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Abstract  

The sugar is comodity product in Java land that very important. 
Historically sugar given wellfare to Javanese people long time ago. Example 
Pura Mangkunegaran kingdom had the big industry that make sugar. There are 
called Colomadu and Tasikmadu that come devisa. Kasunanan Surakarta 
kingdom had sugar industry named Pabrik Gula Manisharja. Javanese people 
can do in sugar industry. According to Javanese culture, specially sugar have 
philosophy value. Traditional community sing dhandhanggula song what fill 
morality and spirituality. The Javanese culture meet good teaching in Javanese 
song. The good behavior is needed in every school so that student are able to 
understand local wisdom. 
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A. Pendahuluan 

Eksistensi gula dalam budaya Jawa dapat ditinjau berdasarkan aspek 

historis, mekanis, ekonomis dan filosofis. Dari segi historis sesungguhnya telah 

terbukti bahwa kepulauan nusantara, khususnya tanah Jawa, menjadi eksportir dan 

produsen gula. Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran menjadi pelopor 

keberhasilan industri gula di tanah Jawa.  

Industri gula yang cukup menggembirakan pada saat itu berpengaruh pada 
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Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 
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segi-segi kehidupan yang lain. Misalnya pada bidang transportasi yang pesat. 

Perusahaan kereta api berkembang di Jawa dengan jalur antar kabupaten, bahkan 

sampai kecamatan dan pedesaan. Tentu saja korelasi antar usaha ini meningkatkan 

kemakmuran. Masyarakat Jawa mendapat pengetahuan dan pengalaman baru 

dalam bidang perkebunan dan industri. Baik perkebunan maupun industri, 

keduanya membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.    

Bahan pembuatan gula adalah sukrosa atau dikenal dengan karbohidrat. 

Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang mengandung sukrosa dalam 

jumlah yang banyak, sehingga menjadi bahan baku utama pembuatan gula. 

Sukrosa pada tebu terdapat di dalam suatu cairan yang disebut nira. Nira inilah 

yang akan diolah melalui beberapa proses sehingga dihasilkan kristal gula. 

Pembuatan gula merupakan proses yang sangat kompleks. Untuk itu dibutuhkan 

ketelitian dan keahlian khusus dalam pengolahannya, agar gula yang dihasilkan 

memiliki kualitas terbaik dan memenuhi standar mutu internasional. Di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur terdapat pabrik gula yang unggul, sehingga 

mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. 

 

B. Makna Filosofis Gula  

Pabrik gula beserta aktivitas produksinya menarik minat para pakar untuk 

melakukan penelitian dan pengkajian. Beberapa pakar yang telah mengulas 

tentang gula diantaranya adalah Moerdokusumo (1993) yang menguraikan tentang  

Pengawasan Kualitas dan Teknologi Pembuatan Gula di Indonesia. Mubyarto 

dan Daryanti (1991) telah menulis  tentang Gula : Kajian Sosial Ekonomi. 

Sedangkan Soediro (1982) memberi deskripsi tentang Pengolahan Gula Merah 
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Kristal dari Tebu. Ulasan para pakar tersebut menunjukkan betapa pentingnya 

gula dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan filosofis diharapkan butir-

butir kearifan lokal dapat diperoleh demi penyusunan kebijakan yang bertumpu 

pada nilai kebudayaan. 

Pendekatan filosofis atas kajian gula bertujuan untuk mengungkapkan 

nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun. Secara kimiawi gula identik 

dengan karbohidrat. Bentuk dari karbohidrat, jenis gula yang paling sering 

digunakan adalah kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa dan 

keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa (yang 

diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam) menyimpan energi 

yang akan digunakan oleh sel. Ada gula ada semut adalah ungkapan yang 

menggambarkan adanya daya tarik, sehingga banyak pihak yang datang 

berbondong-bondong. Seperti misalnya urbanisasi dari desa ke kota, karena 

banyaknya peluang dan harapan. 

Orang Jawa sangat akrab dengan gula beserta fungsinya. Tidak 

mengherankan apabila budaya Jawa kerap melagukan tembang dhandhanggula. 

Oleh karena itu dhandhanggula secara etimologis dapat diberi makna demikian. 

Dhandhanggula: dhandhang = hitam gula = legi atau manis, melambangkan 

seseorang telah menemukan gula hitam atau manisnya madu kehidupan sebagai 

suami istri. Dhandhanggula yang berasal dari kata dhandhang dan gula yang 

berarti pengharapan akan yang manis. 

Dhandhanggula 

Werdining kang wasita jinarwi,     
wruh ing kukum iku watekira,     
adoh marang kanistane.     
pamicara puniku,     
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weh resepe ingkang mijarsi.    
tatakrama punika,     
ngedohken panyendu.     
kagunan iku kinarya,      
ngupa boga dene kalakuan becik,     
weh rahayuning raga.     

Terjemahan 

Makna hakiki ajaran Jawa, 
hendaknya taat pada hukum, 
jauh dari kenistaan, 
perkataan yaitu, 
agar menyenangkan pihak lain, 
tata krama sebenarnya, 
menjauhkan sifat tercela, 
ketrampilan dapat digunakan, 
mencari nafkah dengan kelakuan baik, 
agar diri menjadi selamat. 
 

 
Tembang memiliki sifat-sifat atau watak. Definisi watak tembang adalah 

sebagai berikut: Tiap nama tembang Macapat mempunyai sifat/watak masing-

masing.  Oleh karena itu pemaparan atau penggambaran sesuatu hal biasanya 

diselaraskan dengan sifat/watak tembangnya. Dhandhanggula berwatak luwes, 

menyenangkan. Sesuai untuk mengungkapkan segala hal/keadaan. Setiap tembang 

memiliki watak. Dhandhanggula mempunyai arti harapan yang manis, daunnya 

sebagai hiasan kehidupan, glali, dhandhang. Tembang Dhandhanggula ini 

diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Adapun wataknya fleksibel, luwes. Cocok untuk 

pembukaan, pertengahan dan penutup suasana. Penggunaan tembang tersebut 

dapat mendukung karakter dan situasi. 

Bendera Gula Klapa menjadi simbol kebanggaan dan kejayaan kerajaan 

Jawa. Dalam seni pewayangan seringkali ditampilkan adegan yang diiringi 

dengan lagu Gula Klapa laras pelog. Irama lagu Gula Klapa tampak bersemangat 



5 
 

dan gagah berani. Musik yang disertai dengan gerakan wayang yang lincah 

membuat suasana menjadi sangat meriah. 

Lagu Gula Klapa 

Gula klapa abang putih sang dwi warna 
Gula klapa iku minangka pratandha 
Sagung bangsa nuswantara 
Tunggal cipta rasa karsa 
Adhedhasar Pancasila mrih tentrem tata raharja 
Gula klapa abang putih sang dwi warna 
Gula klapa gendera para perwira 
Labuh labet mring negara 
Jiwa agung trah kusuma 
Budi luhur kulinakna watak asor singkirana 

 

Gula klapa mengandung makna nasionalisme atau kebangsaan. Gula 

berwarna merah dan kelapa putih. Bendera Indonesia berwarna merah putih. Sejak 

zaman Kraton Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram dan Surakarta Hadiningrat 

selalu mengibarkan bendera merah putih. Semua sepakat bahwa bendera itu 

mengandung arti berani karena benar, dalam rangka membela kesucian.  

Rasa gula itu manis. Dalam budaya Jawa komunitas yang hadir dalam 

suasana kemanisan serta ketertiban adalah lebah. Lebah mempunyai makna kiasan 

yang dekat dengan gula. Madu dihasilkan oleh komunitas lebah. Dua-duanya 

berasa manis. Filsafat lebah mempunyai deskripsi dan argumentasi demikian. Kini 

orang berebut laba dan laba, bukankah itu kemunduran secara mental, kalau 

diukur dari kegotongroyongan semut, padahal rakyat sedemikian lama duduk 

bersila, sampai "semutan", padahal cita-cita bersama bahkan mencapai kualitas 

'lebah'? Welingku ngger-angger, mumpung durung kedelarung marenana, ngger-



6 
 

angger, luwih ala milk darkebing wong liya. Nasehatku, wahai anakku, Sebelum 

terlambat, berhentilah: Sangat tidak sepantasnya merebut milik orang. 

Tala adalah sarang lebah. Dalam Al Qur’an Allah berfirman : Dan Tuhan 

mewahyukan kepada lebah: Bersarang dibukit-bukit, dipohon-pohon kayu, dan 

pada bangunan-bangunan lainnya dibuat oleh manusia. Dan makanlah olehmu 

bermacam-macam sari buah-buahan, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah 

digariskan Tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa 

madu yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat tanda-tanda 

kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan.  

Ketika pada suatu saat Nabi Muhammad saw, terdesak dan berlindung 

pada Allah swt, dengan cara masuk ke dalam gua, maka ketika musuh-musuh 

Beliau melewati gua itu dan menduga kalau-kalau Nabi dan sahabatnya masuk 

kedalamnya, datanglah pertolongan-Nya, melalui laba-laba yang membuat 

anyaman sarangnya, segera setelah Nabi Muhammad saw lewat pintu gua 

sehingga ketika musuhnya mengamati pintu gua itu menjadi ragu-ragu, dan oleh 

karenanya maka terus lewat setelah hanya melemparkan batu kelubang gua. Di 

dalam kitab suci Alquran, dilukiskan bahwa selemah-lemah sistem sosial adalah 

sarang laba-laba, sedangkan seindah-indah komunitas  uraian tentang sistem, 

antara lain dilukiskan oleh komunitas hewan lebah.  

Dahulu Nusantara mendapatkan kemudahan alami, berupa subur makmur 

tanah airnya tetapi lalu lalai, bahwa kemudahan itu adalah karena perkenan 

Tuhan. Ketika kolonialisme/Imperialisme Barat secara aktif menyerang Nusantara 

yang berada di bawah penderitaan penjajahan. Dalam keadaan terdesak, Nabi 
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berlindung kepada Tuhan, secara lahiriah berupa gua. Pintu gua pun segera 

ditutup Tuhan, berupa anyaman sarang laba-laba. Sarang laba-laba adalah 

organisasi keduniawian, keuangan khususnya. Keluarga bunga menghasilkan 

madu. Keturunan keluarga yang baik atau ningrat lebih memungkinkan untuk 

memiliki anak cucu yang cerdas, rupawan dan shalih.  

Wacana sosial tentang perumpamaan-perumpamaan dapat menjadi tema-

tema: mistik dan politik; mistik dan teknik; politik dan teknik. Dalam rangka 

membicarakan tema Rekayasa Agroindustri untuk Kesejahteraan Manusia, 

gambaran masyarakat lebah sebagai acuan yang sangat penting. Adapun 

alasannya adalah sebagai berikut: sarang lebah itu di tempat yang tinggi, artinya 

punya kualitas, baik secara intelektual atau secara moral; Makanannya adalah 

makanan yang selected, yaitu sari buah-buahan; Masyarakat lebah adalah 

masyarakat yang cara-kerjanya berdasarkan suatu Tata; Produktivitasnya 

mengagumkan, yaitu madu yang serba manfaat, bahkan berkhasiat obat yang 

mujarab.  

 

C. Masa Kejayaan Gula 

Masa kejayaan gula dalam lintasan sejarah telah mendukung eksistensi 

kebudayaan Jawa. KGPAA Mangkunegoro IV adalah disebut juga sebagai Raja 

Gula Indonesia pada masanya. Beliau adalah keturunan Panembahan Senapati, 

raja Mataram (Hamaminatadipura, 2008: 8). Pabrik gula yang memproduksi gula 

kristal, seperti PG Colomadu dan PG Tasikmadu diprakarsai oleh KGPAA 

Mangkunegoro IV, termasuk PG Candi di Jawa Timur pada 1830-an. Dalam hal 
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sastra budaya Jawa beliau adalah pengarang Serat Wedhatama dan Tripama yang 

terkenal itu. Mangkunegoro IV lahir pada tahun 1736, menjadi penguasa 

Mangkunegaran pada tanggal 17 Mei 1850. Wafat pada tanggal 2 September 

1881.  

Kemilaunya karier Mangkunegoro IV di bidang pergulaan, yang langka 

digeluti oleh raja pribumi ini akhirnya berembus sampai penjuru dunia. 

Brooshooft dalam De Locomotief (2 September 1881) menulis, saban orang luar, 

pegawai tinggi atau swasta manakala berkunjung ke Solo minta diperbolehkan 

untuk melihat pabrik gula Mangkunegaran untuk menghapus rasa penasaran yang 

melanda dan belajar manajemen perkebunan “raja gula dari Jawa” itu.  

Mangkunegoro IV telah meninggalkan warisan berharga berupa semangat 

berwirausaha. Bukti sejarah ini telah menghantam dengan sekeras-kerasnya citra 

merugikan yang diberikan oleh pejabat kolonial bahwa orang pribumi Jawa 

pemalas dan selalu kalah tanding dengan orang asing dalam usaha. 

Titik awal pemerintahan Sri Mangkunegoro IV inilah yang oleh 

Pringgodigdo disebut menginjak zaman baru, karena pada era Sri Mangkunegoro 

IV inilah muncul perusahaan-perusahaan Mangkunegaran, yang peninggalannya 

berdiri dan berjalan, serta dapat disaksikan sampai tahun 1937 (Pringgodigdo, 

1950: 30). Perusahaan-perusahaan itulah yang mempunyai pengaruh sangat besar 

terhadap keuangan raja, dan juga keuangan pemerintahan Mangkunegaran, 

sehingga Mangkunegaran mampu menyejajarkan diri dengan raja-raja besar yang 

ada di Jawa waktu itu (Soetomo Siswokartono, 2006: 152).  
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Kraton Surakarta Hadiningrat juga mewariskan pabrik gula yang besar. 

Namanya Pabrik Gula Manisharja (Wirodiningrat, 2005: 4). Ternyata para 

pemimpin Jawa itu dulu ulung dalam memutar roda ekonomi. Raja Jawa 

menyadari arti penting industri yang berbasis pertanian.  

Bermacam-macam jenis gula yang dikenal masyarakat. Gula Tebu adalah 

gula kristal putih (sakarosa) yang diperoleh dari tanaman tebu. Terkadang dijual 

dalam bentuk gula coklat (brown sugar) di Eropa. Pada awalnya gula tebu dikenal 

oleh orang-orang Polinesia, kemudian menyebar ke India. Pada tahun 510 

Sebelum Masehi, ketika menguasai India, Raja Darius dari Persia menemukan 

”batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah”. Seperti halnya pada 

berbagai penemuan manusia lainnya, keberadaan tebu sangat dirahasiakan dan 

dijaga ketat, sedangkan produk olahannya diekspor dan untuk menghasilkan 

keuntungan yang sangat besar.  

Untuk gula lokal terdapat gula Jawa yang tetap diproduksi sampai 

sekarang. Gula Jawa adalah istilah gula merah, biasanya diasosiasikan dengan 

segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga 

pohon dari keluarga palma, seperti kelapa, aren, dan siwalan. Biasanya 

diasosiasikan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira.  

Lebih spesifik masyarakat Banyumas punya pengalaman yang panjang. 

Gula Banyumas adalah pembuatan gula jawa di Banyumas telah berumur ratusan 

tahun, tapi proses produksinya tidak banyak mengalami perubahan, yakni 

menggunakan pongkor penadah nira dari bambu. Untuk menjaga nira tidak 

terkontaminasi bakteri, pongkor lebih dulu diisi cairan laro, terbuat dari larutan 
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kapur tohor dan kulit buah manggis atau tatalan pohon kulit buah nangka. Ada 

sebagian petani yang menggunakan natrium bisulfit 0,02 persen, tetapi ini tidak 

dianjurkan. Proses pembuatannya, nira hasil sadapan dimasak dengan kayu bakar 

sekitar tiga jam, hingga membentuk caramel siap dicetak. Ada yang menggunakan 

potongan bambu untuk mendapatkan ukuran 100 gram sebagai alat cetak, ada juga 

yang menggunakan cetakan aluminium untuk memperoleh gula ukuran berat 50 

gram. 

Bagi masyarakat pedesaan, tanah pekarangan ditanami jenis karang kitri. 

Misalnya kelapa untuk menambah penghasilan. Gula kelapa adalah gula yang 

terbuat dari air buah kelapa (cocos nucifera). Cara membuatnya air  kelapa 

dimasak di dalam kuali hingga kental dan dicetak sesuai ukuran. Gula ini  

berwarna merah dan dapat menambah energi seseorang, seperti misalnya atlit 

pelari, balap sepeda dan sebagainya. Secara tradisi masyarakat Jawa sangat 

menyukai gula jawa sebagai teman minum kopi. 

  Terdapat pula jenis gula aren yang berguna untuk keperluan tertentu. 

Gula aren adalah gula yang dibuat dari hasil pohon aren ini memiliki banyak 

manfaat. Gula ini memiliki kandungan kalori yang tinggi, sebagai pewarna alami 

pada makanan, kandungan serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan, dan 

menghambat penyerapan kolesterol oleh tubuh. Gula aren adalah gula asli hasil 

bumi khas Indonesia. Gula yang terbuat dari sadapan air nira (air buah aren/enau – 

Arenga Pinnata). Cara membuatnya seperti cara membuat gula jawa.  

Proses produksi gula semut pemasakannya lebih lama dibandingkan pada 

gula aren cetak. Setelah nira aren yang dimasak berubah menjadi pekat, api 

kemudian dikecilkan. Setelah 10 menit, kuali diangkat dari tungku dan dilakukan 
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pengadukan secara perlahan sampai terjadi pengkristalan. Setelah terjadi 

pengkristalan, pengadukan dipercepat hingga terbentuk serbuk kasar. Serbuk yang 

masih kasar inilah yang disebut dengan gula aren semut setengah jadi dengan 

kadar air masih di atas 5%. Gula semut setengah jadi, kemudian dikirim kepada 

produsen gula semut skala industri kecil di masing-masing sentra produksi. 

Produk Gula Aren Indonesia tidak kalah saing dengan produk mancanegara. 

Minuman orang Jawa bermacam-macam jenisnya. Misalnya kunir asem, 

beras kencur, secang, es degan, es kopyor, sekoteng, dan bajigur. Gula asem 

adalah minuman ramuan yang terbuat dari gula dicampur buah asem (Tamarindus 

Indica). Minuman ini disajikan dalam keadaan panas (hangat) dan diyakini 

sebagai minuman kesehatan. Rasanya asam tetapi segar. Gula Barbados adalah 

gula tebu yang berwarna coklat. Gula Barley bukan termasuk gula, melainkan 

permen Amerika yang keras dan memiliki citarasa jeruk lemon. Terbuat dari 

cairan barley dengan penambahan gula.   

Dalam masyarakat dikenal pula gula batu. Tentu manfaatnya berbeda 

dengan jenis gula lainnya. Gula batu (disebut juga Rock Sugar) adalah gula yang 

dibuat dari gula pasir, yang dikristalkan, melalui bantuan air yang dipanaskan. 

Biasanya ditambahkan ke dalam teh, harum dan manis rasanya. Tidak semanis 

gula granulasi biasa. Gula batu diperoleh dari kristal bening berukuran besar 

berwarna putih atau kuning kecoklatan. Kristal bening dan putih dibuat dari 

larutan gula jenuh yang mengalami kristalisasi secara lambat. Gula ini disajikan 

secara terpisah dari minuman kopi maupun teh. Untuk membuat gula batu 

diperlukan alat dan bahan sebagai berikut: panci, gula pasir, benang (kapas atau 

wol), penyangga benang, jar (tempat yang terbuat dari kaca). Tuangkan air ke 
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dalam panci dan panaskan air hingga mendidih. Kecilkan pemanas, sedikit demi 

sedikit tambahkan gula, sambil diaduk perlahan-lahan. Matikan pemanas. Sambil 

diaduk, tambahkan lagi gula, sampai terlihat butiran-butiran gula yang tidak dapat 

larut dalam air. Biarkan hingga dingin.  

Beberapa jenis gula lainnya yakni gula bir, yang secara historis pernah 

dibudidayakan dalam masyarakat. Gula bit pertama kali diketahui sebagai sumber 

gula pada tahun 1747. Tidak diragukan lagi, tanaman ini tidak begitu menarik 

perhatian dan hanya sekedar keingintahuan beberapa negara Eropa karena 

kepentingan nasional dan ekonomi lebih tertuju pada perkebunan tebu. Keadaan 

ini bertahan sampai dengan perang-perang Napoleon pada awal abad ke-19 ketika 

Britania memblokade impor gula ke benua Eropa. Pada tahun 1880 gula bit 

menggantikan gula tebu sebagai sumber utama gula di benua Eropa. Masuknya 

gula bit ke Inggris tertunda sampai dengan perang dunia pertama ketika impor 

gula Britain terancam. Sebelumnya Britain mengimpor gula tebu dari jajahannya 

di kawasan tropis.  

Pembuatan gula memerlukan proses dan ketrampilan. Proses pembuatan 

gula bit diawali dengan mencuci bit. Setelah dicuci, bit dipotong-potong dan 

gulanya kemudian diekstraksi dengan air panas pada sebuah diffuse. Pemurnian 

kemudian ditangani dengan menambahkan larutan kalsium oksida dan karbon 

dioksida. Setelah penyaringan campuran yang terbentuk lalu dididihkan hingga 

kandungan air yang tersisa hanya tinggal 30% saja. Gula kemudian diekstraksi 

dengan kristalisasi terkontrol. Kristal gula pertama-tama dipisahkan dengan mesin 

sentrifugal dan cairan yang tersisa digunakan untuk tambahan pada proses 
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kristalisasi selanjutnya. Ampas yang tersisa digunakan untuk makanan ternak dan 

dengan itu terbentuklah gula putih yang kemudian disaring ke dalam tingkat 

kualitas tertentu, sehingga layak untuk dikonsumsi.  

Untuk saat ini masyarakat akrab dengan gula pasir. Gula granulasi (gula 

pasir). Juga dikenal sebagai gula ‘confectionary'. Gula ini didapat dari 

penghancuran secara mekanis sehingga tidak ada kristal yang tertinggal. 

Terkadang gula ini dicampur dengan sedikit pati atau bahan antikempal untuk 

mencegah penggumpalan. Cita rasa makanan lebih sedap dengan gula bubuk. 

Singkong mempunyai nilai tambah lain, yaitu diolah menjadi tepung gula dan 

gula cair. Teknologi pengolahannya sudah tersedia, dan dapat memberikan 

peluang usaha untuk meningkatkan nilai jual singkong. Banyak industri makanan 

seperti permen, kembang gula, minuman, biskuit, dan ice cream memanfaatkan 

gula cair ini, karena rasanya lebih manis dari gula tebu. 

Ada lagi yang namanya gula castor. Gula Castor adalah nama dari gula 

pasir yang sangat halus. Terdapat di Britania. Dinamai demikian karena ukuran 

butirannya sangat kecil sehingga dapat ditaburkan dari wadah berlubang-lubang 

kecil. Karena kehalusannya, gula ini lebih cepat larut dibandingkan gula putih 

pada umumnya. Dan, oleh karenanya, gula ini secara khusus bermanfaat dalam 

pembuatan ‘meringues' dan cairan dingin. Gula ini tidaklah sehalus gula bubuk 

yang dihaluskan secara mekanis dan biasanya dicampur dengan sedikit pati untuk 

menghindari penggumpalan. Gula castor dipakai dalam pembuatan makanan. 

Tanaman coklat ternyata berguna ganda. Gula Coklat adalah gula yang 

ditambah dengan sedikit molase (tetes) untuk memberikan cita rasa dan warna. 
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Orang-orang kaya Eropa menyukai pembuatan patung-patung dari gula sebagai 

penghias meja-meja mereka. Ketika Henry III dari Perancis mengunjungi Venice, 

sebuah pesta diadakan untuk menghormatinya dengan menampilkan piring-piring, 

barang-barang perak, dan kain linen yang semuanya terbuat dari gula. Karena 

merupakan barang mahal, gula seringkali dianggap sebagai obat. Banyak petunjuk 

kesehatan dari abad ke-13 hingga 15 yang merekomendasikan pemberian gula 

kepada orang-orang cacat untuk memperkokoh kekuatan mereka.  

Masyarakat perlu mengenal jenis gula lainnya. Gula Gelatin adalah 

padanan kata gula gel, gula selai/jam, yaitu campuran dari gula granulasi dan 

pektin. Digunakan dalam pembuatan selai dan ‘marmelade'. Kristal-kristal gula 

dibuat dari tebu (gula pasir). Berukuran kecil yang pada umumnya dijumpai dan 

digunakan di rumah tangga atau keluarga di negara Indonesia. Gula-gula adalah 

kata lain dari permen, yaitu makanan kecil dengan rasa manis yang biasa dihisap 

di mulut. Makanan kecil ini umumnya disukai oleh anak-anak; Istilah lain dari arti 

istri simpanan. Atau bisa juga dikonotasikan sebagai perempuan simpanan bagi 

seorang lelaki yang telah beristeri.  

Seiring dengan penemuan baru, jenis gula pun bertambah. Gula inversi 

dibuat dengan menggabungkan sirup gula dengan sedikit asam (seperti pada krim 

tartar atau jus lemon) dan pemanasan. Proses ini mengubah, atau memecah, 

sakarosa menjadi dua komponen, glukosa dan fruktosa, sehingga menurunkan 

ukuran kristal-kristal gula. Karena struktur kristalnya yang halus, gula inversi 

menghasilkan produk yang lebih halus dan digunakan dalam pembuatan berbagai 

jenis permen seperti fondant, dan berbagai sirup. Proses pembuatan jam dan selai 
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secara otomatis menghasilkan gula inversi dengan menggabungkan asam alami 

dalam buah dengan gula granulasi dan memanaskan campuran tersebut.  

Para ahli memperkenalkan ragam gula. Gula invert (glukosa + fruktosa) 

terbentuk karena adanya enzim invertase. Enzim ini tumbuh dengan cepat pada 

kondisi lingkungan yang kurang bersih apalagi didukung oleh suasana pH dan 

suhu yang optimal. Karena pada umumnya pH Nira tebu sekitar 5.0 – 5.5 maka 

kemungkinan aktifitas enzim invertase cukup besar. Kerugian dari gula invert 

antara lain, mudah menyebabkan produk menjadi basah, afinitas dalam air tinggi, 

memberikan efek karamelisasi, menyebabkan warna menjadi kecoklatan. Pada 

dasarnya reaksi inversi sukrosa menjadi gula reduksi adalah reaksi hidrolisis. 

Jenis-jenis gula tersebut perlu diketahui, agar strategi pengembangan gula 

nasional dapat lebih efektif. Masa kejayaan gula diharapkan timbul kembali. 

 

D. Nilai Adat-istiadat Budaya Jawa  

Masyarakat Jawa selalu menyelenggarakan pesta yang dikemas dengan 

adat istiadat budaya. Tata upacara adat manten tebu menganggap tebu sebagai 

bagian dari kosmos alam memiliki energi yin yang, laki-laki perempuan. Oleh 

karena itu biar tebu yang ditanam subur dan menghasilkan kesejahteraan 

dilakukan pengawinan lambang tebu jantan dan betina. Biasanya dilakukan 

dengan sarana wayang kulit. Tujuan lain untuk mengusir segala gangguan, 

maupun keangkaramurkaan yang ada di dalam pabrik sehingga proses 

penggilingan tebu dapat berjalan lancar dan selamat baik karyawan, pekerja 

maupun hasilnya.  
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Semua pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur berbahan baku tebu. 

Dalam konteks adat istiadat Jawa, tebu memiliki fungsi yang vital. Tebu menjadi 

piranti dalam upacara pengantin Jawa. Tebu jarwa dhosoknya adalah antebing 

kalbu. Sepasang tebu wulung tebu yang berwarna ungu melambangkan mantabnya 

kalbu, pasangan baru itu akan membina keluarga dengan sepenuh hati, dengan  

segala  tekad  dan  pikiran  bijak,  akan  selalu mempertahankan kehidupan 

keluarga. Cengkir gadhing-kelapa kecil yang berwarna kuning melambangkan 

kencang-kuatnya pikiran baik, artinya pasangan itu saling mencintai dengan 

sungguh-sungguh dan akan saling memelihara. Berbagai macam dedaunan segar 

seperti: beringin, majakara, alang-alang, dhadhap serep, diharapkan supaya 

pasangan tersebut tumbuh dengan kuat dalam kehidupan berkeluarga dan selalu 

berada dalam keadaan selamat (Adjid & Tessa, 2002: 2).  

Perlengkapan yang sangat penting, di atas gapura sebuah perhiasan yang 

dinamakan bleketepe yang terbuat dari anyaman daun kelapa harus digantungkan, 

ini dimaksudkan untuk mengusir roh jahat dan sebagai tanda bahwasanya pesta 

perkawinan sedang diselenggarakan di rumah ini. Adapun srana tarub yang pokok 

yang disebut "Tuwuhan" terdiri dari : Sepasang pohon pisang raja yang berbuah 

yang maknanya secara singkat demikian: Agar mempelai kelak menjadi pimpinan 

keluarganya/lingkungannya dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seperti 

pohon pisang dapat tumbuh dan hidup dimanapun saja, maka diharapkan bahwa 

mempelai berdua pun dapat hidup dan menyesuaikan diri di lingkungan manapun 

juga dan berhasil berbuah. 

Orang Jawa kerap memberi nama bunga pada tanaman misalnya kembang 

belimbing maya, kembang pelem wujud, kembang ketela ingklik, kembang 
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kacang kupu, kembang pring blas-blasan, kembang jambu karuk, kembang kopi 

blanggreng, kembang lombok menik. Sedangkan gleges adalah nama kembang 

tebu. Kata ini juga bisa dibuat teka-teki atau cangkriman dalam bentuk wangsalan, 

misalnya : Kembang tebu, wiwit mau guyune gumleges. Tebakannya adalah 

gleges. 

Tebu wulung mempunyai makna yang mendalam. Sepasang tebu wulung : 

tebu artinya "anteping kalbu" tekad yang bulat. Wulung artinya mulus matang, 

maknanya dari mempelai diharapkan agar segala sesuatu yang sudah dipikir 

matang-matang dikerjakan/dilaksanakan dengan tekad yang bulat, pantang 

mundur atau mulat sarira hangrasa wani. Sedangkan menurut Adjied dan Tessa 

(2002: 2) kata tarub berasal dari kata benda yang menunjukkan pengertian tentang 

suatu "bangunan darurat" yang khusus didirikan di depan rumah atau di sekitar 

rumah orang yang mempunyai hajad menyelenggarakan perhelatan perkawinan 

dengan tujuan rasional dan irrasionil. Rasionil yaitu membuat tambahan ruang 

untuk tempat duduk tamu, menata meja dan perlengkapan untuk resepsi 

perkawinan. Irrasionil karena pembuatan "Tarub" menurut adat harus disertai 

dengan macam-macam persyaratan khas yang disebut srana-srana/sesaji, maka 

yang demikian mempunyai tujuan "keselamatan lahir batin" dalam arti luas. 

Setiap pabrik gula punya tradisi yang berbeda. Adat Pengantin Tebu di 

Pabrik Gula Tasikmadu sudah berlangsung sejak zaman Mangkunegara IV 

menjelang musim giling setiap tahunnya. Hal serupa juga diselenggarakan di 

pabrik gula lain untuk memulai musim giling. Namun tradisi di Pabrik Gula 

Tasikmadu disebut-sebut yang terlengkap dan terpelihara sejak diadakan sekitar 
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1.300 tahun lalu. Pada malam hari di sekitar pabrik diselenggarakan pasar malam 

cembrengan yang menyajikan produk sandang selain makanan khas seperti jenang 

kelapa. Pengantin yang diarak bukan sembarang pengantin. Bagus Sri Sadono Jati 

dan Raden Roro Sri Mulyaning Sejati, adalah pasangan tebu pilihan yang diambil 

dari Kebun Buntar dan Alastuwo, Karanganyar. Sehari sebelumnya, tebu 

temanten ini juga menjalani ritual selamatan usai dipetik dengan menyajikan tujuh 

kepala kerbau, midodareni, dan rias tebu temanten yang dilakukan di rumah dinas 

kepala tanaman.  

Pabrik gula melibatkan lingkungan sekitar dalam menyelenggarakan adat 

tradisi. Di Kudus upacara nggantingi yang merupakan acara ritual menyambut 

musim giling di Pabrik Gula Rendeng Kudus, masih terus diuri-uri pihak 

manajemen. Kemeriahan pelaksanaan selalu dikaitkan dengan maju mundurnya 

usaha Pabrik Gula yang bersangkutan. Hal ini bisa dimaklumi karena menyangkut 

biaya. Acara nggantingi berlangsung di halaman pabrik gula yang terletak 

beberapa ratus meter arah timur pusat Pemerintahan Kabupaten Kudus. Namun 

sebelum puncak acara nggantingi, puluhan tempat yang dianggap mempunyai 

hubungan tidak langsung dengan Pabrik Gula Rendeng diberikan sesaji, seperti di 

sejumlah tempat di Gunung Muria dan Rahtawu. Tujuannya untuk melestarikan 

warisan budaya, khususnya petani tebu di Kudus dan sekitarnya. Mudah-mudahan 

tradisi ini tetap lestari. 

Giling tebu punya adat istiadat yang menarik. Cembrengan adalah 

selamatan masa pra giling tebu yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Ritual 

cembrengan sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan produktivitas gula 
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yang telah dicapai sebelumnya. Cembrengan juga dimaksudkan untuk 

keselamatan terutama di bagian juru masak pabrik gula saat mereka bekerja 

menggiling tebu selama masa giling. Penyelenggaraan cembrengan biasanya 

diikuti pasar malam seperti sekatenan selama sebulan di sekitar lokasi pabrik gula. 

Tak lupa nanggap wayang dan kethoprak.  

Upacara ini tetap dilaksanakan. Ritual Temanten Tebu, adalah acara yang 

dilaksanakan hanya sekali dalam setahun, tepatnya pada selamatan pesta giling 

(April-Mei). Ritual yang mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan sang 

penguasa alam. Simbol penganten tebu, diambil dari tebu milik petani dan milik 

Pabrik Gula Pangka. Satu simbol persatuan antara petani dan pabrik gula dalam 

menyongsong panen raya dan giling. Konon sinar wajah temanten dapat 

mencerminkan berhasil atau tidak dalam pasca panen. Setiap upacara tradisional 

tersebut berfungsi untuk menjaga tertib kosmis. Kejayaan gula membuat bangsa 

Nusantara mengalami kemajuan sebagai bentuk dari pengamalan Pancasila (As’ad 

Said Ali, 2010: 15). Dengan gula tersebut rakyat di Pulau Jawa mendapatkan 

masa kemakmuran. 

 

E. Penutup 

Gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok (sembako) bagi 

masyarakat Indonesia. Gula digunakan dalam campuran bahan makanan, 

minuman, untuk menambah stabilitas terhadap mikroorganisme serta sebagai 

sumber energi. Oleh karena itu keberadaan gula sangat dibutuhkan. Pemerintah 

selalu berupaya agar Indonesia mampu berswasembada gula. Impor gula dari luar 

negeri dibatasi dan bahkan berharap Indonesia dapat menjadi negara pengekspor 
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gula. Hal ini dapat juga mengatasi kekurangan lapangan pekerjaan bagi para 

pemuda di tanah air.  

Lahan untuk penanaman tebu sebagai bahan dasar pembuatan gula cukup 

terhampar dan berlimpah-ruah jumlahnya. Sebuah potensi ekonomis yang telah 

berjalan secara empiris dalam perjalanan bangsa ini. Oleh karena itu argumentasi 

bahwa gula menjadi sakaguru perekonomian nasional merupakan keniscayaan. 

Andaikan saat ini terdapat kekeliruan dalam manajemen pergulaan nasional, maka 

secepatnya perlu adanya kesadaran dan gerakan nyata. Revitalisasi Gula Nasional 

perlu mendapat dukungan dari semua warga bangsa. Kejayaan gula misalnya 

ditunjukkan oleh pabrik gula Rejoagung, yang berarti ramai atau makmur dalam 

kebesaran (Parni Hadi, 2005: 13). 

Bangsa Indonesia secara kultural filosofis  merupakan komunitas yang 

menyukai gula dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kategori konotatif 

maupun denotatif, kata yang mengacu pada gula banyak ditemukan. Misalnya 

tembang dhandhanggula, gula klapa, tembung manis, ireng manis, manis-manis 

lathi, madu basa, madu rasa, madu brangta, pahit padu, dan sebagainya. Semua 

kata ini merupakan fakta simbolis yang mempunyai makna mendalam. Di balik 

manisnya gula, ternyata banyak ditemukan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan 

sebagai kaca benggala kehidupan. 
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