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 Dinding-dindingnya yang tampak kokoh jika 

mampu berbicara, mungkin sudah ratusan bahkan 

ribuan kata terlontar menceritakan semua yang 

diingatnya. Daun pintunya yang tampak berdebu dan 

pudar warna catnya, pada masanya dahulu bisa jadi 

adalah pintu dengan kayu terbaik. Kayu-kayu tua yang 

sekarang menjadi barang langka yang harganya mahal 

tiada terkira.

 Bangunan tua yang menyamar diantara 

perkantoran, sekolah, rumah, atau pertokoan seringkali 

luput dari pandangan mata. Berkamuflase dalam 

bentuk yang tampak usang, kotor, rusak di beberapa 

sisi, dan ditumbuhi rumput yang tinggi membuat orang 

mengira itu hanya bangunan kosong yang telah lama 

ditinggalkan. Padahal bangunan itu adalah perekam 

memori masa lalu yang menarik untuk diceritakan 

kembali.
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Kami berkolaborasi kembali dengan Teguh Hindarto 

mempersembahkan JENDHELA edisi ke enam 

menyajikan cerita tentang jejak kejayaan pabrik minyak 

kelapa, Belanda, dan kopra di wilayah Kebumen.

JENDHELA edisi kali ini akan mengajak semua 

menggali masa lalu di dalam bangunan tua dan sisa-

sisa reruntuhannya yang kini menjadi tempat yang 

mungkin pernah kalian singgahi saat mampir minum 

kopi. 

Mereka mungkin benda mati, tapi sisa-sisa memori 

yang ditinggalkan dalam fisiknya masih bisa menjadi 

jembatan bagi cerita-cerita yang belum sempat 

diucapkan hingga kini. 

Selamat Membaca , Sahabat �

Atapnya yang terkesan biasa saja dengan genteng yang 

tampak kotor dan daun-daun kering yang jatuh tertiup 

angin membuat daya tariknya pudar perlahan-lahan. 

Bagaimana jika bangunan tersebut ingin diceritakan 

kisahnya kepada kalian�
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Sebelum menjadi hotel seperti saat ini warga lokal biasa menyebut 

tempat tersebut sebagai Pabrik Sari Nabati, beberapa menyebutnya 

Nabatiasa. 

 Apabila sahabat turun dari kereta di Stasiun Kebumen, 

tak jauh dari situ, sahabat akan langsung bertemu dengan sebuah 

hotel yang masih memiliki nuansa Era Kolonial yaitu Hotel Mexolie.

 R.N.J. Kamerling menulis dalam bukunya, De N.V. 

Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië bedrijfsvoering in het 

onbekende  perihal kiprah pabrik yang terletak di Jalan Stasiun no 8 

ini yang dibangun pada tahun 1913 hingga berakhir di 1926. 

BalaiBalai

N.V. 
Oliefabrieken 
Insulinde
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 Pabrik Minyak yang diberi nama N.V. Oliefabrieken 

Insulinde mengoperasikan 8 pabrik minyak besar dan modern di 

Nusantara, berlokasi di Banyuwangi, Blitar, Kebumen, Kediri, 

Makassar, Padang dan Rangkas Betoeng; untuk dua kilang di Kediri 

dan Buitenzorg. Stasiun pembeliannya untuk suplai bahan 

mentahnya tersebar di seluruh nusantara.

 Belum ada berkas dokumen resmi milik perusahaan yang 

memuat mengenai kapan tepatnya N.V. Oliefabrieken Insulinde di 

bangun di Kebumen. Namun pada tahun 1915 muncul iklan-iklan 

di surat kabar di Hindia Belanda yang memberitakan mengenai 

pabrik minyak di Kebumen dan pembukaan sebuah kantor baru 

dengan alamat tertuju ; N.V Oliefabrieken Insulinde Keboemen

N.V. Oliefabrieken Insulinde (foto Het Nieuws 1915)
Amsterdam - Den Haag - Kediri - Blitar – Keboemen Grootste Oliefabrikanten in de Archiipel 
(Produsen Minyak Terbesar di Nusantara)
Sebuah bunyi iklan yang dimuat oleh harian Het Nieuws van den daag voor Nederlandsch Indie 
(5 Juni 1915) mengenai pabrik minyak kelapa besar di Kebumen bernama N.V. Insulinde 
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 Tidak diketahui dengan jelas tarikh perubahan 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1926 

kemudian beralih menjadi Pabrik Minyak Mexolie. Sebuah iklan 

pendek yang dimuat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-

Indië (2 Januari 1930) perihal nama Keluarga K Sanderse tertulis 

nama Mexolie sebagai alamat. 

 Dapat diperkirakan tahun 1929 – 1930 perusahaan 

pengganti ini berdiri di Kebumen dan hanya berlangsung hingga 

tahun 1949. Mexolie merupakan kependekan dari Maatschappij tot 

exploitative van Oliefabrieken 

Penampungan minyak kelapa di Mexolie Kebumen (collectie.wereldculturen.nl - 1938)
Karyawan Mexolie (1934)
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 Berdasarkan iklan-iklan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Pabrik Minyak Insulinde di Kebumen di bangun kisaran 

tahun 1915. Lokasi Kebumen dipilih karena melimpahnya bahan 

baku kelapa di Pesisir pantai Selatan. 

N.V. Oliefabrieken Insulinde Grootste Oliefabrikanten (Produsen Minyak Terbesar)
Sebuah bunyi iklan yang dimuat oleh harian Het Nieuws van den daag voor Nederlandsch Indie 
(12 Mei 1915) mengenai pabrik minyak kelapa besar di Kebumen bernama N.V. Insulinde 

 Memiliki tujuan sebagai tempat penyimpanan dan 

pengangkutan minyak dalam jumlah besar, Pabrik Minyak 

Insulinde Kebumen memiliki instalasi tangki di pabrik dan hulu 

pelabuhan. Sementara juga mengoperasikan armada tanker dan 

kapal tankernya sendiri. Modal dan cadangan perusahaan ini 

berjumlah f 40.000.000,-. Perusahaan memproduksi terutama 

minyak kelapa dan kopra-bungkil sebagai produk sampingan; 

Namun, ia memiliki pabrik terpisah, yang diperlengkapi secara 

khusus untuk memproses semua minyak sayur.

Masa Kejayaan
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 Tahun 1919 dapat disebut sebagai masa kejayaan Pabrik 

Minyak Insulinde Kebumen saat mengalami penaikan pendapatan 

dan mendapat kiriman mesin-mesin baru modern yang kapasitas 

produksinya dua kali lipat dari sebelumnya. Namun keberadaan 

mesin modern membawa dampak yang cukup berat bagi pekerja 

lokal. Sebanyak 150 orang pekerja pribumi diberhentikan pada 

tahun 1920 dan di tahun 1922 makin mengalami kemerosotan 

hingga memaksa Management Pabrik Minyak untuk menyewakan 

rumah bekas pegawai dengan harga yang sangat rendah. Upaya ini 

dilakukan untuk menutup membengkaknya biaya pemeliharaan 

yang tidak sebanding lurus dengan produksi dan pendapatan.

 Sebuah berita mengejutkan di tahun 1926 memastikan 

nasib N.V. Oliefabriekken Insulinde secara keseluruhan. Dalam 

sebuah pemberitahuan yang diiklankan di beberapa surat kabar 

Bataviaasch Nieuwsblad (22 November 1926), dan De Telegraaf (6 

November 1926) dengan judul Oliefabriekken Insulinde Openbare 

Verkooping (Penjualan Publik Pabrik Minyak Insulinde). 

Pengeringan kopra di NV. Olifabriek Insulinde, Kebumen (collectie.wereldculturen.nl - 1916)
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 Sekitar tahun 1950-an Mexolie berganti nama menjadi 

P.T. Sarinabati dan dikelola oleh Pemerintahan Provinsi hingga 

gulung tikar di sekitar tahun 1985. Tahun 2016 di atas lahan 

bersejarah ini kemudian difungsikan menjadi  yang Hotel Mexolie

kita kenal sekarang.

Peta letak bangunan pabrik Mexolie
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 Wilayah pabrik minyak Mexolie hingga kini masih dijaga 

kelestariannya sebagai salah satu tempat bersejarah di Kebumen 

yakni hotel Mexolie. Mexolie merupakan salah satu hotel bintang 3 

dengan fasilitas pendukung yang lengkap dan didukung oleh 

lokasinya yang strategis di jantung kota Kebumen. Akses menuju 

lokasi yang terbilang mudah karena dekat dengan stasiun Kebumen 

menjadikan Mexolie sebagai pilihan menginap yang nyaman bagi 

wisatawan.

KoridorKoridor

MEXOLIE KINI DAN MEXOLIE KINI DAN 

SISA RERUNTUHAN PABRIK MINYAKSISA RERUNTUHAN PABRIK MINYAK

MEXOLIE KINI DAN 

SISA RERUNTUHAN PABRIK MINYAK
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 Area belakang sebelah selatan hotel Mexolie masih 

memiliki banyak bangunan besar yang biasa dijadikan sebagai 

gedung pertemuan dan area parkir. Selain itu, jika berjalan ke 

belakang melewati jalan setapak yang tak jauh dari jajaran 

bangunan gedung pertemuan masih ada sisa-sisa reruntuhan pabrik 

minyak kelapa. Temboknya tinggi dan sudah mulai runtuh di 

beberapa sisi. Warna asli temboknya tertutup lumut hijau yang 

mengering terkena panas matahari. Lengkungan yang khas pada 

bangunan peninggalan Belanda. Bangunan yang sudah berumur 

dan kokoh inilah saksi kejayaan pabrik minyak kelapa yang 

tersohor di Kebumen.

a

b
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 Foto bangunan a, b, c, d, e, dan f adalah foto-foto 

bangunan Pabrik Insulinde yang masih tersisa hingga kini. 

c d



JEND    LA | koridor 13

e

f



Bertemu Kembali 

Setelah Sekian Lama  
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Kabar gembira untuk Sahabat semua, kini sekolah sudah mulai 

tatap muka walau masih dengan jadwal yang diatur dan 

penerapan protokol kesehatan. Sahabat pasti senang setelah 

sekian lama akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman, 

bertemu guru-guru yang kemarin hanya dilihat di dunia maya, 

dan juga bercengkerama kembali dengan teman sekelas. Rasanya 

sangat menyenangkan bukan�

Bagaimana Sahabat sudah selesai membaca zine tentang sejarah 

pabrik minyak kelapa di Kebumen�

Sama halnya dengan kami, Sahabat. Kami pun rindu bertemu 

dengan kalian di Roemah Martha Tilaar, dimana Sahabat biasa 

datang bersama teman-teman untuk mengambil foto-foto 

cantik, membuat konten video untuk diunggah di media sosial, 

atau belajar kelompok. 
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Kami dengan senang hati menyambut Sahabat kembali dengan 

gembira. Tak hanya itu, Sahabat juga bisa mencari kami saat 

membutuhkan fotografer dadakan atau teman bercerita.

Di sudut perpustakaan Sahabat bisa menikmati pameran temporer 

tentang pabrik minyak kelapa sepulang sekolah nanti. Meja dan kursi 

sudah tersedia jika Sahabat ingin tinggal lama-lama untuk 

mengerjakan tugas kelompok atau membaca deretan buku fiksi.

Sampai bertemu lagi, Sahabat.

15
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TEGUH HINDARTO, 

Dalam kolaborasi bersama :

dari Historical Study Trip (HST) 

Kebumen. Penulis buku “Bukan Kota 

Tanpa Masa Lalu” 

Penasihat : Reza Adhiatma

JENDHELA adalah bentuk komunikasi 

digital Roemah Martha Tilaar dalam 

bentuk buletin. Berisi informasi yang di 

kemas ringan tentang beragam obyek 

di Museum Roemah Martha Tilaar dan 

rekam sejarah di wilayah sekitarnya.

Editor : Retno Henny

Para Joeore Koentji yang terlibat dalam 

pembuatan e-zine ini;

Penanggungjawab : Wulan Tilaar

Desain & Ilustrasi : Alona Ong
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RoemahMT        roemahmarthatilaar

R O E M A H  M A R T H A  T I L A A RR O E M A H  M A R T H A  T I L A A RR O E M A H  M A R T H A  T I L A A R

Museum & Rumah Budaya

Jalan Sempor Lama no 28 Gombong 54412 Kebumen
Telp (0287) 473 313 | www. roemahmarthatilaar. org

Roemah Martha Tilaar
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