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BAJ3J 

PENDAhULUAN 

1.1 Sejar ah Kebiasaan MeroLck 

K<'bia.;aan m~.nghisa;1 da 111 tL:mbabu yang tl:bakar clitiru okh orang Spanyol 

,;ckitar tahu•1 1580 s1at Plereka me11emu!<1n iJenua Amet ika. Pada tahun 1600 merokok 

tebh membudaya <.'i benua Crcpa. Kehasaan mero~ok ini laiu juga menyebar kc Tu~ki 

dan ke nega;a-ncgara Arab. K~bia~aan mcrckok hi dibawa ke Indonesia oteh bangsa 

Sranyol. Bela.tda, dan Portugis. [ 1] 

1.:: Latar Bclnknn~ Pcl"'.s:•hnan 

Rokok adalan ~ua,u t'<Jtan<can yang berisikan teml:J'lkw saja atau tembakau 

dan ceagkeh yang dap..1t u;su'ut sehingg1 mampu menghasilka11 asap yang bisa 

dihi~ap cleh manusia. /,s,~p inilah y<•ng menjadi kcnikmatan seseorang mcrokok. 

Tembak.a:J den~1:1 :1am;_. latin N:c01:ana tobacum .~p termasuk ::lala~n iamily 

>;;ofanaceae sp. mell!rakan ~alah s1tt: tanaman yar.g diJadikan sebagai obat untuk 

mcngata~i bcrbagm mac<>m p-.:nya~it '">2gi suku Indian atau pcnduduJ.: asli 

.\merika. Snku Indian p~rcaya babwa Jaun tem'">c.kau dapat mengobati berbagai 

macam p.:nyakit antara la:n SlT:rti Ga•uk, sak;t pr:rut dan sukit kcpala. t\krcka 

trL'n:_cpmak~n tembak:'u lk1gan c~ra mcngtl'1ya1-j dat·n tembai<au atau menghisap 

Di Indunesia. lJL:day<t r1erokok berasal d?ri Belar,c1a yang melewati Banter. 

r':da lahun 1506. Orang lnd01,c~ie< y.mg perta~ni'. kali mengenal budaya me;·okok 

\ :ti!u Sul:an Dunai< yang :'ct na~<Ja Sultan f.geng Tirtayasa. Tidak dikeU1hui 

-------
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menyecutkm1 bud11ya merokok mulri dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia 

sekitar p~rte:1gahar. abad 17 11 1. 

Di kota ICuJt.s, mkol: kre:ek ciiterr.ukPn ole~ Haji Djarr.hari salah seor:mg 

warga Kudu~, pacta tahun 1870. Sejc>.rah pener,man rokok k.retek di !<ota Kudus 

tidak luput dari k~biasaan merokok hdiau. Haji Djarr.h~ri adalah seorang 

pender;ta sakit pada bagian dada, kemndiar. ia mencoba untuk mePggunakan 

m;nyak ':engkeh un:uk ;nl'ngurani!:i rasa sah:it cengan cara dio:.:skan di dada, 

t•:rnyata efel.; dari minyak ccngkd1 tersebut cuku!J membuat rasa sakitnyc: hi lang. 

Be.mval dari kebiasa.rn m~'1ge;unnbn minyak c~ngk~h itl'lah maka Haji 

Djan~hari l.;emudi:m mera;ang .~e~tgkc:h <.laa me'lcampurka~mya d~ngan temhakau. 

Campurm1 kedua bahm1 tt:rsel>ut ternyata menghasilka..tl kombinasi rasa dan 

sensasi yang Jebih emk ;bn nyaman. 13erawal 3ari pe:-~emuar: H:1ji Djaml1ari 

kemudi~n ;okok kretek IY.ula, dikenallu<.s di kota Kudus, Sedangkan n&ma !<rete!.; 

~·(ndi,·i diberikan kar.:na oada saat rol:ok penemuan Haji Dja.nhari ;tu riibakar 

:1Lm mcngcluark<'ll bunvi "kn..:tck-1,•c:•?k" yar.g merupaka•1 cfck tcrbakarnya 

,ninyak cengkch p:1d2 rokl'k campunm cengkeh dan t.o:rr.bakau. 

,,ekiah JitcmukaP rckck kretek. banyak perusahaan yang menroba 

mempruduksi rokok kretek. Pcrusahaan rol<ok kretek pcrtama kali muncul padit 

talmn ; lJ05 ;rang didirikan olel1 M. Niti Semito. Produ~si va'1g dihasilkan oleh 

\: iti Semi to ser.lllla },anya dib:~).!ikan J.:.epada teman-teoannya. Sem<:kiil lama 

pcn1:<1haan rokok rn.uai be1kcmbang denga'1 ;:>esat, terbukti pada tPnun 1 :.l\l8 

pcrusah·1a;1 denga.l I'lerk ··Bal Tiga" tcrJaftar di kantor perdat:!angan Hindia 

Be Ianda ll J. 

- - - =:=--::-::--:-=---:--
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Perusal1aan rokok ujarum Kudu-; Jidirikan oleh Oei \Vie Gwan pacta 

tanggal :: Ap·i! 19'i I. !\;am, "Gj:uur1'·· y<mg :J:maLud adalah jarum yang 

digunakan p..1Ja Grumaphone. st]e~>i~ ~l«t o~mutr.r pirir.gan 1-}itam kuno yang 

diproduksi okh pah,ik bcrnama NV Murup milik H. l'1och. Sir0Jz. Pada saat 

p·mama didi,·ikan pe;usahaat: tersebut mJsih b~r0e'1tuk p~rusahaan perstorangan 

d ~ngan mma PR. DJARUM. Prodt:!..5i awal yan,; dihas:Jkan berupa sigaret kretek 

tang::m (Sl~T). Prodt:k SKT <~nta: .1 lain Djarum. Merata, Kotak Adjaib dan 

kembm1g Tandjnng. P..1da tJ.hur i 955 PR. DJarum :11enghasilkan satu jenis rroctu;, 

bernpa wkok l_(Jobot dar. m~mu~ai merr;p~rluas usaha dcnr;an membang'll1 2 lokasi 

produksi. PaJa tahua 1 062 Jitumbah !agi ~atu un:t produksi. Sehingg8 total 

produksi yanf dihasiikan neitc<:pci 329 ~atang tiap hari. l1ei Wie Gwan memulai 

usahanya de:1gm. ka:')'<'W<m sebanyak ?0 orang dan s~lalu rr.enjaga ~walitas 

produk deng<'n cara m::ngo:1~rol sendiri seluruh proses pembu~tan :"okok kretek, 

yaitu pencai!11Juran tem!)ak'lu, cengkeh, Jan s:::us. 

P.T f~jarum saat ini mcrupak.u~ salah ~r.tu perusnhaan wko;, kr~tek yang 

'emama di Ir.donesia. Selmul1 jaringa•1 rembuatan dan per.grmasm1 P.T Djarum 

bcraLla di kola Kudus (.l.ma Tc::gah) y:l11g !11l:ll!pak;m tcr.lpat lahir~ya rokok 

krett:k. Sehe:um men:iliki 'Dja:'Ll:11" Oei Wic: Gwan memiliki perusahaan Jalam 

b1d:'.ng pembu:nan merco•1 -.kng<.m mer;, da3a1•g .. Ll'-:0". Waktu itu beliau 

n1.:mpunym h'lbung.m dcng:1,, paro pejJan;; pada n~a~a kcmerdekaan, ~ehingga 

tumbuh gag.1san untuk me1nbuat rokok den3an ko;1sum~i militer. Dc:ri gagasz.n 

;tulah akhimya P.T Dj8rum ber~embang m':!njadi suat1.1 perusahaan hesar dan 

111c''1jadi bisnis yang langg.cn!! l1ingga s·~karanp. 

--------------------------
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Rokok kretek yang pertama kali diproduksi oleh perusahaan ini adalah 

Djarum Kotak Ajaib yang hanya dijual di wilayah Kudus. Pada Gambar I.l dapat 

dilihat bahwa rokok Djarum Kotak Ajaib memiliki kemasan berwama kuning dan 

masih berisi 10 batang rokok. 

[ ... j 
~~=.· ... !' 

:._~,,.,I 

i - -~ 

Gambar 1.1. Djarum Kotak Ajaib 

Pada tahun 1963, tetjadi kebakaran di pabrik dan yang tersisa hanya satu 

unit produksi. Sepeninggal Oei Wie Gwan, perusahaan ini diwariskan kepada 

kedua anaknya, Budi Hartono dan Bambang Hartono. Untuk mendapatkan sistem 

manajemen yang professional, kedua putra Oei Wie Gwan merekrut tenaga-tenaga 

ketja terbaik pada saat itu. Pada tahun 1970 P.T Djarum memenuhi tuntutan akan 

produk rokok kretek yang baru dan inovatif. Budi Hartono dan Bambang Hartono 

melihat bahwa Indonesia merupakan daerah pemasaran yang cukup menjanjikan. 

Selain itu P.T Djarum juga melihat peluang ekspor yang cukup besar. Pada tahun 

1972 P.T Djarum memulai mengekspor rokok kretek yang dibuat dengan 

menggunakan tangan (Sigaret Kretek Tangan!SKT) kepada agen rokok seluruh 

dunia mulai Jepang sampai Belanda, dan menjadi merek rokok temama baik di 

Indonesia maupun di mancanegara. 

Rokok kretek pertama yang diproduksi dengan mesin Sigaret Kretek 

Mesin (SKM) adalah Djarum Filter Special, Djarum Filter Deluxe, dan Djarum 
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King Size yang diluncurkan pada tahun 1976. Pada tahun 1981 diluncurkan 

Djarum Super yang pada saat itu menjadi rokok kretek filter dengan penjualan 

terbaik di Indonesia. 

Pada tanggal 21 Maret 1983 teijadi restrukturisasi di PT Djarum, dari 

bentuk perseorangan menjadi dua badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yaitu P.T 

Djarum dan P.T Solamirta. P.T Solamirta bertugas untuk menangani pembelian 

bahan baku sedangkan P.T Djarum berperan sebagai produsen rokok dan 

pemasarannya. 

Pada tahun 1985, P.T Djarum menjadi salah satu perusahaan rokok 

terbesar di Indonesia. Kesuksesan ini memberikan motivasi dan inspirasi kepada 

seluruh keluarga besar Djarum untuk bekerja lebih keras guna memuaskan 

konsumen dengan memproduksi rokok dengan kualitas terbaik dan dapat 

mempertahankan pasar. Lima belas tahun kemudian tepatnya pada tanggal 3 

Januari 2000 terjadi restrukturisasi kembali yaitu merger antar P.T Djarum dan 

P.T Solamirta menjadi P.T Djarum (Gambar 1.2). 

Gambar 1.2. Restrukturisasi P.T Djarum 

Sekarang perusahaan rokok dengan merk dagang Djarum telah melebarkan 

sayapnya sampai ke mancanegara. Sampai saat ini, produk-produk PT Djarum 

sudah bisa dinikmati di 29 negara termasuk Indonesia. 
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1.3 ':!'ujuait Fendirian Pcru~ahaau 

TJjuan di<iirikannya PT. Djarum yaitu: 

!. \!e·'1pertahanka:-t jan men;ngbtk.ar. su'.1lba:-tgan bidang pertanian khususnya 

tembakau bagi peTl.dapatan nasioaal yang JiperC'leh c:ar; hasil pr::>Juksi dan 

pema~'ar<m beber:.:pa produl: untuk keperluall ekspor n~aupun l<onsu'.1lsi dalam 

negeri. 

.., 
Mempcrlua,; la))m.g<n: l::erJa :.JDtuk mei1ingkath.n ke3ejahteraan rakyat pada 

mmmmya dan menin~l.;atkan taraf hicu!' kary:1wan pada khususnya. 

3. Meningkc.tkan rw;1ciapat:m pl·me:-intah b:1.ik pemerir.tah pusat dan pemerintah 

da~rah mela!UJ paiak. arau ;ukai te:nbakau. 

lA Visi dan Misi Peruultaan 

PT. Djarum memiliki ideologi iati dm1 visi :nasa rieoan sebagai benkut: 

\lisi 

Kan1i hadir UJ1tuk men:uaskan :.:ebutuhcn rokok para perokok. 

J(ilai inti: 

a) Fo'r\.us pada pelangg,•n 

l') Profesional is me 

J) Sam keluarga 

:Sasara,1 Be~ac 

.\ !enjadi y:~ng terbes~r daldm nilai ptnju11lan dan profitabilitas di mdustri 

rokul· lndonesia . 

.f. Visi mr.s,, dep,lll 

-~-----------
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a) 1:.epemimpinan d'tlrun psar dengan rara menghasilkan produk-prociuk 

yaug bubalicas t;npgi s~cara konststen dan inovatif ur1tuk :nemuaskan 

konsumen. 

b) P·:nciptaan citra po,itif y<mg kuat untuk pcrusahaan dan m~rk-merk k;ta. 

c) Manajei,le'"! yanf: profe~ional yc.11g berrlccikasi sena sumber daya manusia 

yang kompeten. 

l.5 Layou. Paorik dr.n ~PAL 
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Gam bar 1.4. L:Jyo•It IPAL (Inst.•lasi Pe"golahan Air Lim bah) 
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