mayoritas mereka yang berada di wilayah Kauman adalah 
mengikuti faham keagamaan yang dikembangkan oleh Nahdlotul ‘Ulama (Bangkitnya 
‘Ulama). Sedangkan faham keagamaan Muhammadiyah (reformis), walaupun datang 
lebih dahulu di kota Kudus (1912), faham ini berkembang di luar wilayah Kauman (kota 
Kudus).  
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Terdapat sebuah pertanyaan, kenapa kalau Islam memiliki “saham” untuk 
terciptanya masyarakat kapitalisme, pengusaha-pengusaha dari kalangan Islam justru 
“senantiasa” kalah dalam kompetisi terhadap masyarakat yang memiliki keyakinan di 
luar mereka? Misalnya dari etnis Cina (Budha) atau dari bangsa Barat (Katolik dan 
Protestan). Kekalahan, stagnasi dan termarjinalkannya mereka (Pribumi) lebih 
disebabkan oleh faktor  struktur sosial-budaya, ekonomi dan politik. Bukan karena 
faktor pada dataran atau tingkatan teologis masyarakat Islam di Indonesia, sebagaimana 
yang dikutip Bahtiar Effendi dari David Henley.121  Dari aspek struktur sosial-budaya, 
menurut Henley terdapatnya “excessive individualism” dan “distrust” di komunitas 
pengusaha Pribumi. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala untuk membentuk 
corporate culture, pembangunan networking atau jaringan usaha serta amalgamasi 
modal. Di sisi lain, kecendrungan semacam ini, tidak terjadi pada komunitas pengusaha 
Cina. Sebagai kasus dapat dilihat dari kasus penyelesaian konflik internal dari 
perusahaan “Nitisemito Bal Tiga” dan “N.V. Moeria”. Kasus lainnya sedikit memiliki 
perbedaan  adalah dapat “bertahannya” perusahaan rokok “Djamboe Bol”122 dan 
perusahaan rokok “Soekoen”. Kurangnya kesadaran iklan dari kalangan pengusaha 
Pribumi, juga menjadi bagian aspek ini. Sedangkan untuk aspek ekonomi, masih 
berjalannya warisan ekonomi yang bersifat bipolar yaitu “tradisional” dan “modern” 
atau menurut konsep J.H. Boeke sebagai ekonomi dualistis (dual economy) dan J.S. 
Furnivall mengenalnya dengan sebutan ekonomi pluralistis (plural economy).123 Sistem 
ekonomi ini dapat dilihat pada aktivitas dari kalangan etnis Cina (Arab dan India) serta 
perusahaan Asing (Barat). Gagal dan tidak mampunya pengusaha Pribumi dalam 
merespon faktor eksternal berupa “lingkungan jauh” (remote environment), dapat 
dijelaskan dari aspek ekonomi ini.  Ketiga, aspek politik ditandai dengan munculnya 
pemerintahan yang bersifat autarki. Konsekwensi  yang terjadi adalah kebijaksanaan 
ekonomi yang dijalankankan Pemerintah tidak kondusif, karena adanya hubungan yang 
erat antara politik dan para pelaku ekonomi. Sebagai contoh, bagaimana cepatnya 
pergantian pengurus dan tidak efisiennya badan “distribusi” cengkeh  bernama “PT. 
Pusat Pembelian Tjengkeh Indonesia” (PT. PPTI) dan “Yayasan Pengawasan Material 
Industri”,  pada  awal tahun 1950-an. Tepatnya pada Kabinet  Wilopo (Oktober 1953) 
dan Kabinet Ali Sastroamidjojo (Oktober 1954). Hal lain juga bisa dicermati dari 
“kelahiran” perusahaan Djarum dan pembagian cengkeh yang dilakukan oleh PT. PPTI. 

Kembali kepada afiliasi pengusaha rokok kretek dari kalangan Pribumi jika 
dilihat dari sisi faham keagamaannya, mereka dapat dibagi menjadi dua faham yaitu 
“Nahdlotul ‘Ulama”124 dan “Muhammadiyah”.125 Khusus untuk kasus pengusaha rokok 
kretek di Kudus, kedua faham keagamaan tersebut dapat dijumpai pengikutnya dari 
kalangan pengusaha rokok kretek.  

                                                 
121 David Henley, “Entrepreneurship, Individualism and Trust in Indonesia”, Makalah Seminar, 1977,  

hlm. 1-10; Bahtiar Effendi, Op. Cit., hlm. 205-216. 
122 Saat ini (2011), telah mati suri dengan memiliki “kasus” belum terselesaikannya sistem perburuhan. 
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Menurut Lance Castles,126 pengusaha rokok kretek yang bersimpati dan 
mengikuti faham keagamaan Muhammadiyah (reformis) adalah dari kalangan 
pengusaha yang lebih muda, namun sebaliknya mereka yang lebih tua menjatuhkan 
pilihan dan simpatinya kepada gerakan keagamaan Nahdlotul ‘Ulama (Bangkitnya 
‘Ulama). Menurut penulis pendapat Lance Castles tersebut, sangat menyederhanakan 
permasalahan tanpa mencari latar belakang garis genealogis dan peta-domisili dari 
pengusaha rokok kretek di Kudus. Selanjutnya ia langsung membangun sebuah analisis 
dengan “generalisasi”  anak muda mudah terpengaruh sesuatu yang baru dengan 
mengatakan bahwa anak muda yang telah mengeyam pendidikan formal yaitu 
mengeyam pendidikan sekolah bukan pendidikan pesantren, dengan sendirinya mereka 
bersifat reformis dan kritis terhadap praktek-praktek keagamaan yang masih 
“mentolerir” hal-hal yang masih bersifat takhayul, Bid’ah dan churafat (TBC). Maka 
mereka pada akhirnya akan “bergabung” dengan menunjukkan simpatinya kepada 
Muhammadiyah. Apakah sesederhana itu, bagi mereka yang “menyatakan simpatinya” 
terhadap Nahdlotul ‘Ulama atau Muhammadiyah?  Catatan kecil harus diberikan pada 
hasil penelitian Lance Castles tentang afiliasi faham keagamaan pengusaha rokok kretek 
di Kudus. Sebagai contoh, H.M. Ashadie (“Delima”), H.Mc. Noorchamid Kedoengpaso 
(“Daoen Waroe” ; “Saboek” dan tekstil “ Fuad”),  Oemar Said (Nitisemito “Bal Tiga”), 
dan H.M. Moeslich (“Tebu” dan “cengkeh”). Diantara mereka kalau dilihat dari sisi usia 
tidaklah berselisih jauh, dan dari sisi pendidikan mereka tidak memiliki pendidikan 
formal (umum). Namun afiliasi faham keagamaannya mereka berbeda yaitu NU dan 
Muhammadiyah. Catatan berikutnya, adalah pada tabel  keluarga pengusaha pabrik 
rokok kretek Kudus,127 Lance membuatnya dengan mengatakan sebagai embrionya 
adalah “Delima”. Hal ini sama sekali tidak benar, seharusnya yang benar adalah 
“Goenoeng Kedoe”, M. Atmowidjoyo Troenodiwongso.  

Akhirnya, “Sang Penemu” (inventor) dan “Sang Penerus” (continuation, sequel 
atau resumption) dengan terpaksa menerima posisi  “yang sudah ditakdirkan” 
(providential) dengan “tanpa mengejar nafsu tak terbatas untuk mendapatkan hasil yang 
lebih banyak” (appetitus divitiarum infinitus) pada generasi berikutnya. Mereka dari 
generasi “Sang Penerus” kalangan Pribumi dengan sisa-sisa tenaga yang masih 
dimilikinya, “menerima” kategorisasi berubahnya peran, sebagaimana yang 
diindikasikan oleh Ruth Mc. Vey.128 Pengusaha Pribumi  pada awalnya “promoters” 
akhirnya menjadi “parasites”. Sedangkan etnis Cina dari “pariah” dapat menjadi 
“paragon”.   
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