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SARI 
 
 

Prasetyawan Agung W. 2010. Dampak Perkembangan Perkebunan Teh Tambi 
Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Bedakah Kecamatan 
Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 1957-1998. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Dampak, Perkebunan Teh, PT Tambi Bedakah 
 

Perkebunan merupakan aspek yang penting dalam penunjang 
perekonomian di Indonesia pada masa kolonial dan berlangsung lebih dari satu 
abad. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Perusahaan Perkebunan Tambi 
adalah perusahaan milik Belanda. Semenjak terjadi nasionalisasi, pengelolaan 
industi yang semula di pegang pihak Belanda diserahkan kepada BPU-PPN ( 
Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara).  

Berkaitan dengan keberadaan perkebunan teh dalam penelitian ini, 
permasalahan yang hendak diambil adalah (1) bagaimana latar belakang 
berdirinya kebun teh PT Tambi Bedakah Kecamatan Kertek Kabupaten 
Wonosobo, (2) bagaimana perkembangan perkebunan teh PT Tambi Bedakah 
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, (3) bagaimana dampak yang 
ditimbulkan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar perkebunan 
teh Tambi di Dusun Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. Metode 
yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang 
terdiri dari heuristik, kritik sumber, kredibilitas sumber, interpretasi dan 
historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan studi pustaka.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Perkebunan Tambi awalnya 
adalah perusahaan perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda yang disewakan 
kepada pengusaha swasta Belanda antara lain De.Vander Ships (UP Tanjungsari) 
dan W.D Jong (UP Tambi dan Bedakah). Secara umum kehadiran PT. Tambi di 
tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak positif. Seiring perkembangan 
usahanya untuk meningkatkan produksi diperusahaan PT. Tambi maka dieberikan 
fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan karyawannya. Adanya pabrik teh Tambi di 
Kecamatan Kertek juga telah membawa dampak pada mata pencaharian 
masyarakat sekitar, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak 
langsung adanya pabrik teh Tambi adalah bertambahnya lapangan pekerjaan yaitu 
buruh atau karyawan pabrik. Pabrik teh Tambi  ini banyak menyerap tenaga kerja 
yang berasal dari masyarakat sekitar.  

Dampak tidak langsung dengan adanya pabrik teh Tambi adalah 
munculnya lapangan kerja baru diluar pabrik teh seperti warung makan, bengkel. 
Lapangan pekerjaan ini secara tidak langsung mempengaruhi industri tetapi 
sangat mendukung pabrik teh Tambi seperti usaha warung makan. Hubungan 
sosial antar kedua belah pihak sangatlah erat. Karena ke dua belah pihak saling 
membutuhkan dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, selain itu 
pasokan listrik dapat dinikmati oleh masyrakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai 

suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat 

mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004: 110). 

Tujuan pembangunan ekonomi ini, selain untuk menciptakan pertumbuhan 

yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi kemiskinan, 

ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (www.google.com). 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting 

dalam pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi 

daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan 

semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah. 

Kondisi ini menghadapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam 

menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan mengunakan potensi sumber 

daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik lokal (daerah) secara tepat. 

Sebab perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi terhadap corak 
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pembangunan yang akan diterapkan pada daerah tersebut (Susi Suhendara, 

2005) 

Jawa Tengah salah satu provinsi di Indonesia dengan topografi yang 

bergelombang berketinggian lahan dari permukaan laut yang bervariasi dari 0 

sampai 2.000 meter sehingga sangat cocok untuk lahan perkebunan. 

Masyarakat perkebunan cukup mewarnai seluruh wilayah Jawa Tengah 

mengingat perkebunan adalah usaha yang padat karya. Mereka 

menggantungkan diri pada keberadaan perkebunan yang berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan opersional perkebunan. Mengenai 

sumbangan terhadap negara, perkebunan punya andil cukup besar bagi 

pendapatan negara ataupun daerah, baik merupakan devisa karena sebagian 

besar komoditi perkebunan merupakan komoditi ekspor. (Susi Suhendara, 

2005) 

 Pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Gubernur 

Jendral yang baru untuk Indonesia, yaitu Johannes Van Den Bosch dengan 

tugas utama meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama 

sistem pajak tanah berlangsung. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda 

terdorong oleh keadaan yang parah dari keuangan negara Belanda. Oleh 

kerena terdorong keadaan keuangan negara Belanda yang parah, maka muncul 

pemikiran untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memperkenalkan Tanam 

Paksa yang dikenalkan oleh Van Den Bosch (Poesponegoro dan Notosusanto, 

1993: 97). 
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Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur 

Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap dusun menyisihkan 

sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, 

tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah 

kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan 

kepada pemerintah kolonial. Penduduk dusun yang tidak memiliki tanah harus 

bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah 

yang menjadi semacam pajak (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993). 

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa dusun-dusun di Jawa 

berhutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan 

senilai 40% dari hasil panen utama dusun yang bersangkutan. Van den Bosch 

ingin setiap dusun menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi 

ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan 

sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan 

sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah. Dengan mengikuti tanam 

paksa, dusun akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan 

dusun dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah 

yang mesti dibayar, dusun itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, 

dusun tersebut harus  membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain 

(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993). 

Lahan perkebunan dapat disewakan dari pemerintah, kesatuan-kesatuan 

pemerintah lokal atau dari pihak lain yang berhak atas tanah tersebut. Lahan 

dapat disewa secara pemanen dan dapat ditanami tanaman keras lainnya 

melalui berbagai sistem secara silih bergantidengan tanaman petani atau 
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bahkan disisihkan sebagai lahan cadangan perkebunan. Timbul gagasan baru 

mengenai perkebunan yang dewasa ini diteliti yaitu produsi pertanian yang 

sebesar-besarnya, pengarahan pasar dan orientasi ekspor. Produksi pertanian 

yang diadakan serta dikelola demi menghasilkan keuntungan. Tanaman teh 

sebagai salah satu tanaman perkebunan penghasil ekspor yang sangat 

menguntungkan bagi pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan pemerintah 

kolonial Belanda berusaha keras untuk mendapatkan teh secara cepat dan 

mudah (Kartodirjo, 1991: 305).  

Perubahan sosial yang terjadi berakibat pada sistem tanam paksa yang 

ditemukan oleh Onghokham adalah pengambil alihan tanah penduduk menjadi 

kepemilikan dusun telah melahirkan petani rumah tangga dengan kepemilikan 

tanah pertanian yang kecil. Para petani kecil ini masih dibebani dengan kerja 

tambahan tersebut sehingga tidak dapat mengembangkan diri meski 

mempunyai tanah garapan yang dapat mereka wariskan kepada keturunan 

mereka. Kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tersebut telah 

mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk 

menurunkan beban kerja keluarga. Sementara itu, secara politik sistem ini juga 

telah menghidupkan pemerintahan dusun menjadi struktur pemerintahan 

efektif mengontrol administrasi kewilayahan dan penduduk. Sistem ini juga 

menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter. Masyarakat 

petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertahan hidup 

dengan mempekerjakan perempuan dan anak-anak mereka. Lahan pekarangan 

secara teori memang tidak dihitung pajaknya (Kartodirjo, 1991). 
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Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan 

tenaga kerja yang serba gratis. Selain komoditas kopi, tembakau, tebu, salah 

satu hasil perkebunan yang permintaannya di pasar dunia sedang 

membumbung dan dibudidayakan adalah teh (www.google.com). 

Tambi adalah nama dusun di lereng Gunung Sindoro yang dipenuhi 

oleh pepohonan teh. Dusun Bedakah merupakan salah satu dari tiga unit 

pengelolaan perkebunan Teh di Kabupaten Wonosobo. Tambi terletak di 

lereng barat daya Gunung Sindoro dengan ketinggian 1200-2000 m di atas 

permukaan air laut. Udara di sekitar perkebunan teh terasa sejuk, suhu 

udaranya sendiri  berkisar 15-24° C (Profil Kabupaten Wonosobo tahun 

2008).  

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1865 

Perusahaan Perkebunan Tambi adalah salah satu perusahaan milik Belanda, 

perkebunan PT Tambi mempunyai tiga unit pengelola yaitu Unit Tanjungsari, 

Unit Tambi dan Unit Bedakah. Perkebunan-perkebunan tersebut pada tahun 

1980 dibeli oleh Mr.M.P. Van Den Berg, A.W Holle dan Ed. Jacobson dan 

diberi nama  dengan Thee & Kina Maatschappij dengan pusat di Netherland. 

Di Indonesia perusahaan tersebut dikelola oleh NV John Peet yang berkantor 

di Jakarta (Arsip PT.Tambi 1996).  

Ketika revolusi kemerdekaan meletus, perusahaan diambil alih oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, di bawah koordinasi Pusat Perkebunan 

Negara (PPN) yang berpusat di Surakarta. Para pekerja dan karyawan yang 

semula bekerja di perkebunan tersebut diangkat menjadi pegawai perkebunan 

negara. Kantor perkebunan Bedakah, Tambi dan Tanjungsari dipusatkan di 
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Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di 

Belanda pada November 1949, maka perusahaan-perusahaan asing yang 

berada di Indonesia yang sebelumnya sudah diakui sebagai milik negara, harus 

diserahkan kembali kepada pemiliknya. Akan tetapi, mereka tidak segera 

mengusahakan perkebunan tersebut. Kemudian para eks pegawai PPN 

membentuk kantor bersama yang bernama Perkebunan Gunung pada tanggal 

21 Mei 1951. Setelah beberapa tahun, Perkebunan Gunung mengelola ketiga 

unit perkebunan tersebut dan terdapat kabar bahwa Bagelen Thee & Kina 

Maatschappij tidak berminat untuk melanjutkan usaha dan merasa sudah sulit 

untuk mengurus perkebunan yang kondisinya sudah sangat buruk(akibat 

revolusi fisik antara Indonesia dengan Belanda). Oleh Imam Suepono, S.H 

selaku wakil kepala Jawatan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, diupayakan 

agar pihak Bagelen Thee & Kina Maatschappij menjual kebun itu  kepada 

karyawan yang dulu telah membantu pihak mereka. Hal tersebut diterima baik 

oleh pihak Bagelen Thee & Kina Maatschappij yang kemudian didirikan PT 

oleh para eks pegawai PPN dengan nama Perseroan Terbatas (PT) NV ex PPN 

Sindoro-Sumbing yang terjadi pada tanggal 26 November 1954, sehingga 

status perkebunan Bedakah, Tambi, dan Tanjungsari resmi dikelola oleh PT 

NV ex PPN Sindoro Sumbing (Arsip PT.Tambi 1996). 

Pada tahun 1957, tercapai kesepakatan bersama antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Wonosobo dengan PT NV ex PPN Sindoro Sumbing untuk 

bersama-sama mengelola perkebunan tersebut dengan membentuk perusahaan 

baru yang modalnya 50% dari Pemda Kabupaten Wonosobo dan 50% dari PT 

NV Eks PPN Sindoro Sumbing, maka terbentuklah perusahaan baru dengan 
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nama PTNV Perusahaan Perkebunan Tambi, disingkat PT NV Tambi dengan 

akta notaris Raden Soedjali di Magelang pada tanggal 13 Agustus 1957, dengan 

nomor 10 dan mendapat pengesehan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 10 

April 1958, No.JA.5/30/25, yang kemudian diterbitkan pada lembaran berita 

negara pada tanggal 12 Agustus 1960 dengan No.65 (Arsip PT.Tambi 1996). 

Perkebunan teh milik PT NV Tambi berada pada wilayah yang sangat 

berjauhan sehingga untuk menghemat ongkos transportasi maka PT NV 

Tambi menbangun tiga unit pengolahan teh yaitu unit perkebunan Bedakah, 

unit perkebunan Tambi, dan unit perkebunan Tanjungsari dengan luas wilayah 

829,24 ha. Sesuai dengan UU RI No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

maka PT NV Tambi telah berubah nama dengan PT  Perkebunan Tambi 

dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-190.42.HT.01.04 

tahun 1998 dan telah diterbitkan dalam lembar berita RI No. 26/31999 No.25. 

untuk memudahkan mengkoordinasi antar unit perkebunan dan memudahkan 

kerjasama dengan relasi perusahaan maka kantor direksi dibangun di pusat 

kota Wonosobo tepatnya di jalan Tumenggung No.39 dan tiap-tiap 

perkebunan ditempatkan kantor perwakilan yang mempunyai hak otonomi 

untuk mengurus unit perkebunan tersebut. PT. Perkebunan Tambi sekarang ini 

dalam waktu dekat sedang mengembangkan potensi keindahan dan daya tarik 

alam perkebunan sebagai agro dengan nama Agrowisata Perkebunan Teh Tambi 

(Arsip PT.Tambi 1996). 

Kegiatan perkebunan berkembang hingga pengangkutan yang semula 

menggunakan gerobak sapi dan perahu sungai beralih dengan menggunakan 
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kereta api. Jaringan kereta api Yogyakarta-Cilacap dibangun pada tahun 1879 

dengan panjang 187.283 kilometer. Salah satu alasan pembukaan jalur kereta 

ini adalah guna memudahkan pengangkutan hasil-hasil bumi yang berada di 

daerah Yogyakarta (Andreas Maryoto, 2008).  

Kegiatan perdagangan hasil bumi berkembang hingga jalur kereta api 

dibangun. Pembangunan berikutnya dilakukan untuk jalur tengah yang berada 

di pinggir Sungai Serayu. Pada 5 Maret 1884 dibangun Serayudal 

Stoomrammaatschappij (SDS) atau Trem Uap Lembah Serayu. Pembangunan 

SDS ini bertahap mulai dari Maos-Purwokerto, kemudian Purwokerto-Sokaraja. 

Dari Sokaraja kemudian diteruskan ke utara hingga Wonosobo (Andreas 

Maryoto, 2008). 

Ruas terakhir Selokromo-Wonosobo diselesaikan pada 7 Juni 1917. 

Sejak saat itu perdagangan hasil pertanian dari Wonosobo yang semula 

dikirim ke pantai utara Jawa berpindah ke selatan. Perdagangan hasil bumi 

semula ada yang dibawa ke utara melalui Dieng menuju pekalongan. Dengan 

adanya jalur kereta api, pengiriman hasil bumi seperti kopi, tembakau, dan teh 

melalui jalur selatan (Andreas Maryoto, 2008). 

Semenjak terjadi nasionalisasi, pengelolaan industi yang semula di 

pegang pihak Belanda diserahkan kepada BPU-PPN ( Badan Pimpinan Umum 

Perusahaan Perkebunan Negara) yang selain menangani bidang produksi juga 

menangani bidang pemasaran. Namun karena penyatuan unit tersebut ternyata 

tidak efektif sehingga pada tahun 1968 BPU-PPN dibubarkan (Mubyarto, 
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1991:15). Kemudian berdasarkan PP No. 14 tahun 1969 didiirikan Perusahaan 

Negara Perkebunan di seluruh Indonesia yang meliputi PNP I- PNP XXVIII.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang 

dampak perkembangan perkebunan teh Tambi terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dusun Bedakah kec. Kertek kab. Wonosobo pada tahun 1957-1998.  

Dari ketertarikan peneliti terhadap dampak Perkembangan Perkebunan 

Teh Tambi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat ini, maka peneliti 

ingin mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“DAMPAK PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEH TAMBI 

TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DUSUN 

BEDAKAH KEC. KERTEK KAB. WONOSOBO TAHUN 1957-1998” 

Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui tentang dampak 

perkembangan perkebunan teh Tambi terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dusun Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo pada 

tahun 1957-1998”.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah nasionalisasi perkebunan Teh  Tambi di Dusun 

Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo? 

2. Bagaimana perkembangan perkebunan Teh  Tambi  di Dusun Bedakah 

kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo tahun 1957-1998? 
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3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan perkebunan Teh Tambi di Dusun 

Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat sekitarnya tahun 1957-1998?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidak akan berarti jika di dalam pelaksanaannya 

tidak mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas, maka dalam penelitian ini 

bertujuan untuk  

1. Mengetahui latar belakang berdirinya perkebunan Teh Tambi di Dusun 

Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. 

2. Mengetahui perkembangan perkebunan teh Tambi di Dusun Bedakah 

kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo tahun 1957-1998. 

3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat sekitar perkebunan teh Tambi di Dusun Bedakah kecamatan 

Kertek kabupaten Wonosobo tahun 1957-1998. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain sebagai berikut :  

1. Menambah pengetahuan tentang latar belakang  berdirinya perkebunan 

Teh Tambi di Dusun Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. 

2. Menambah pengetahuan tentang perkembangan perkebunan Teh Tambi di 

Dusun Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. 
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a. 3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan 

Perkebunan Teh Tambi Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan wilayah 

penelitian yang disebut scope spatial dan lingkup waktu yang disebut scope 

temporal. Scope spatial berkaitan dengan daerah atau tempat yang dijadikan objek 

penelitian. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah perkebunan teh Tambi 

yang terletak di Dusun Bedakah, kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. 

Scope temporal atau waktu berkaitan dengan pembatasan waktu yang 

dijadikan sebagai batasan penelitian. Waktu yang dijadikan penelitian adalah 

tahun 1957-1998. Tahun 1957 merupakan terjadinya nasionalisasi yaitu 

terjadinya pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda oleh pemerintah 

Indonesia, sedangkan tahun 1998 merupakan masa reformasi, masa terjadinya 

krisis ekonomi yang berdampak ke semua aspek lapisan masyarakat serta 

berdampak pada sistem  perekonomian di Indonesia. 

Adapun tematikal penulis meneliti tentang ”Dampak Perkembangan 

Perkebunan teh Tambi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat dusun 

Bedakah kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo tahun 1957-1998”, penulis 

ingin mengetahui perkenbangan perkebunan teh serta dampak yang muncul 

terhadap perkembangan perkebunan teh Tambi baik itu dampak positif maupun 

dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dusun Bedakah. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan aspek yang penting dalam penulisan 

sejarah. Dengan tinjauan pustaka kita memperoleh bahan-bahan pustaka yang 

dapat mendukung penulisan yang tengah dilakukan. Karena dalam tinjauan 

pustaka ini seorang penulis mencoba membedah atau meninjau suatu pustaka 

yang relevan dengan materi yang ditulis. Penelitian ini menggunakan bahan-

bahan referensi yang menunjang yaitu referensi tertulis dalam bentuk buku 

yang berkaitan dengan topik dan penelitian. Referensi berupa buku tersebut 

untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah yang dikaji. Buku-buku 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Dalam buku Sejarah Ekonomi Indonesia karya Anne Both dan kawan-

kawan yang merupakan kumpulan-kumpulan karya tulis dari para ahli sejarah 

ekonomi Indonesia yang menguraikan tentang sejarah perekonomian bangsa 

Indonesia khususnya pada masa penjaajahan. 

Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda 

bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pertanian orang-orang Jawa demi 

keuntungan perbendaharaan negara Belanda. Jika dipandang dari segi ini, 

sistem tersebut berhasil baik karena mampu menghasilkan dana yang 

digunakan untuk menopang keuangan Belanda yang sedang sulit. Tetapi 

keberhasilan sistem tersebut diiringi kemiskinan dari kaum petani Jawa yang 

dipaksa bekerja (Elson, 1988:41-42). 

Pada masa sistem Tanam Paksa peranan golongan elite dusun cukup 

besar karena disamping bertugas mengawasi perkebunan, mereka juga 
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bertanggung jawab atas penyediaan tenaga sukarela bagi pabrik, untuk 

kampanye (pada musim panen dan penggilingan) dan juga mencarikan tenaga 

pengganti dengan pembayaran tertentu bagi para petani pemilik tanah yang 

tidak bersedia melakukan kerja sukarela itu sendiri (Kninght, 1988: 84). 

Elson mengemukakan bahwa kunci sukses sistem Tanam Paksa adalah 

keputusan untuk menggunakan jalur-jalur tradisional dari hubungan-hubungan 

pejabat-pejabat dalam usaha memperluas produksi bagi pasaran dunia (Elson 

1978, hal 11). Begitu pula Van Niel telah menarik kesimpulan yang sama 

bahwa perangsang untuk menggalakkan hasil budidaya pemerintah adalah 

pemenuhan keinginan dan perintah penguasa di atas tingkat dusun-dusun (Van 

Niel 1981, hal 40-41). Dalam buku ini berisi penggambaran perkembangan 

perekonomian di Indonesia yang disertai dengan adanya data-data statistik 

yang semakin memperjelas gambaran mengenai keadaan ekonomi Indonesia 

pada masa penjajahan.  

James C Scott dalam bukunya Moral Eknomi Petani mengemukakan 

banyak hal yang kelihatannya ganjil dalam perilaku ekonomis petani 

bersumber pada kenyataan bahwa perjuangan untuk memperoleh hasil yang 

minimum bagi substensi yang berlangsung dalam konteks kekurangan tanah, 

modal dan lapangan kerja diluar. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh A.V. 

Chayanov dalam studinya yang klasik tentang petani-petani kecil di Rusia, 

konteks yang terbatas itu kadang-kaadang memaksa petani untuk melakukan 

pilihan yang tak masuk akal jika dilihat dari segi ketentuan-ketentuan buku 

yang lazim. Kelurga-keluarga petani yang harus hidup dari hasil-hasil lahan 
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yang kecil di daerah-daerah petani yang terlalu padat penduduknya akan 

bekerja keras dan lama secara tak terbayangkan (apabila tidak ada pilihan lain) 

untuk memperoleh tambahan yang bagaimana pun kecilnya dalam produksi 

mereka jauh melampaui titik di mana seorang kapitalis yang berhati-hati tidak 

akan bersedia untuk melangkah lebih lanjut. Chayanov menanamkan hal itu 

”self eksploitation” atau swa-pacal, apabila pola itu menjadi ciri dari suatu 

sistem agraris secara keseluruhan, seperti halnya di Tonkin dan Jawa, maka hal 

itu mencerminkan apa yang oleh Clifford Greertz disebut ”involusi pertanian”. 

Oleh karena itu tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi 

yang dimiliki petani secara relatif melimpah, maka mungkin ia akan terpaksa 

melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan banyak kerja namun dengan 

hasil yang sangat kecil, sampai kebutuhan-kebutuhan substensinya terpenuhi.  

Teori menurut Jean Piaget menjelaskan Perkembangan adalah berarti 

kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan 

operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori 

ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana 

seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, 

saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi 

secara mental. yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai 

pemunculan (pengetahuan dan kemampuan bawaan), teori ini berpendapat 

bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang 

termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. 
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Di dalam penelitian yang akan dibahas, membahas kajian Kondisi 

Sosial Ekonomi masyarakat khususnya Kecamatan Kertek, menurut Bernard 

G. Killer kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan 

pemahaman atau pengertian-pengertian tentang cara-cara manusia hidup, 

tentang kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai 

anggota masyarakat dan interaksi dengan dunia sekitarnya. Sedangkan kondisi 

ekonomi berarti keadaan yang menjelaskan manusia dalam menggunakan 

sumber-sumber alam untuk keperluannya yang berkaitan dengan produksi, 

distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Hamalik 1992: 6) jadi kondisi sosial 

ekonomi dalam skripsi ini berarti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan 

dasarnya menggunakan sumber-sumber alam yang terbatas persediannya. 

Mubyarto berpendapat bahwa terdapat dua pilihan untuk pengembangan 

perkebunan di Indonesia, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang 

dikelola masing-masing perusahaan. Masing-masing pilihan mempunyai 

permasalahan tersendiri. Apabila pengembangan perkebunan rakyat yang 

digunakan, maka mutu dan produktivitas yang rendah merupakan kendala 

utama. Akan tetapi apabila memilih sistem pengembangan perkebunan besar 

yang selama ini terbukti mampu memenuhi standar produktivitas, maka hasil-

hasil produktivitas itu semata-mata untuk pasaran Eropa. 

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia 

setelah India, Cina dan Amerika Serikat. Dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk 2,4 persen pertahun 2002, maka jumlah penduduk Indonesia pada 
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tahun 2004 akan mencapai 250 juta jiwa. Sehingga dengan pertambahan 

jumlah penduduk. 

Perkembangan industri di Indonesia dilakukan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Pada hakekatnya industrialisasi merupakan suatu kegiatan 

Ekonomi didasarkan pada mekanisme secara sistematis dan produktif. 

Keadaan sektor industri selama tahun 50an dan 60an. Pada umumnya tidak 

menggembirakan. Iklim ekonomi dan politik pada masa itu serba tidak 

menentu dan kebijaksanaan pemerintah diarahkan pada cabang-cabang. 

Perkembangan ekspor teh Indonesia mengalami pasang surut, teh dulu 

sempat menjadi andalan ekspor perkebunan. Keberhasilan masa lalu untuk 

tetap menekuni usaha yang sama bertahun-tahun tanpa inovasi. Penjualannya 

teh sekarang anjlok, namun tak banyak orang perkebunan yang menyadari 

bahwa research & development (R & D) sangat penting. Di pasaran 

internasional, saat ini berkat kemajuan R & D, unsur teh dalam campuran teh 

yang diperdagangkan telah semakin kecil. Barang-barang konsumsi berupa teh 

telah dicampur oleh ingredient lain seperti bunga mawar, aroma mangga, kayu 

manis, jeruk dan sebagainya. 

Teh di Indonesia berawal dari Andreas Cleyer. Pada tahun 1686, ia 

membawanya ke Indonesia untuk tanaman hias, 42 tahun kemudian, pada 

tahun 1728, Belanda mulai tertarik terhadap teh dan mulai mendatangkan 

benih teh dari China untuk dibudidayakan di Pulau Jawa (Agus Pakpahan) 
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Tahun 1824, Van Siebold melanjutkan upaya pengembangan teh yang 

benihnya berasal dari Jepang. Usaha perkebunan teh pertama di Indonesia 

dipelopori Jacobson pada 1828.  Teh mulai berkembang dan memberikan 

keuntungan bagi Belanda.  Gubernur Van Den Bosch menjadikan teh sebagai 

salah satu komoditas Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel). 

Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada 

VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan 

harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang 

memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis 

liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat tanam paksa ini, 

produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 

1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan dan 

kemiskinan juga melanda Jawa Tengah, tahun 1850. 

Pandangan mengenai penyebab kemiskinan mengemukakan bahwa 

berbagai waktu dan di berbagai daerah tertentu kaum tani menderita 

kesengsaraan fisik dan materi yang langsung dapat di pandang sebagai akibat 

pelaksanaan sistem tanam paksa. Pembuktian timbulnya kemiskinan pertama 

bila kaum tani diharuskan menghabiskan terlalu banyak waktunya untuk 

menggarap tanaman paksa untuk ekspor, mereka terpaksa melalaikan tanaman 

pangannya. Kedua penindasan secara paksa mutlak menyebabkan kemiskinan, 

kurang diberi perhatian. Ketiga timbulnya kemiskinan tidak terikat pada 

waktu, kaum tani korban yang bersikap pasif di dalam suatu susunan yang 
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berada di luar kekuasaan mereka, serta tidak memberi manfaat kepada 

mereka. 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode 

sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Dan pada prinsipnya 

penelitian atau research adalah Suatu proses yang berbentuk siklus bersusun 

yang berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan atau 

permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaahan landasan teoritis 

dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara (hipotesis), 

kemudian dirancang dan dilakukan pengumpula data (fakta) untuk menguji 

hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk 

menjawab permasalahannya.  

Nugroho Notosusanto mempunyai pendapat lain, baginya metode 

sejarah adalah prosedur daripada kerja sejarawan untuk menuliskan masa 

lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau. Ada 

empat jejak atau langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu : Heuristik, 

kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Keempat langkah tersebut 

ditempuh secara berurutan sehingga antara satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan (Notosusanto, 197: 22).  

Adapun langkah-langkah metodologi sejarah dengan tahap-tahap 

sebagai berikut: 
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1. Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan menghimpun data dan mengumpulkan 

sumber-sumber sejarah atau bukti sejarah, berupa kejadian, benda 

peninggalan masa lampau tulisan (bangunan, senjata, perkakas) untuk 

dijadikan sebagai sumber sejarah sebagai kisah, berdasarkan klasifikasi. 

Dengan demikian studi ini sangat menguntungkan diri dengan apa yang 

disebut jejak sejarah (traces/relics). Berdasarkan klasifikasi sumber 

sejarah dibagi menjadi dua yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. 

Perbedaan antara sumber primer dan sumber sekunder karena 

sesungguhnya sesuatu karya sejarah harus didasarkan sumber-sumber 

primer dan sekunder.  

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh 

secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata 

kepala sendiri, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang 

keterangannya diperoleh pengarangnya dari orang lain (Gottschalk 

1975 : 35). 

Sumber primer dalam skripsi ini bisa berupa orang, benda 

ataupun tulisan yang memiliki keaslian dalam arti ditulis tangan 

pertama atau di kisahkan oleh orang yang terlibat langsung didalam 

peristiwa sejarah.  

Dalam penelitian ini, maka sumber yang digunakan adalah 

sumber tulisan berupa dokumen atau arsip, misalnya buku mengenai 
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Profil PT. Tambi, laporan hasil produksi teh di perkebunan Tambi dan 

hasil Wawancara dengan Bapak Meggi, Bapak Bagus, Ibu Yoyok dan 

Bapak Nasro untuk mengetahui tentang perkembangan perkebunan 

Teh Tambi untuk mengetahui tentang perkembangan bagi kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat dusun Tambi.  

b. Sumber Sekunder 

Menurut Nugroho Notosusanto sumber sekunder adalah sumber 

yang keterangannya diperoleh dari orang lain, sumber sekunder yang 

di pakai dalam penelitian ini adalah catatan atau dokumen yang ditulis 

orang lain, majalah, atau surat kabar dan pustaka lain yang memiliki 

kaitan dengan peristiwa tersebut. Pada langkah ini peneliti harus 

selektif, yaitu sejak memilih subyek dengan pembatasan relatif jelas 

atas wilayah waktu dan fungsi supaya makin jelas relevansi sumber 

dengan subyeknya (Gottschalk 1975 : 53). 

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari beberapa literatur buku yang berkaitan dengan penulisan 

skripsi ini. Dalam suatu penelitian perlu adanya pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data tersebut ditinjau dari permasalahan suatu 

peristiwa dan jenis penelitian itu sendiri. Agar penelitian itu sesuai 

dengan permasalahan maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan 

data antara lain: Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan 

Studi Pustaka.  
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1)  Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek penelitian atau 

tempat-tempat yang ada kaitannya dengan mengunjungi secara 

langsung perkebunan teh Tambi dan daerah sekitarnya. Dengan 

demikian dapat dilakukan pengecekan secara langsung sekaligus 

dapat memperkaya data atau informasi.  

2)  Wawancara 

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara atau yang menngajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai atau yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. 

Maksud mengadakan wawancara seperti di tegaskan oleh Lincoln 

dan Guba (1985: 226), antara lain mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tunutan dan lain-lain 

(Lexy J. Moeleong, 2005: 186). 

3)  Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dimaksudkan disini adalah kegiatan 

untuk memperoleh data dengan membaca buku-buku, majalah, 

arsip, dokumen dan sebagainya. Untuk itu penulis telah 

mengunjungi beberapa tempat untuk mencari sumber tersebut 

yaitu: perpustakaan jurusan sejarah FIS UNNES Semarang, 

perpustakaan pusat UNES dan perpustakaan wilayah semarang.  
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2. Kritik Sumber  

Merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan 

sumber yang diperoleh dari sudut pandang nilai kebenarannya. Dalam hal 

ini, apakah dokumen atau bahan itu dapat dipertanggung jawabkan 

keasliannya atau keautentikannya atau tidak, maka untuk pengujiannya 

dilakukan melalui:  

a. Kritik Ekstern 

Terdapat tiga hal pokok yang harus dijawab, yaitu: (a.) keaslian 

dari sumber yang kita kehendaki tersebut, (b.) adakah sumber itu sesuai 

dengan aslinya atau tiruannya, yang mana ini menyangkut sumber kuno, 

(c.) apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Pada intinya kritik ini 

bertujuan untuk menguji otensitas, asli atau tidaknya sumber yang dipakai. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern digunakan untuk menguji dan menilai apakah isi 

dari dokumen yang telah diteliti sesuai dan dapat digunakan atau 

sebaliknya. Dua pendekatan yang harus dilaksanakan dalam kritik 

intern yaitu, penilaian intrinsik dan perbandingan sumber-sumber. 

Kritik ini bertujuan mengungkapkan apakah isi sumber yang 

digunakan dipercaya atau tidak, misalnya dengan membandingkan 

dengan sumber lain (Notosusanto, 1978 : 39) 

3. Interpretasi 

Menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang 

diperoleh (Notosusanto, 1971:17). Interpretasi merupakan usaha 
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menghubungkan dan mengkaitkan antara fakta sehingga menghasilkan 

satu kesatuan yang bermakna. Dalam proses ini tidak semua fakta sejarah 

dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan 

gambaran cerita yang akan disusun. Dengan kata lain bahwa rangkaian 

fakta-fakta itu harus menunjukkan diri sebagai rangkaian yang bermakna 

dari kehidupan masa lampau suatu masyarakat atau bangsa. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah penyajian yang berupa cerita sejarah. Penulisan 

ini didasarkan atas kaidah-kaidah penulisan sejarah, dan penyajiannya 

dilakukan dengan melalui pendekatan diskriptif analitis, artinya bentuk 

cerita sejarah dengan penggambaran secara jelas dengan memasukkan 

analisa peneliti pada tahap akhir memerlukan kemampuan menyusun fakta 

yang fragmentaris kedalam suatu uraian yang sistematis utuh dan 

komunikatif. Penulisan itu merupakan suatu hasil interpretasi penulis dari 

data-data yang telah dikritik, dan ditampilkan dalam suatu bentuk cerita 

sejarah yang didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga 

keberadaan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

H. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul dampak 

perkembangan perkebunan teh Tambi terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dusun Bedakah Kec. Kertek Kab. Wonosobo tahun 1957-1998 

terbagi  dalam beberapa bab. Adapun masing-masing bab yaitu bab 1 
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pendahuluan, bab II gambaran umum, bab III perkembangan perkebunan Teh. 

Bab IV dampak yang ditimbulkan, dan bab V penutup. 

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Gambaran Umum PT. Teh Tambi, bab ini berisi Latar belakang 

geografis yang mencakup Kondisi Geografis Kabupaten Wonosobo, Letak 

Geografis PT. Teh Tambi, Kondisi Demografi Kecamatan Kertek, Kabupaten 

Wonosobo dan Faktor pendukung munculnya PT. Teh Tambi yang terdiri dari 

sarana transportasi atau komunikasi, sosial, geografis, lahan tanah, tingkat 

pendidikan, agama, dan adat istiadat serta hubungan sosial.  

Bab III Berisi perkembangan perkebunan teh tambi di dusun Bedakah 

kec. Kertek kab. Wonosobo tahun 1957-1998 yang terdiri dari perkembangan 

produksi, perkembangan suber daya manusia, perkembangan pemasaran dan 

perkembangan organisasinya. 

Bab IV Berisi dampak perkembangan perkebunan teh tambi terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat dusun Bedakah kec. Kertek kab. 

Wonosobo tahun 1957-1998 bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo bagi kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat sekitarnya dan dampak lingkungan yang ditimbulkan adanya PT. 

Teh Tambi yang dapat teratasi dan dimanfaatkan masyarakat sebagai suatu 

sumber pendapatan yang baru. 
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Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari hasil 

penelitian atau penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA TLOGOMULYO 

KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO 

 

A. Letak Geografis Desa Telogomulyo 

Desa Tlogomulyo merupakan salah satu dari 19 desa yang terdapat di 

wilayah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Desa ini berjarak 20 km 

dari kabupaten Wonosobo. Desa Tlogomulyo terletak di dataran tinggi/ 

pegunungan dan ketinggian dari permukaan laut 1.300 m dengan suhu rata-rata 

berkisar antara ± 20-23 dan banyak curah hujan kurang lebih 100-200 mm/th. 

Karena letak di lereng pegunungan maka hampir seluruh permukaan tanahnya 

merupakan tanah yang potensial untuk perkebunan. Hasil perkebunan yang 

merupakan hasil utama desa ini adalah kol, sawi, kentang dan teh. Luas desa 

Tlogomulyo adalah 438.000 Ha (Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

 Adapun batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Sebelah Utara yaitu tanah Perhutani, sebelah selatan yaitu Dusun Kaliogo, 

sebelah timur yaitu Desa Pagerejo, dan sebelah Barat yaitu Desa 

Damarkasihan. Desa Tlogomulyo merupakan desa yang strategis untuk 

agrowisata karena perkebunan Teh Tambi merupakan salah satu agrowisata 

yang terletak di desa tersebut yang menyuguhkan pesona alam yang indah 

(Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

 Kurangnya masyarakat yang berpendidikan dan mayoritas pemudanya 

lebih memilih urban ke kota atau menjadi pekerja/karyawan di perkebunan teh 
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dan telaga di perkebunan Tambi. Untuk lebih jelasnya data tentang letak 

geografis Desa Tlogomulyo sebagai berikut:  

1.  Desa/ Kelurahan : Tlogomulyo 

2.  Kecamatan : Kertek 

3.  Kabupaten : Wonosobo 

4.  Propinsi : Jawa Tengah 

Sumber: (Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

 Keadaan luas dab batas wilayah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 

1.  Luas Desa/ Kelurahan  : 438.000 Ha 

2.  Batas Desa/ Kelurahan  :  

a. Sebelah Utara yaitu tanah Perhutani 

b. Sebelah selatan yaitu Dusun Kaliogo 

c.  Sebelah timur yaitu Desa Pagerejo 

d.  Sebelah Barat yaitu Desa Damarkasihan  

Sumber: (Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

3. Kondisi Geografis  

  a) Ketinggian dari permukaan laut : 1.300 m 

  b) Topografi    : dataran tinggi 

  c) Suhu udara rata-rata  : 20-23 0C 

Sumber: (Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

 

4. Orbitrasi atau jarak dari pusat pemerintahan :  

1. Jarak dari pemerintah kecamatan  : 7 km 
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2. Jarak dari pemerintah kabupaten  : 15 km 

3. Jarak dari pemerintah provinsi  : 115 km 

Sumber: (Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

B. Demografis Masyarakat Desa Tlogomulyo 

1. Rincian Kependudukan 

 Jumlah penduduk desa Telogomulyo akhir bulan Desember 2010 

adalah Warga Negara Indonesia dengan perincian sebagai berikut :  

Jumlah penduduk laki-laki 1030 dan perempuan 974, jadi seluruhnya 

2.004 jiwa dengan perincian : 

1. Dusun Bedakah, dusun Sumensari, Tempelsari dan Betengsari : 

Jumlah  laki-laki  443 dan perempuan 414, jumlah keseluruhan 847 

jiwa.  

2. Dusun Kaliogo jumlah penduduk laki-laki 372 dan perempuan 350, 

jumlah keseluruhan 722 jiwa.  

3. Dusun Kasemen jumlah laki-laki 154 dan perempuan 159, jumlah 

keseluruhan 313 jiwa. 

a. Jumlah penduduk berdasarkan agama  

 Semua warga Desa telogomulyo memeluk agama islam, yaitu 2.004 jiwa.  

b. Jumlah penduduk menurut usia  

 

1) Kelompok pendidikan 
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Tabel 1 

Tentang Kelompok Pendidikan warga Desa Tlogomulyo 

No Umur Jumlah 

1. 4-6 th 105 orang 

2. 7-12 th 209 orang 

3. 13-15 th 106 orang 

 

2) Kelompok tenaga kerja 

Tabel 2 

Tentang Kelompok Tenaga Kerja warga Desa Tlogomulyo 

No Umur Jumlah 

1. 20-26 th 199 orang 

2. 27-40 th 444 orang 

 

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan   

    1) Lulusan pendidikan umum : 847 orang 

    2) Lulusan pendidikan khusus : 388 orang 

d. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Tabel 3 

Tentang Kelompok Pendidikan warga Desa Tlogomulyo 

No Jenis Mata Pencaharian  Jumlah 

1. Karyawan  127 orang 

2. Wiraswasta 49 orang  

3. Petani 400 orang 

4. Buruh Tani 459 orang  

5. Pertukangan 35 orang 

6. Pensiunan  29 orang 

7. Jasa 8 orang  
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e. Data mutasi penduduk  

1. Kelahiran  :  2 jiwa 

2. Kematian  :  2 jiwa 

3. Pendatang  :  2 jiwa 

4. Pindah   : 20 jiwa   

Sumber: (Statistik desa Tlogomulyo 2010). 

 

2. Keadaan Ekonomi 

 Sebagian besar penduduk desa Tlogomulyo adalah sebagai karyawan, 

wiraswasta, petani, buruh tani, pertukangan. Pencaharian terbanyak adalah 

menjadi buruh tani maupun pemilik kebun yaitu sekitar 70% dan 30% yang lain 

adalah bekerja sebagai buruh perkebunan. Sumber kehidupan masyarakat desa 

Tlogomulyo sebagian besar bergantung pada hasil perkebunan yaitu berupa sawi, 

kol, kentang dan teh. Selain itu adanya perkebunan teh Tambi di dusun Bedakah 

bisa membantu masyarakat desa Tlogomulyo dan juga memberikan sumbangan 

sebesar Rp. 300.000 kepada desa. 

Sumber:  (Statistik desa Tlogomulyo tahun 2010). 

3. Agama 

 Agama adalah sejumlah itikad, kepercayaan-kepercayaan, undang-undang, 

peraturan-peraturan, pimpinan-pimpinan dan pelajaran-pelajaran yang di 

wahyukan Allah melalui Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. 

Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tlogomulyo adalah agama 

islam, yaitu sebanyak 2.004 jiwa. Di desa Tlogomulyo tidak terdapat pemeluk 
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agam lain selain islam baik Kristen, Khatolik, Hindu ataupun Budha. Lebih 

jelasnya tentang agama yang dianut oleh masyarakat dan sarana keagamaan yang 

tersedia adalah : 

Tabel 4 

Tentang Jumlah Agama Desa Tlogomulyo 

No Agama Jumlah 

1.  Islam 2.004 

2.  Kristen Protestan - 

3. Kristen Khatolik - 

4. Hindu - 

5 Budha - 

Sumber: (Statistik Desa Tlogomulyo Tahun 2010). 

 

Sarana ibadah yang tersedia di Desa Tlogomulyo dapat dilihat dari tabel berikut 

ini:  

Tabel 5 

Tentang Sarana Ibadah Desa Tlogomulyo 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1. Masjid 3 

2.  Mushola 5 

Sumber: (Statistik Desa Tlogomulyo Tahun 2010). 

4. Bidang Pemerintahan 

 Pemerintah desa adalah kepala desa serta perangkat desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), semua perangkat desa diwajibkan melaksanakan 

piket di kantor Desa secara bergilir setiap dua orang perangkat dan selain kepala 

desa dan sekretaris desa yang berkantor setiap hari kerja. Kemudian setiap hari 

senin diadakan apel dan rapat dinas untuk seluruh perangkat desa dengan cara 
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pembinaan perangkat desa untuk menyelesaikan pekerjaan pemerintah desa yang 

belum selasai, salain itu juga membahas rencana kerja yang akan datang.  

Dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Telogomulyo karena adanya 

kerja sama antara desa, BPD, LKMD dan RT/RW sering diadakan rapat dengan 

cara pembahasan masalah-masalah di desa yang harus di selesaikan bersama. 

Sehingga segala permasalahan di desa Telogomulyo dapat di selesaikan dengan 

baik.  

 Upaya dalam bidang kamtibmas antara lain adanya siskamling, 

penyuluhan lewat pertemuan rutin melalui masing-masing kelompok RT dan 

pembinaan hansip sebanyak 36 personil. Di bidang sosial upayanya adalah berupa 

penyerahan OKP Beras yang dikelola oleh ketua RT dan bertindak sebagai 

koordinasi adalah berangkat desa. Pengadaan air bersih untuk masyarakat 

Tlogomulyo sudah mencukupi walaupun sebagian masih ada yang sampai di 

rumah.  

 Demikian gambaran umum Desa Tlogomulyo yang diperoleh lewat 

wawancara dengan Kepala Desa Tlogomulyo, Bapak Nasro pada tanggal 17 

Januari 2011 dan papan monografi serta profil Desa Tlogogmulyo yang ada di 

kantor Kepala Desa.  

C.  Sejarah Perkebunan Teh 

1.  Sejarah Perkebunan Teh Tambi 

Tanaman teh sudah dibudidayakan orang berabad-abad tahun yang 

lalu, teh berasal dari daratan Asia (Cina). Pada mulanya teh dimanfaatkan 

untuk minuman secara kebetulan yang akhirnya bisa dibanggakan hingga 
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sekarang. Nama latin dari teh adalah . Tanaman teh masuk ke Indonesia pada 

abad ke-18, ketika VOC mendatangkan biji-biji teh dari Jepang pada tahun 

1728, akan tetapi sampai tahun 1824 teh belum dapat dibudidayakan di Hindia 

Belanda. VOC bubar pada tahun 1729, sehingga hak atau kekuasaannya 

diserah terimakan kepada  pemerintah Belanda selanjutnya berlakulah 

pemerintahan jajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Oleh 

pemerintah Belanda dikirim utusan untuk mencari dan mengirim sebanyak-

banyaknya tanaman penting dari Jepang ke negeri Belanda diantaranya adalah 

biji-biji teh yang kemudian dikirim ke Jawa. PT Perkebunan Tambi pada 

mulanya adalah perusahaan perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda 

yang disewakan kepada pengusaha-pengusaha swasta Belanda antara lain 

De.Vander Ships (UP Tanjungsari) dan W.D Jong (UP Tambi dan Bedakah). 

Perkebunan tahun 1880 dibeli oleh Mr M.P Van Den Berg, A.W Holle dan 

Ed. Jacobson. Selanjutnya mereka bersama mendirikan Bagelen Thee en Kina 

Maatshappij di Wonosobo, dimana pengelolaan diserahkan kepada Firma John 

Peet and Co yang berkedudukan di Jakarta. Tahun 1942 perkebunan Tambi 

dikuasai oleh Jepang yang selanjutnya tanaman teh yang ada dibongkar untuk 

diganti tanaman lain seperi palawija, obat nyamuk dan jarak (Arsip PT Tambi 

1996). 

Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kebun Bedakah, 

Tanjungsari dan Bedakah otomatis diambil alih negara Indonesia yang berada 

di bawah Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang berpusat di Surakarta. 
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Perkebunan Bedakah, Tanjungsari dan Bedakah dipusatkan di Magelang Jawa 

Tengah (Arsip PT Tambi 1996). 

Pada KMB di Belanda pada November tahun 1949 maka perusahaan 

asing Belanda yang sebelumnya milik Bagelen Thee en Kina Maatshappij. 

Kemudian para eks pegawai PPN mendirikan kantor yang dinamakan 

perkebunan Gunung pada 21 Mei 1951 (Arsip PT Tambi 1996).  

Bagelen Thee en Kina Maatshappij merasa kesulitan mengelola kebun, 

selanjutnya didirikan PT oleh pegawai PPN yang bernama PT NV eks PPN 

Sindoro Sumbing pada 17 Mei 1954. tarjadai perjanjian tanggal 26 November 

1954 antara Bagelen Thee en Kina Maatshappij dengan PT NV eks PPN 

Sindoro Sumbing, selanjutnya stastus Perkebunan Bedakah, Tanjungsari dan 

Bedakah  dikuasai PT NV eks PPN Sindoro Sumbing (Arsip PT Tambi 1996). 

Tahun 1957 terjadi kesepakatan antara Pemda Wonosobo dengan PT 

NV eks PPN Sindoro Sumbing untuk mengelola kebun bersama. Madal 50% 

dari PT NV eks PPN Sindoro Sumbing dan 50% dari Pemda Wonosobo 

dengan perusahaan bernama PT NV Tambi dengan akta notaris oleh Raden 

Sujadi di Magelang 13 Agustus Tahun 1957 No.10 serta mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman tanggal 18 April 1958, No J/A 5/30/25 

yang diterbitkan pada lembaran berita Negara tanggal 12 Agustus 1960 No. 65 

(Arsip PT Tambi 1996). 

2.  Letak Geografi Perkebunan Teh 

UP Tambi memiliki luas areal keseluruhan adalah 273,17 Ha, dengan 

penggunaan tanahnya meliputi : 



35 

 

Kebun tanaman teh 247,55 Ha 

Pabrik 1,66 Ha 

Emplasemen 11,29 Ha 

Jalan 7,84 Ha 

Alur atau jurang 2,25 Ha 

Lapangan 0,69 Ha 

Agrowisata 1,89 Ha + 

Jumlah 273,17 Ha 

Sedangkan batas wilayah dari Unit Perkebunan Tambi yaitu di sebelah 

utara : Desa Tambi, Kejajar, Perhutani; di sebelah Timur : Dusun Sikatok, Desa 

Canggal, Hutan Perhutani; di sebelah Selatan : Desa Jengkol, Tlogo, Hutan 

Perhutani; dan di sebelah Barat : Desa Maron, Hutan Perhutani. Topografi tanah 

di UP Tambi adalah berombak sampai berbukit dengan ketinggian tempat antara 

1200-2100 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan dari data di UP Tambi 

menunjukkan bahwa dalam tahun 2005 curah hujan ratarata adalah 260,9 

mm/bulan (Arsip PT. Tambi, 1996). 

UP Bedakah termasuk ke dalam iklim pegunungan dengan kelembaban 

rata-rata 89% dan suhu rata-rata 22-270C. Suhu ini merupakan suhu yang ideal 

bagi tanaman teh karena suhu ideal dari penanaman teh adalah 13-250C. Jumlah 

hujan tahunan di UP Bedakah dapat memenuhi syarat tumbuh yaitu lebih dari 

2000 mm/th dengan jumlah hujan 15 hari per bulan (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Tanah perkebunan UP Bedakah termasuk jenis tanah andosol dan regosol 

dengan tekstur pasir geluhan serta berstruktur tanah dengan warna coklat hingga 
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kehitaman. Kandungan bahan organik dalam tanah termasuk tinggi dan sedikit 

mengandung batuan. Tanah ini bersifat tidak mudah pecah saat kemarau dan tidak 

mudah becek. Tanah ini memuliki Ph yang berkisar antara 5,2 - 6,4 dan 

mrngandung N, P dan K serta kadar airnya cukup tinggi (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Tanaman teh mendapatkan sumber air dari hujan dan air yang tersimpan dalam 

tanah. Masing-masing blok kebun dibuatkan saluran kecil yang dangkal agar 

dapat menyerap air yang jatuh sewaktu hujan sehingga dapat terserap masuk ke 

dalam tanah dan dapat digunakan tanaman saat musim kemarau tiba (Arsip PT. 

Tambi, 1996).   
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BAB III 

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TAMBI KECAMATAN KERTEK 

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 1957-1998 

 

A. Perkembangan Produksi Teh di Perkebunan Teh Tambi Sebelum 

Tahun 1998  

  Tanaman teh sudah dibudidayakan orang berabad-abad tahun yang lalu, 

teh berasal dari daratan Asia (Cina). Pada mulanya teh dimanfaatkan untuk 

minuman secara kebetulan yang akhirnya bisa dibanggakan hingga sekarang. 

Nama latin dari teh adalah . Tanaman teh masuk ke Indonesia pada abad ke-18, 

ketika VOC mendatangkan biji-biji teh dari Jepang pada tahun 1728, akan tetapi 

sampai tahun 1824 teh belum dapat dibudidayakan di Hindia Belanda. VOC bubar 

pada tahun 1729, sehingga hak atau kekuasaannya diserah terimakan kepada  

pemerintah Belanda selanjutnya berlakulah pemerintahan jajahan Belanda di 

Hindia Belanda (Indonesia). Oleh pemerintah Belanda dikirim utusan untuk 

mencari dan mengirim sebanyak-banyaknya tanaman penting dari Jepang ke 

negeri Belanda diantaranya adalah biji-biji teh yang kemudian dikirim ke Jawa 

(Arsip PT. Tambi, 1996).  

Pada saat itu kemampuan pemahaman pemerintah Belanda terhadap 

budidaya teh dari pucuk sampai produk jadi (kering) masih terbatas, sampai 

akhirnya komisaris besar De Bus memerintahkan kepada seorang ahli dalam 

pengujian teh Ed. Vacobson untuk mengumpulkan keterangan-keterangan 

mengenai budidaya teh dari Cina selama 6 tahun. Pada tahun 1833 Vacobson 
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mendatangkan lagi biji teh dari Cina, untuk perkebunan percobaan di sekitar 

Bandung. Namun demikian masih belum cukup mendapat pengalaman dan 

banyak kesulitan yang dihadapi sehingga pada masa tersebut pengelolaan tanaman 

teh mengalami kerugian yang cukup besar, akhirnya tanah-tanah perkebunan 

disewakan pada pengusaha swasta. Pada tahun 1865 kebun Belanda di daerah 

Bagelen Wonosobo disewakan pada tuan-tuan D Vander Ships untuk kebun 

Tanjung Sari dan tuan W de Yong  untuk kebun Tambi dan Bedakah (Arsip PT. 

Tambi, 1996).  

Pengelolaan teh oleh pihak swasta pada saat itu kurang mendapat 

dukungan dari pihak Hindia Belanda. Hal ini oleh pemerintah dikhawatirkan akan 

mengganggu persediaan tanah dan tenaga kerja untuk perkebunan kopi yang saat 

itu sedang dikembangkan oleh pemerintah, karena dipandang lebih 

menguntungkan (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Pengaturan ketenagakerjaan sangat ketat, sehingga timbul suatu keadaan 

bahwa satu lokasi tenaga kerja perkebunan kopi tidak ada tenaga kerja yang 

bekerja pada perkebunan teh demikian sebaliknya. Meskipun mutu teh dari tahap 

ke tahap telah diperbaiki, namun penjualan masih tetap mengalami kesulitan, hal 

ini disebabkan selain adanya persaingan dengan teh dari Cina, juga adanya sarana 

transportasi yang belum memadai (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Tahun 1877 pengiriman teh dari Parakan Salak ke London yang membawa 

pengaruh positif terhadap budidaya teh di Hindia Belanda. Pada bulan Maret 1865 

perkebunan di Wonosobo karisidenan Bagelen yang dinamakan “Ledokache 

Theetuinen” disewakan kepada tuan-tuan D Vander Siuijk dan W de Yong, 
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kemudian di beli oleh tuan-tuan Mr MP Van den Burg, A.W Hoile dan Ed. 

Vacobson  yang kemudian mendirikan “Bagelen Thee and Kina Maatachappi” 

(Arsip PT. Tambi, 1996). 

Tanah-tanah sewa diganti dengan hak ertpacht pada tahun 1870 setelah 

keluarnya agrariteh wet untuk waktu 75 tahun. Tanah-tanah dari Bagelan Thee 

and Kina Maatachappi menjadi tanah Eripatch pada tahun 1880 saat tahun 

berdirinya. Bagelan Thee and Kina Maatachappi pengelolaannya diserahkan 

kepada Firna John Peet dan Co nerkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya tuan 

John Peet mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan cara-cara pengolahan 

teh yang akhirnya disampaikan kemampuannya tersebut kemampuannya tersebut 

kepada pengusaha-pengusaha teh di Jawa (Arsip PT. Tambi, 1996).  

 Selain pengetahuan persyaratan dan pengelolaan teh juga dijelaskan 

tentang penggunaan mesin-mesin baru dalam pengolahan teh, sehingga 

pengusaha-pengusaha dapat merubah dan meningkatkan dan pasarannya dengan 

baik. Pada tahun 1902 mulai ditanam biji-biji teh dari Asia (India), baru ada tahun 

1910 dibudidayakan tanaman teh secara besar-besaran di kebun Bedakah, Tambi 

dan Tanjungsari untuk menggunakan teh Cina yang telah ada (Arsip PT. Tambi, 

1996).  

Pada tahun 1877 Tuan W.P Bakhoven pindah dari perkebunan di 

perkebunan teh di Garut ke perkebunan teh di kebun teh Tambi sebagai 

administratur pembantu (Under Administratur). Pada saat itu sarana transportasi 

lewat laut, rumah yang akan ditempati oleh W.P Bakhoven di kebun Tambi 

beratapkan ijuk. Pintunya terbuat dari bambu yang merupakan pintu geser atau 
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leregan. Sementara pabriknya beratapkan alang-alang dan ternyata untuk kebun 

Bedakah dan kebun Tanjungsari keadaanya sama seperti kebun Tambi (Arsip PT. 

Tambi, 1996).  

Hal ini mencerminkan bahwa keadaan di Bagelan masih memprihatinkan 

dan miskin. Tingkat produksi di Bagelan yang terdiri dari 3 distrik yaitu: 

Wonosobo, Kalialang dan Sapuran masih sangat rendah, sedangkan ongkos 

produksinya masih sangat tinggi. Pada saat itu disebutkan terdapat 7 pabrik teh 

kecil, namun sekarang ini tinggal 2 pabrik di Tambi dan Bedakah. Oleh karena 

kondisi yang demikian maka perkebunan di Bagelan mengalami kerugian (Arsip 

PT. Tambi, 1996).  

Pada tahun 1879 didatangkan mesin-mesin penggulung oleh Jackson dan 

ternyata dapat memperbaiki cara pengolahan teh. Selanjutnya di dukung oleh 

pembongkaran teh Cina yang diganti penanaman teh kemudian perbaikan 

pemetikan yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang 

dipimpin oleh mandor. Pada akhirnya produksi teh dan mutu teh dapat 

ditingkatkan dan mampu bersaing di pasaran dunia. Tuan Bakhoven terakhir 

menjadi administratur kepala perkebunan teh Tambi/ Bagelen (Arsip PT. Tambi, 

1996).  

Setelah teknik budidaya teh dapat diperbaiki dan pasaran teh meningkat 

hal ini mendorong penanaman dan perluasan perkebunan teh yang akhirnya 

masyarakat kelebihan hasil produksi teh yang akhirnya harga teh menjadi turun. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka pada tahun 1932 diadakan persetujuan antara 

para produsen teh dari India, Srilangka dan Hindia Belanda (Indonesia)  untuk 
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mengadakan pembatasan atau restriksi produksi dan ekspor teh tahun 1933. 

Bagelen Thee and Kina Maatachappi hanya dapat mengekspor 80% dari 

produksinya, selebihnya 20% digunakan untuk pupuk kebun atau dibakar (Arsip 

PT. Tambi, 1996).  

Saat perang dunia II Hindi Belanda di rebut dan diduduki oleh tentara 

Jepang, kemudian terjadi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Bagelen Thee 

and Kina Maatachappi dikuasai oleh Jepang dengan komandan yang bernama ” 

SAI BAI KOGYO KODAN” (SKK) selanjutnya diganti oleh ”SAI BAI KOGYO 

REMENDAI” (SKR) berkedudukan di Semarang (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Secara umum saat itu pengelolaan teh tidak rawat dengan baik, sehingga 

banyak tanha-tanah perkebunan yang dengan tanaman pokok kebutuhan petani 

seperti ketela, ubu jalar, singkong dan sebagainya. Akibatnya kondisi 

kesejahteraan dan keamanan sangat mengkhawatirkan. Khusus di Unit 

Perkebunan Tambi ada 2 orang Jepang Sawibi Sang dan Bigara Sang. Sawabi 

Sang tinggal di kebun Tambi bersama istrinya yang berasal dari Ngadirejo, 

Parakan, Temanggung. Kedua orang Jepang tersebut dibantu oleh Bapak Darso 

Soewignjo, Bapak Soewarno dan Bapak Kertosoewarno (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Sedangkan di Unit Perkebunan Bedakah juga ada 2 orang Jepang yang 

dibantu oleh Bapak Soepangkat dan Soebandi. Di perkebunan Bedakah khususnya 

di kebun-kebun yang ada di blok Panjol, Kaliurip dan Windusari ditelantarkan 

sehingga kebun ditumbuhi rumput liar (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Di Unit Perkebunan Tanjungsari sejak datangnya Jepang pada tahun 1942 

sampai akhir jaman Jepang pabrik dan perkebunan ini dijadikan penjara. Pada 
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tahun 1949 kebun di Tanjungsari dikendalikan dinas kepenjaraan kepada 

perusahaan perkebunan. Dua orang Jepang yang ada di Tanjungsari yaitu  Tanaka 

Sang dan Kurata Sang yang tinggal di Tanjungsari adalah Tanaka Sang dan istri 

dengan asisten-asistennya adalah bapak Koesnadi, Bapak Soenardi dan Bapak 

Soetardi (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, maka kebun Tambi, 

Bedakah dan Tanjungsari diambil alih oleh negara Republik Indonesia, dalam hal 

ini yang bertindak adalah Pusat Perkebunan Negara(PPN) yang dahulu berkantor 

di Surakarta. Para karyawan diangkat menjadi pegawai perkebunan negara dengan 

kantor perwakilan do Kota Magelang. Kepemimpinan Unik ke-3 perkebunan pada 

masa revolusi tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Kebun Tambi : 

 Pemimpin Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto 

 Asisten Kantor dan pabrik Bapak Soebandi 

 Asisten kebun Bapak Soekardi, Bapak Danoekarto dan Bapak Kertosoewarno 

b. Kebun Bedakah  

 Pemimpin: Bapak Soepandi Hadikusumo 

 Asisten Kantor dan pabrik Bapak Soepangat 

 Asisten kebun Bapak Soewargadi 

 Asisten kantor Bapak Moehamad  

c. Kebun Tanjungsari  

 Pada bulan Juni 1948 diterima kembali dari Dinas Kepenjaraan kepada 

pusat perkebunan negara. 
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 Pemimpin Bapak Abdoel Kadir   

 Asisten pabrik: Bapak Wiwoho 

 Asisten Kebun: Bapak Soepangkat 

 Asisten Kantor: Bapak Soenarto 

Pada bulan September 1948 Bapak Bambang Wibowo diterima bekerja di 

Kebun Tanjungsari, di bawah pimpinan Bapak Soepangkat. Selama perkebunan 

dikuasai oleh PPN, khususnya kebun Tambi dan Bedakah produksi teh hijau dan 

hitam untuk konsumsi dalam negeri (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Pada bulan Juli 1947 terjadi aksi militer Belanda (Clash 1) di pabrik-

pabrik perkebunan yang berada di daerah pendudukan Belanda dan dibumi 

hanguskan, para pegawai atau karyawannya mengungsi ke daerah yang masih 

dikuasai pemerintah republik Indonesia pada waktu itu kebun Tambi, Bedakah, 

Tanjungsari menjadi tempat pengungsian. Akan tetapi proses pengolahan teh tetap 

berlangsung. Selain untuk tempat pengungsi, kebun Tambi juga digunakan 

sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat(TKR) RI kompi Sutardi, sebagian 

untuk interniran(tahanan Jepang) Belanda. Di Perkebunan Bedakah untuk markas 

TKR kompi Soekarno sedang kebun Tanjungsari untuk markas Batalion IV 

dengan komandannya Mayor Kaslan (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Pada tanggal 19 September 1948 terjadi serangan militer Belanda II  

(Clash I) tentara Belanda menyerbu lebih dalam ke daerah Republik Indonesia 

hingga menduduki kota Yogyakarta yang akhirnya berhasil menahan presiden dan 

wakil presiden. Namun TNI tetap mengadakan perlawanan teradap tentara 
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Belanda dengan perang gerilya, demikian juga dengan para karyawan kebun 

Tambi, Bedakah dan Tanjungsari (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Pabrik-pabrik ketiga kebun dibumi hanguskan agar tidak dikuasai atau 

digunakan tentara Belanda, sementara para karyawannya mengungsi di daerah 

lain. Kegiatan pabrik praktis berhenti, pemetikan daun kadang-kadang masih 

dilakukan oleh karyawan PPN dan diolah secara tradisional hanya untuk 

mempertahankan hidup dalam perang gerilya (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Pada tanggal 1 Oktober 1949 terjadi gencatan senjata, keadaan mulai akan 

kembali masyarakat dan para pengungsi mulai keluar dari persembunyiannya 

menuju tempat tinggal awalnya. Para kawyawan PPN mulai menengok kebun dan 

pabriknya pengungsi dari perkebunan lain mulai meninggalkan Tambi, Bedakah 

dan Tanjungsari. Dari keadaan setelah di bumi hanguskan maka karyawan PPN 

mulai membangun tempat tinggal dengan bahan yang ada dan sangat sederhana, 

dinding bambu, atap alang-alang dan lantai tanah. Untuk peralatan pengolahan teh 

juga dibuat dengan bahan-bahan bekas yang ada (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Tahun 1949 terjadi KMB di Den Haag dan dilanjutkan dengan acara 

penyerahan kedudukan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia 

selanjutnya tentara Belanda di tarik dan kembali ke negeri asalnya yang kemudian 

tercipta keadaan yang betul-betul aman. Perkebunan teh Tambi, Bedakah dan 

Tanjungsari dikembalikan kepada pemilik semula yaitu Bagelen Thee and Kina 

Maatachappi. Pegawai PPN di nonaktifkan sehingga lahir kelompok eks pegawai 

PPN.  
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Pada tahun 1950 datang dua utusan dari Bagelen Thee and Kina 

Maatachappi meninjau keadaan pabrik dan kebun Tambi, Bedakah dan 

Tanjungsari yang diterima oleh Bapak Bambang Wibowo, Bapak Soewarso, 

Bapak Soewargadi dan Bapak Soekarno dari kebun Tambi. Pada waktu revolusi 

kemerdekaan Indonesia tahun 1945 di kebun Tambi terdapat 10 orang tentara 

Jepang yang ditangkap oleh para pejuang republik Indonesia yang hingga 

akhirnya mesin terpelihara dan setiap tahun dikunjungi oleh keluarga dari Jepang 

yang di pandu oleh Bapak Purnomo dari Temanggung (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Bagelen Thee and Kina Maatachappi sudah cukup lama tidak 

mengusahakan perkebunan tersebut maka para eks pegawai PPN melanjutkan 

pengelolaan kebun itu dengan kemampuan dan peralatan yang dapat dibuat untuk 

melanjutkan kehidupannya. Mesin dan peralatan pengolahan dibuat seadannya 

dan dengan cara tradisional (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Oleh Kepala Jawatan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang saat itu 

dijabat oleh Bapak Imam Soepeno yang dilaporkan secara tertulis kepada Bapak 

gubernur Jawa Tengah mengenai keadaan perkebunan dan eks karyawannya, serta 

memohon pertimbangan agar pemukiman dan pengelolaan kebun aleh para eks 

karyawannya itu tidak bertentangan dengan hukum (Arsip PT. Tambi, 1996).  

Kemudian dikeluarkan surat keputusan gubernur Jawa Tengah 

No.AGR.135/1952/6/11/24 tanggal 8 Juni 1962 sehingga usaha dari eks pegawai 

PPN menjadi legal atau sah. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 

Surat Keputusan dari Bapak Residen Kedu No.10/Ags.6/1026 tanggal 28 Agustus 

1952 (Arsip PT. Tambi, 1996). 
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Dari beberapa bagian kerja dalam pengelolaan kebun kemudian diadakan 

koordinasi pengelolaan dari ketiga kebun itu, mereka membentuk kantor bersama 

yang disebut perkebunan Gunung pada tanggal 21 Mei 1951 bertempat di Jalan 

Stasiun den gan kepemimpinan sebagai berikut: Pemimpin kantor Bapak 

Soebandi dan dibantu oleh pimpinan kebun Bedakah Bapak Soepangat, kebun 

Tambi bapak Soekarno dan kebun Tanjungsari Bapak Bambang Wibowo (Arsip 

PT. Tambi, 1996).  

Pada masa pengoperan perkebunan tersebut maka para eks pegawai PPN 

mendirikan suatu badan hukum yang berbentuk yayasan dengan nama yayasan 

eks pegawai PPN dengan pengurus sebagai berikut: 

Ketua   : Bapak Soekarno Danu Soemarto 

Pengawas : Bapak Soepangat 

  Bapak Bambang Wiwoho  

  Bapak Sahid Atmo Sudibyo 

Selanjutnya penyerahan dari Bagelen Thee and Kina Maatachappi kepada 

eks pegawai PPN dilakukan di Jakarta pada tanggal 29 April 1954. Untuk 

memperkuat penyerahan tersebut maka dilakukan jual beli dari Bagelen Thee and 

Kina Maatachappi kepada PT NV Ex PPN Sindoro Sumbing, yang didirikan oleh 

eks pegawai PPN dengan notaris Raden Sujawi di Magelang pada hari Kamis 

tanggal 17 Mei 1954 nomor 17 yang kemudian diterbitkan dalam tambahan 

Republik Indonesia tanggal 19 April 1955 No 31 dengan susunan pengurus 

sebagai berikut:  

Direktur : Soebandi 
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Wakil direktur: Bapak Soekarno Danoe Soemarto 

Sekretaris : Bapak Bmbang Wibowo 

  : Bapak Soepangat 

  : Bapak Sahid  

 

B. Perkembangan Perkebunan Teh Tambi di Dusun Bedakah Kec. 

Kertek Kab. Wonosobo tahun 1957-1998 

Perkembangan perusahaan khususnya pada teh hitam PT Tambi UP 

Bedakah  dari tahun 1957-1998 telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 

1957 pengelolaan teh hitam menggunakan keterampilan tangan manusia pada 

fase tersebut pengolahan teh hitam dilakukan dengan penjemuran pucuk segar di 

bawah sinar matahari, penggilingan dengan tenaga manusia dan pengeringan 

dengan cara disangrai. Fase kedua terjadi perubahan pada proses penggilingan 

yaitu dengan menggunakan alat sederhana. Namun dengan seiring berjalannya 

waktu banyak mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1998 fase ketiga 

pengolahan teh hitam mengalami perubahan pada keseluruhan proses. Pada fase 

ke empat perubahan terjadi pada proses pelayuan yang menggunakan Whitering 

Trough, penggilingan dengan alat yang dilengkapi Beatten serta penggunaan 

Rotorvane dan pengeringan dengan mesin pengering Endless Chain Pressure 

(ECP). Perubahan tidak berhenti pada fase tersebut, karena sampai saat itu 

hingga sekarang terjadi perkembangan lagi yang ditujukan untuk menghemat 

tenaga manusia dan meningkatkan produktivitas tanaga kerja serta hasil 

produksi. Pada proses pelayuan yang menggunakan Whitering Trough dengan 
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mengganti bahan bakar dari solar ke kayu bakar untuk menghemat biaya. 

Penggilingan menggunakan Open Top Roller(OTR) disertai Rotary Roll Broker 

(RRB) dan Rotorvane (RV), pengeringan menggunakan driyer, kemudian 

disertai menggunakan Chuster, Bubble, Tray, Vibro dan Chota, sedangkan 

untuk pengepakan menggunakan karung kemasan dan papper sack. Perubahan 

tidak hanya terjadi pada pergantian tenaga kerja manusia ke mesin, akan tetapi 

juga pada kualitas tenaga kerja manusia melalui menejemen sumber daya 

manusia (Arsip PT. Tambi, 2010). 

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi global membuat banyak pesanan 

produk ekspor Indonesia banyak di hentikan atau ditunda pengirimannya. Tapi 

disisi lain, harga sejumlah produk ekspor Indonesia justru naik. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah dengan mengganti bahan baku minyak dengan kayu 

bakar (Wawancara dengan bapak Megi).  

Hasil produksi teh PT. Tambi mulai tahun 1957 adalah 2658 kg/Ha. Untuk 

tahun 1962 pabrik mengalami penurunan hasil produksi teh yaitu 1732 kg/Ha. 

Untuk tahun 1967 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2150 kg/Ha. Untuk 

tahun 1972 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu 2777 kg/Ha, tahun 

1977 menjadi 2388 kg/Ha, untuk tahun 1982 menjadi 2723 kg/Ha. Untuk tahun 

1987 menjadi 2759 kg/Ha. Untuk tahun 1992 menjadi 2833 kg/Ha. Untuk tahun 

1997 sangat tinggi yaitu 2900 kg/Ha dan pada tahun 1998 mengalami penurunan 

yang diakibatkan karena krisis global yaitu hanya 1720 kg/Ha (data hasil 

produksi teh Tambi). 

Hasil produksi teh dari tahun 1957-1998 di PT.Tambi, dapat dilihat pada 

tabel berikut:  
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Tabel 6 

Tentang Hasil Produksi 

No Tahun Hasi Produksi kg/ Ha 

1. 1957 2658 

2. 1962 1732 

3. 1967 2150 

4. 1972 2777 

5. 1977 2388 

6. 1982 2723 

7. 1987 2759 

8. 1992 2833 

9. 1997 2900 

10. 1998 1720 

Sumber: (Arsip PT.Tambi) 

 

1. Pengadaan Bahan Baku  

 Pengolahan pucuk teh segar menjadi teh kering sesuai yang diinginkan 

memerlukan suatu sistem pengolahan. Sistem pengolahan teh hitam yang di 

gunakan oleh PT.Tambi adalah dengan menggunakan sisten Orthodox Rotorvane, 

yaitu dengan prinsip menghancurkan sel-sel daun yang memungkinkan adanya 

reaksi antara senyawa polisenol dalam teh yaitu berupa latekin dengan polifenol 

oksidase dan oksigen yang terdapat diudara. Preaksi tersebut akan menentukan 

kualitas teh hitam (Ita Setiawati Nasikun, 1991: 57). 

2. Proses Produksi 

 Tahapan pengolahan teh hitam di PT. Tambi adalah pucuk teh segar, 

palayuan, penggulungan atau penggilingan (sortasi basah), oksidasi enzimatis, 
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pengeringan, sortasi kering, serta pengemasan dan penyimpanan (Arsip PT. 

Tambi, 2006). 

 Pengolahan teh hitam pada dasarnya meliputi fase-fase pokok sebagai 

berikut: 

1. Pelayuan  

  Pelayuan adalah proses awal yang mendasari kenerhasilan pengolahan 

pucuk teh menjadi teh kering. Pelayuan merupakan proses untuk mengubah pucuk 

segar daun teh agar menjadi lemas atau layu secara bertahap dengan cara 

menguapkan sebagian air yang terdapat pada pucuk daun teh. Dalam proses 

pelayuan, pucuk teh akan mengalami dua hal yaitu perubahan senyawa-senyawa 

hasil metabolisme tanaman yang terkandung di dalam sel-sel daun (proses 

pelayuan kimia), serta menurunnya kandungan air sel sehingga air pucuk menjadi 

lentur (proses pelayuan fisik) (Arsip PT. Tambi, 2006). 

 Tahap-tahap pelayuan meliputi: 

 1. Penerimaan Pucuk segar 

 2. Pembeberan atau penghamparan pucuk 

 3. Pemberian udara segar 

 4. Pemberian udara panas 

 5. Pembalikan 

 6. Turun layu 

 7. Penimbangan pucuk layu 

 8. Turun giling 
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2. Penggilingan atau Penggulungan 

 Pengglungan merupakan usaha menciptakan kondisi fisik terbaik untuk 

bertemunya enzim polifenol oksidase dan polifenol. Penggilingan merupakan 

pengembangan dari mekanis proses penggulungan pucuk teh dengan tangan 

manusia yang dilakukan diawal pengolahan teh hitam.  

 Tujuan penggulungan adalah:  

   1. Memecah sel sehingga terjadi pertemuan antara polifenol dengan enzim 

oksidase 

2.  secara fisik menggiling akan mememarkan, menggulung, menghancurkan, 

sehingga daun teh layu tergulung menjadi partikel yang lebih kecil.  

3. Oksidasi Enzimatis 

 Oksidasi adalah reaksi suatu zat dengan oksigen, sedangkan reaksi 

oksidasi enzimatis adalah reaksi suatu zat dengan oksigen dengan bantuan suatu 

enzim. 

Faktor yang mempengaruhi oksidasi enzimatis adalah : 

1. Ukuran Partikel bubuk 

2. Suhu dan kelembaban 

3. Tebal hamparan 

4. Waktu oksidasi 

5. Suhu bubuk. 

4. Pengeringan 

  Pengeringan adalah proses pengurangan kadar air dalam bahan dengan 

perlakuan hingga mencapai kadar air tertentu, pada pengeringan suatu hasil 
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pertanian terjadi pengurangan sejumlah air dari dalam bahan karena terjadi 

penguapan air lewat permukaan secara difusi yang disebabkan oleh adanya energi 

panas.  

5. Sortasi kering 

 Sortasi terhadap teh hasil pengeringan dan pengepakan teh setelah melalui 

tahap sortasi merupakan tahap kerja pengolahan teh hitam yang terakhir. Pada 

tahap ini teh di pisahkan ke dalam berbagai jenis mutu dan bentuk ukuran yang 

khusus dan seragam. Sortasi kering dilakukan setelah bubuk teh dari pengeringan 

dibawa menuju ruang sortasi.  

6. Pengemasan dan Penyimpanan 

 Pengemasan merupakan bagian dari penggunaan bahan sebagai wadah 

makanan untuk melindungi dan memelihara kualitas produk selama pengangkutan 

dan penyimpanan. Pengemasan dan penyimpanan dalam produksi teh merupakan 

sebuah cara untuk menjaga agar bubuk teh yang sudah melalui proses kering 

dapat dipertahankan kualitasnya (Arsip PT. Tambi, 2006) 

3. Tenaga Kerja PT Tambi 

PT perkebunan Tambi dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang direktur dan beberapa susunan 

Mamajerial Perkebunan yang membawahi secara langsung Manajer Kantor, 

Manajer Kebun dan Manajer pabrik. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai 

struktur organisasi di Perkebunan Tambi UP Bedakah. Adapun fungsi dari 

masing-masing struktur, yaitu sebagai berikut: 
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a) Pemimpin Unit Perkebunan 

Pemimpin Unit Perkebunan bertanggung jawab kepada Direksi maupun 

wakilnya. Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan tugas sebagai manajer UP termasuk kegiatan pengelolaan 

pabrik, kebun, kantor dan kegiatan perusahaan lain serta kegiatan lain yang 

berhubungan dengan jabatannya sebaggai manajer UP dalam mendukung usaha 

perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  

b) Kepala Bagian Kantor 

Manajer kantor bertanggung jawab kepada Manajer Unit Perkebunan. 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi 

pelaksanaan tugas kegiatan kantor unit perkebunan termasuk kegiatan pengelolaan 

keuangan UP, pembukuan, pengarsipan, SDM dan masalah umum di UP dan 

kegiatan kantor lain dalam mendukung usaha perusahaaan dalam mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Membawahi secara langsung Kepala Bagian Umum dan 

SDM.  

c) Kepala Bagian Pabrik 

Kepala Bagian Pabrik bertanggung jawab dalam tugas pabruk UP 

termasuk kegiatan pengelolaan hasil kebun dan kegiatan pabrik lain dalam 

mendukung usaha perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Membawahi secara langsung Kaur Pengolahan, Pembantu Administrasi Pabrik 

dan Kabag Teknik Pabrik. 

d) Kepala Bagian Kebun 
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Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan tugas bagian UP kebun termasuk kegiatan pengelolaan 

hasil kebun dan kegiatan pabrik lain dalam mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Membawahi secara langsung 

Pemimpin Kebun, Pemimpin Pembibitan, Pemimpin Pemeliharaan dan Pemimpin 

Pemetikan.  

e) Kepala Urusan Pengolahan 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan tugas bagian UP kebun termasuk kegiatan pengelolaan 

hasil kebun dan kegiatan pabrik lain dalam mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

f) Bendahara 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi penggunaan kas kecil yang dipercayakan kepadanya dan hal-hal yang 

berhubungan dengan keuangan UP, untuk kelancaran kegiatan operasional UP 

dalam mendukung usaha perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

g) Kepala Seksi Teknik 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan tugas bagian UP kebun termasuk kegiatan pengelolaan 

hasil kebun dan kegiatan pabrik lain dalam mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
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h) Kepala Seksi Keamanan 

Fungsinya mengatur tugas-tugas pengamanan dan ketertiban di lingkungan 

UP untuk mencegah timbulnya segala macam gangguan bahaya dan kemungkinan 

lain yang tidak diinginkan terjadi dalam mendukung usaha perusahaan  dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

i) Kepala Seksi Pembukuan dan Arsip 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan kegiatan pembukuan/ akuntansi sehingga dapat 

dihasilkan laporan keuangan UP secara sistematis, informatif dan sesuai dengan 

peraturan perusahaan dan prosedur yang berlaku.  

j) Kepala Blok 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan pembibitan, pemeliharaan, pemetikan, pengelolaan suatu 

blok kebun, tanaman, lahan dan kegiatan kebun lain dalam mendukung usaha 

perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

k) Asisten Manajer Kebun 

Fungsinya memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan tugas bagian UP kebun termasuk kegiatan pengelolaan 

hasil kebun dan kegiatan pabrik lain dalam mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

l) Kepala Regu Pelayuan 

Bertanggung jawab kepada Kaur Pengolahan. Fungsinya engatur, 

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan proses pelayuan, 
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termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja, prosedur kerja, hasil pelayuan dan 

kegiatan pelayuan lainnya dalam rangka mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

m)  Kepala Regu Penggilingan 

Bertanggung jawab kepada Kaur Pengolahan. Fungsinya mengatur, 

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan proses penggilingan termasuk 

dalam mengelola tenaga kerja, prosedur kerja hasil penggilingan dan kegiatan 

penggilingan lainnya, dalam rangka mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

n) Kepala Regu Pengeringan 

Bertanggung jawab kepada Kaur Pengolahan. Fungsinya mengatur, 

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan proses pengeringan dan 

kegiatan pengeringan lainnya, dalam rangka mendukung usaha perusahaan 

dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

o)  Kepala Regu Sortasi 

Bertanggung jawab kepada Kaur Pengolahan. Fungsinya mengatur, 

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan proses sortasi 

termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja, prosedur kerja, hasil sortasi dan 

kegiatan sortasi lainnya dalam rangka mendukung usaha perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

p) Kepala Gudang 

Bertanggung jawab kepada Kaur Pengolahan. Fungsinya 

melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang meliputi penerimaan, 
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pengelolaan, pemeliharaan, pengeluaran dan administrasi gudang hasil 

produksi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kaur pengolahan. 

Tenaga kerja yang ada di PT Perkebunan Tambi UP Bedakah dibagi 

menjadi dua golongan yaitu :  

1).  Karyawan Tetap 

  Karyawan tetap terdiri dari karyawan I, karyawan II dan karyawan 

borong. Karyawan I adalah karyawan karena keterampilan dan keahliannya 

setelah diuji melalui presentasi dapat diangkat menjadi karyawan I, untuk 

karyawan I terdapat dua cara pengangkatan yaitu : 

a. Mengangkat dari karyawan II sesuai dengan job kompetensinya dengan 

syarat membuat paper atau karya tulis. Umur maksimal 40 tahun. 

b. Perekrutan dari luar dengan syarat minimal lulusan D3 untuk menduduki 

minimal kepala seksi, asisten kepala bagian dan kepala bagian. 

Maksimal umur 35 tahun. 

Selain itu untuk karyawan tetap golongan II, dLm penerimaan tenaga 

kerjanya terdapat dua cara pengangkatan yaitu : 

a. Dari karyawan borong menjadi karyawan II dengan syarat umur 

maksimal 40 tahun. 

b. Perekrutan dari luar dengan syarat pendidikan minimal SLTA untuk 

menduduki jabatan pengawas pabrik, pekerja kantor dan pekerja pabrik. 

Minimal umur 35 tahun. 

Dalam penggolongannya Karyawan II dibagi menjadi empat golongan yaitu: 
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1. Karyawan II A adalah karyawan yang diangkat karena memenuhi 

persyaratan tertentu sebagai pelaksana pabrik. Contoh: Pelaksana 

pelayuan. 

2. Karyawan II B adalah karyawan yang diangkat karena memenuhi 

persyaratan sebagai karyawan yang mempunyai anak buah. Contoh: 

Mandor. 

3. Karyawan II C adalah karyawan II B yang diangkat karena prestasinya 

sehingga diangkat sebagai pembimbing.  

4. Karyawan II D adalah karyawan II C yang diangkat karena prestasinya 

sehingga diangkat sebagai karyawan II D.  

Karyawan borong terdiri dari pekerja petik dan pekerja pemeliharaan yang 

karena tugas dan prestasinya, gaji karyawan borong sesuai dengan hasil 

kerjannya.  

2).  Karyawan Tidak Tetap  

 Karyawan tidak tetap terdiri dari pekerja magang atau pekerja musiman, 

dimana karyawan ini statusnya tidak terkait pada perusahaan secara penuh. Sistem 

perkerutan karyawan di UP Bedakah dilaksanakan secara seleksi, pesertanya 

berasal dari lingkungan dari sekitar pabrik atau dari luar daerah. Materi seleksi 

terdiri dari pengetahuan umum, ujian khusus dan cek kesehatan. Seorang yang 

bebas dari ketiga ujian tersebut kemudian diberi kesempatan untuk bekerja 

magang selama tiga bulan. Setelah proses kerja magang selesai maka calon 

karyawan di uji melalui presentasi hasil kerjannya, jika lulus maka dapat dingakat 

menjadi karyawan di UP Bedakah. Apabila presentasi tidak lulus maka calon 
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karyawan diberi kesempatan magang kembali maksimal satu tahun, jika kembali 

gagal dalam uji presentasi maka dinyatakan mundur (Wawancara dengan bapak 

Megi).  

 Bardasarkan data ketenagakerjaan PT Tambi UP Bedakah pada akhir 

tahun 2009, jumlah tenaga kerja sebanyak 395 orang. Sebanyak 261 orang 

merupakan tenaga kerja bagian kebun, 68 orang bagian pengolahan pabrik dan 30 

orang bagian administrasi kantor atau umum. Menurut usia 287 orang berusia 

antara 20-45 tahun atau 79,94% tenaga kerja adalah usia produktif. Namun 

kebanyakan dari mereka mempunyai pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) 

(Arsip PT. Tambi, 2010). 

Penataan kembali registrasi tenaga kerja masih terus dilakukan baik 

meliputi nama, status golongan, keluarga, tanggal lahir dan sebagainya. Kesulitan 

utama dalam kepengurusan Jamsostek adalah nama dan tanggal lahir yang tidak 

sama dengan identitas yang lain. Sehingga apabila data sudah sama akan 

mempermudah proses Jamsostek (Arsip PT. Tambi, 2010). 

Upaya untuk mengatasi masalah kesulitan tenaga kerja adalah dengan 

mengganti status ketenagakerjaan terutama tenaga borong dapat duangkat menjadi 

tenaga borong tetap. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja yang sudah PHK 

baik secara normal ataupun tidak khusunya dibagian kebun atau petikan yang 

sejak beberapa tahun ini dan belum ada penggantian. Dengan adanya perubahan 

status tersebut dapat memotivasi tenaga kerja juga untuk menjamin kepastian jika 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja (Arsip PT. Tambi, 2010). 
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BAB IV 

DAMPAK PERKEBUNAN TEH TAMBI  TERHADAP PERKEMBANGAN 

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DUSUN BEDAKAH 

 TAHUN 1957-1998 

 

A. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bedakah tahun 1957-1998 

Sistem ekonomi di masyarakat dapat bersifat homogen atau dualistis. 

Suatu masyarakat disebut homogen jika dikuasai oleh satu sistim ekonomi-sosial, 

artinya dimana berlaku atau sekurang-kurangnya berkuasa hanya satu sistim saja. 

Masyarakat sebaliknya disebut dualistis atau pluralistis apabila di masyarakat 

tersebut sekaligus terdapat secara terpisah dua sistim atau lebih dan dengan 

demikian dapat dibedakan dengan jelas yang satu dengan yang lain, namun dalam 

kenyataannya sistim ekonomi-sosial dimasukkan dari luar masyarakat dan 

menjalankan kehidupannya sendiri tanpa dapat mendesak atau mengasimilir 

sistim yang telah tumbuh di masyarakat itu tanpa menjadi umum (Burger, 1970: 

44). 

Menurut Boeke 1970, di Indonesia terdapat dua sistem ekonomi-sosial 

yang disebut pra-kapitalisme dan kapitalisme tinggi. Sistim yang pertama adalah 

sama dengan rumah tangga desa yang memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak 

mengenal ekonomi.  

Pertengahan dasawarsa 60-an adalah masa suram bagi perekonomian 

Indonesia. Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor utama menunjukkan 

kemunduran semenjak tahun 1950. Pendapatan riil per kapita dalam tahun 1966 
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sangat mungkin lebih rendah dari pada dalam tahun 1938. Pada masa pemerintah 

orde baru memberikan prioritas utama bagi pemulihan roda perekonomian. 

Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik dan 

pada bulan April Rapelita I dimulai. Dasawarsa setelah itu penuh dengan 

peristiwa penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Perekonomian 

tumbuh lebih cepat dan lebih mantap dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, pergeseran telah terjadi dalam struktur perekonomian dan komposisi 

output nasional. Selanjutnya perubahan menimbulkan akibat luas bagi pola 

kemasyarakatan pada umumnya (Anne Booth dan Peter, 1990: 2).  

Beberapa perubahan sejak orde baru mulai memegang kekuasaan, 

beberapa perubahan dan kesinambungan dalam perekonomian Indonesia. Telah 

terjadi beberapa perubahan ekonomi dan sosial yang nyata-nyata memberikan 

manfaat kepada masyarakat dan sebagiannya lagi tidak mempunyai manfaat sosial 

yang jelas, namun beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi negara ini 

sejak sebelum orde baru berkuasa masih juga ada yang belum teratasi sampai saat 

ini. Salah satu perubahan ekonomi yang sangat penting yang terjadi adalah adanya 

penerapan teknologi baru di berbagai bidang kegiatan ekonomi beserta akibat 

yang timbul, terutama yang terjadi di daerah pedesaan. Bidang pertanian di awal 

pemerintahan orde baru bersamaan dengan timbulnya revolusi hijau, telah 

mengakibatkan banyak perubahan (Anne Booth dan Peter, 1990: 10). 

Pertumbuhan penduduk bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

menentukan perkembangan kehidupan sosial ekonomi di suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Letak 
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geografis dan mata pencaharian penduduk berperan penting terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah (Burger, 1970: 25). 

Di daerah perkebunan negara karena banyaknya pekerjaan sampingan 

yang dilakukan yang dilakukan, maka upah dan premi yang diperoleh dari hasil 

pemetik teh, bagi pekerja harian lepas dirasa sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi bagi golongan pekerja harian tetap dan 

karyawan bulanan. Berbeda dengan pekerja harian lepas yang hanya memperoleh 

pendapatan sesuai jumlah hari kerja, golongan pekerja harian tetap, kebutuhan 

hidupnya, kecuali konsumsi pokok sehari-hari, sudah dicukupi oleh perusahaan. 

Disamping memperoleh upah dan premi, mereka juga memperoleh pendapatan 

ekstra berupa bonus setiap tahun sebesar kurang lebih 1,5 kali penghasilan standar 

dan premi apabila kerja pada hari minggu. 

Kesejahteraan ekonomi yang umum dialami oleh para pekerja 

menyebabkan mereka betah tinggal di perkebunan. Besarnya upah dan premi yang 

diterima serta tersedianya fasilitas hidup yang memadai, barangkali merupakan 

penyebabnya. Bahkan anak perempuan berusai sepuluh tahun biasanya sudah 

diajak ibunya untuk bekerja memetik teh dikebun. kebutuhan tenaga kerja di 

perkebunan biasanya terlaksana oleh regenerasi pekerja yang berlangsung secara 

alami. Pihak perusahaan pun tidak terlalu khawatir kekurangan tenaga kerja (Ita 

Setiawati Nasikun, 1993: 163). 
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1. Faktor yang Berpengaruh terhadap Perkembangan Teh Tambi 

Tujuan utama suatu perusahaan didirikan, selain untuk memenuhi 

kebutuhan manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan 

adanya keuntungan yang layak maka dimungkinkan suatu perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya bahkan dapat mengembangkan 

usahanya untuk lebih maju dan berkembang. Untuk itu perusahaan harus selalu 

berusaha menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi namun harganya 

relatif rendah. Agar hal tersebut dapat tercapai maka perusahaan hendaknya 

menggunakan biaya yang efektif. Perusahaan manufaktur menggolongkan biaya 

ke dalam tiga biaya utama yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya 

administrasi dan umum. Dari penggolongan biaya tersebut dapat diketahui bahwa 

perhitungan biaya produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya 

merealisasi tujuan perusahaan. Dalam pembuatan produk, biaya dikelompokkan 

menjadi dua yaitu biaya produksi dan biaya non produksi (Mulyadi, 2000:17).  

Biaya produksi ini akan membentuk harga pokok produksi yang 

digunakan untuk menghitung harga pokok produk jadi, sedangkan biaya non 

produksi akan ditambahkan pada harga pokok produksi untuk menghitung total 

harga pokok produk. Informasi dan pengumpulan biaya produksi yang tepat akan 

sangat menentukan perhitungan harga pokok produksi yang tepat pula. Demikian 

juga dengan perhitungan harga pokok produksi yang benar, akan mengakibatkan 

penetapan harga jual yang benar pula, tidak terlalu tinggi bahkan terlalu rendah 

dari harga pokok, sehingga nantinya mampu menghasilkan laba sesuai dengan 

yang diharapkan. Namun jika perhitungan harga pokok produksi yang kurang 
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tepat akan berpengaruh terhadap harga jual, yang berakibat perusahaan tidak 

mendapatkan laba atau bahkan mengalami kerugian. Selain itu juga dapat 

menyesatkan manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan.  

Dari tahun ke tahun perkebunan Tambi terus mengalami perkembangan, 

tentunya pekembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Pasar dunia terhadap produksi teh di masa itu sangatlah 

membumbung tinggi, teh menjadi hasil perkebunan yang 

diunggulkan, karena harga dipasaran dunia sangan tinggi. Daya 

saing hasil teh suatu negara dapat dikaji dari kinerja pertumbuhan 

ekspor teh. Pertumbuhan ekspor teh di Indonesia jauh berada di 

bawah pertumbuhan dunia. Untuk itu harusnya untuk 

meningkatkan produksi teh produsen hendaknya mampu 

menghasilkan kontribusi teh. Pada espek daya saing beberapa 

negara pengekspor teh memiliki daya saing yang cukup tinggi 

(Suprihartini, 2001) 

b. Situasi dalam negeri yang bagus, kondisi ini memungkinkan 

mudahnya jalur perdagangan.  

c. Sistem manajemen pemasaran dari pihak perusahaan berhasil  

memasarkan produk, sehingga pada tahun 1970 hasil produksi teh 

yang semula hanya dipasarkan daerah sekitar mulai dapat diekspor 

hingga ke luar daerah bahkan luar negeri.  

d. Manajemen berhasil mengelola sistem produksi maupun distribusi.  
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Cuaca dan iklim juga berperan penting dalam menentukan kwalitas 

maupun kwantitas hasil teh. (Wawancara dengan Bapak Pamuji, 26 

Juni 2010) 

 

2. Usaha PT Tambi untuk meningkatkan hasil produksi 

Dalam era perdagangan produsen komoditas pertanian teh akan 

menghadapi persaingan ketat dengan produsen lain dari seluruh dunia. 

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut setiap produsen 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih memuaskan daripada 

yang dilakukan oleh para pesaing sehingga dalam perdagangan global ini 

diperlukan suatu persamaan persepsi dalam mendefinisikan suatu produk. Standar 

mutu yang selaras antar negara pada akhirnya merupakan kebutuhan yang tidak 

dapat dihindari. Oleh karena itu mutu merupakan faktor penting bagi produsen 

teh. 

Namun perhatian produsen teh tidak terbatas pada mutu produk yang 

dihasilkan saja tetapi juga pada aspek proses, sumberdaya manusia dan 

lingkungan. Sedangkan lingkungan yang dihadapi produsen semakin kompleks 

dan hanya produsen yang benarbenar berkualitas yang dapat bersaing dalam pasar 

global. Persaingan di pasar Internasional hanya akan dimenangkan oleh 

perusahaan yang adaptif dan memiliki keunggulan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. Persaingan global juga menyebabkan setiap produsen untuk selalu 

berusaha meningkatkan mutu agar memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen teh 

di Indonesia juga mengalami kondisi perdagangan bebas dan peningkatan 
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persaingan. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil teh terbesar dunia 

posisinya terus dibayang-bayangi oleh negara produsen lain. 

Hal ini terjadi karena di negara-negara pesaing tersebut terjadi 

perkembangan teknologi pengolahan yang pesat, perluasan areal, perbaikan teknik 

budidaya dan adanya keunggulan komparatif yang dimiliki negara tersebut. 

Disamping itu juga terjadi pergeseran perekonomian di berbagai negara konsumen 

yang menyebabkan menurunnya permintaan teh serta semakin banyak dan 

beragamnya tuntutan konsumen terhadap jenis dan mutu teh. Kondisi ini 

merupakan tantangan bagi perkembangan industri teh di Indonesia. Teh sebagai 

komoditas andalan masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. 

Peranan ekspor teh terhadap ekspor hasil pertanian masih rendah sementara 

peningkatan ekspor non migas merupakan alat penting dalam pengembangan 

perekonomian di Indonesia. 

Peranan ekspor teh indonesia diharapkan dapat terus dikembangkan 

dengan meningkatkan mutu sehingga memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif dalam persaingan. Pasar global juga memberikan peluang yang besar 

bagi produsen dan pengolah teh. Salah satunya adalah Perkebunan Malabar yang 

merupakan unit usaha PT Perkebunan Nusantara VIII. Dengan tujuan utama 

pemasaran untuk ekspor pengelolaan mutu menjadi hal yang sangat penting dalam 

menghadapi persaingan global sehingga mengetahui dan mengatasi permasalahan 

dalam mengelola mutu menjadi salah satu prioritas hal yang harus dilakukan. 

(Muhamad Maulana, 1997).  
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Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi target produksi yaitu 

dengan penanganan atau pengelolaan kebun yang baik dan terpadu meliputi 

pemangkasan, pengendalian hama penyakit dan gulama, pemupukan daun, 

pemeliharaan lainnya serta dukungan dari tenaga kerja yang memadai.  

Proses pengolahan di pabrik difokuskan pada kualitas sesuai dengan 

permintaan konsumen. Sedangkan kuantitas tergantung produksi pucuk dari 

kebun. Disamping itu pemeliharaan mesin-mesin juga menjadi prioritas utama 

karena banyak mesin yang dilihat dari segi tekhnik kurang efisien. Dengan 

adanya pemadaman listrik bergilir dan wjib dari PLN maka kebutuhan akan 

bahan bakar minyak (solar) perlu dicadangkan stok. Namun kedepan kebutuhan 

kayu juga semakin menghadapi kendala, karena selain bersaing dengan 

konsumen baik pabrik juga rumah tangga, sedangkan persediaan terbatas 

sehingga perlu stok aman untuk tiga bulan.  

Usaha lain yang terus dilakukan PT Tambi dalam meningkatkan hasil 

produksi adalah siklus pergantian tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang sudah 

tidak produktif akan diganti dengan tenaga kerja yang produktif sehingga sesuai 

dengan tenaga yang dibutuhkan. Cara perekkrutan karyawan baru adalah dengan 

tes baik tes wawancara maupun tes teori, standar minimal pendidikan karyawan 

PT. Tambi adalah SMP. Dalam proses tes apabila tidak lolos maka akan diberi 

kesempatan untuk magang dulu selama 6 bulan sebagai karyawan tidak tetap, 

setelah ada tes lagi barulah diperbolehkan ikut tes, namun apabila tes kedua 

tetap gagal calon karyawan tidak bekerja lagi di PT. Tambi. (Wawancara 

dengan Bapak Pamuji, 26 Juni 2010) 
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3. Kondisi Perkebunan Tambi Saat Krisis Moneter (1998) 

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang juga 

mengganggu proses produksi perkebunan Tambi. Saat itu perekonomian negara 

kacau, harga berbagai kebutuhan terus meningkat, hal ini menjadi gangguan PT 

Tambi untuk tetap beroperasi. Semua harga bahan baku untuk berproduksi 

meningkat, dengan kondisi ini PT Tambi tetap memproduksi teh. Pada saat itu 

kenaikan gaji pegawai juga  terjadi seiring naikknya semua harga, selain itu 

pengurangan karyawan juga dilakukan.  Hal ini dilakukan agar perusahaan tetap 

bisa terus beruperasi walaupun dengan kondisi seperti itu. Dampak produksi teh 

pada saat krisis moneter kurang stabil, karena harga pasar dunia maupun pasar 

daerah terganggu.  

PT Tambi setelah krisis mengalami kondisi yang lebih stabil, hal ini 

dikarenakan harga bahan baku untuk berproduksi kembali normal, hasil 

penjualan produk juga lancar. (Wawancara dengan Bapak Pamuji, 26 Juni 2010) 

 

4. Kendala yang dihadapi  PT Tambi  

Dalam mengelola mutu produk teh hitam Perkebunan Tambi tidak terlepas 

dari masalah-masalah yang dihadapi dan munculnya hambatan dan kendala. 

Kesemuanya itu mempengaruhi usaha-usaha Perkebunan Tambi untuk mencapai 

optimalisasi mutu teh. Masalah yang dihadapi oleh Perkebunan Tambi dalam 

mengelola mutu meliputi masalah menurunnya kualitas dan kuantitas pucuk teh 

dan teh kering yang dihasilkan, serta adanya peningkatan biaya produksi dan 

pengolahan. Jumlah dan mutu pucuk teh sangat menentukan keberhasilan 
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perusahaan dalam menghasilkan teh kering yang sesuai dengan standar. Mutu 

pucuk teh yang rendah akan mengakibatkan menurunnya jumlah teh kering mutu 

utama sehingga nilai penjualannya menjadi rendah. Sedangkan jumlah yang 

rendah akan menyebabkan tidak terpenuhinya kapasitas prooduksi sehingga 

terjadi peningkatan biaya produksi dan pengolahan teh kering per satuan berat. 

Dalam proses ini tentunya perusahaan banyak sekali mengalami kendala 

yang terus dihadapi.  

Kendala yang dihadapi PT. Tambi  adalah:  

a. Kendala Proses Produksi Teh 

PT Perkebunan Tambi Wonosobo merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang industri perkebunan yang mengolah produk teh hitam. 

Proses produksi dilakukan secara massa atau terus-menerus melalui 

beberapa departemen produksi. Hasil dari proses produksi yang berupa teh 

ini akan dipisahkan ke dalam tiga jenis mutu atau grade yaitu grade I, 

grade II dan grade III. Dalam menentukan harga pokok produksi, 

perusahaan tidak membedakan harga pokok antara ketiga jenis mutu atau 

grade ini, harga pokok produk per unit tiap jenis grade dianggap sama. 

PT Perkebunan Tambi di dalam menentukan harga pokok produk 

teh, semua biaya yang terjadi pada setiap akhir bulan dikumpulkan dan 

dibebankan pada produk yang dihasilkan pada bulan tersebut. Namun 

dalam pengumpulan biaya yang terjadi, belum diadakan penggolongan 

biaya-biaya itu dengan jelas, terutama untuk biaya non produksi sehingga 

terdapat unsur biaya non produksi yang dimasukkan dalam elemen harga 
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pokok produksi. Bagi Tambi semua biaya yang terjadi pada periode yang 

bersangkutan diperlakukan sebagai biaya produksi pada periode tersebut. 

Hal ini akan mengakibatkan ketidaktepatan dalam perhitungan harga 

pokok produksi, dimana harga pokok produksi tersebut tidak 

menggambarkan harga pokok produksi dan biaya produksi yang 

sesungguhnya terjadi karena adanya unsur biaya yang seharusnya tidak 

dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Kondisi tersebut 

akan berpengaruh terhadap penetapan harga jual dan laba yang akan 

diperoleh perusahaan. Untuk menanggulangi ketidaktepatan harga pokok 

produksi maka harus diusahakan penggolongan biaya-biaya sesuai dengan 

fungsi pokok perusahaan. Biaya produksi besar pengaruhnya terhadap 

adanya bahan baku.  

Bahan baku teh yang dihasilkan sangat dipengaruhi cuaca dan 

iklim. Apabila cuaca dan iklim tidak baik, maka hasil produksi teh juga 

kurang maksimal, ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Masalah 

lain yang juga timbul adalah bila daun teh mengalami cacar daun bluster 

blight ini akan sangat merugikan karena cacar daun ini dalam hitungan jam 

sudah mampu merusak daun. Ulat jengkal juga menjadi kendala hasil 

panen teh karena ulat ini merusak daun. 

b. Kendala Proses Pemasaran Teh 

Melihat bahwa hasil produksi perkebunan Tambi banyak diekspor 

ke luar negeri maka harga menyesuaikan harga luar negeri yang tidak 
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selalu stabil, selain itu adanya pasar bebas juga mengganggu hasil 

penjualan. (Wawancara dengan Bapak Pamuji, 26 Juni 2010) 

 

5. Cara Memasarkan Produk Teh 

Hal utama yang menjadi dasar perlu adanya pemasaran bagi perusahaan 

adalah karena produk yang dihasilkannya tidak bisa mencari konsumennya 

sendiri. Oleh karena itu, di setiap perusahaan selalu terdapat bidang khusus yang 

menangani distribusi produk mereka agar sampai ke tangan konsumen. Divisi 

tersebut dinamakan divisi pemasaran, yang di dalamnya termasuk bagian 

penjualan. Semakin ketatnya kompetisi di antara perusahaan, menjadikan bidang 

pemasaran ini mendapat perhatian sangat serius, karena merupakan hak yang 

signifikan. Betapa pun bagusnya sebuah produk, tanpa didukung pemasaran yang 

memadai, akan menjadi sia-sia. Kualitas sebuah produk memang menentukan 

daya tarik bagi konsumen, tetapi tanpa didukung model pemasaran yang 

memadai, akan sulit sampai ke tangan konsumen. 

Pemasaran produk hasil produksi menjadi hal yang signifikan bagi 

perusahaan, ketepatan manajerial akan mempengaruhi lancar tidaknya pemasaran 

teh. Selama ini PT. Tambi sudah sangat bagus dalam proses pemasarannya, 

terutama kualitas teh hitam yang sudah sangat terkenal diluar negeri. Untuk 

pemasaran dalam negeri teh hitam tidak begitu banyak, pemasaran teh di wilayah 

ini kebanyakan adalah teh hijau.  

Seiring perkembangannya produk teh Tambi mampu bersaing dengan hasil 

teh dari perusahaan lain, sampai sekarang produksi teh sudah mampu diekspor 
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baik ke dalam maupun ke luar negeri, cara memasarkan melalui bagian marketing 

yang akan menawarkan hasil produksi teh. Selain itu brand teh terkenal di 

Indonesia juga mengambil bahan baku teh dari Tambi. Pemasaran teh ke luar 

negeri meliputi: Eropa, Amerika, Rusia, Singapura, Timur Tengah, Austalia, New 

Zealand, Rusia, Polandia, England, Irlandia dan Pakistan, sedangkan untuk 

wilayah lokal meliputi: Wonosobo, Temanggung dan Purworejo. (Wawancara 

dengan Bapak Pamuji, 26 Juni 2010) 

 

6. Fasilitas Kesejahteraan untuk Karyawan 

Seiring perkembangan usahanya untuk meningkatkan produksi 

diperusahaan Tambi maka dieberikan fasilitas-fasilitas penunjang 

kehidupan karyawannya. Beberapa fasilitas tersebut adalah:  

1. Pemberian upah pada karyawan diberikan setiap satu bulan sekali 

2. Pemberian upah pada karyawan borong diberikan setiap 10 hari 

sekali 

3. Tunjangan keagamaan 

4. Fasilitas pengobatan, bantuan pendidikan, olahraga dan rekreasi 

5. Perumahan bagi karyawan tetap  

6. Jamsostek bagi karyawan tetap 

7. Pakaian kerja tiap satu tahun sekali 

8. Fasilitas tunjangan cuti 

9. Bonus diberikan tergantung dari keuntungan perusahaan 
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Selain fasilitas-fasilitas tersebut PT Perkebunan Tambi UP Bedakah 

memberikan fasilitas kendaraan bagi beberapa karyawan yang memegang jabatan 

tertentu, misalnya sebagai menajer.  Dalam menunjang kesejahteraan karyawan 

PT Perkebunan Tambi UP Bedakah mengacu pada ketentuan Depnaker, yaitu: 

a) Ketentuan Normatif  

Ketentuan normatif adalah ketentuan yang harus diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan ketentuan, jika perusahaan tidak 

memberikan maka dianggap menyalahi aturan. Contoh: Tunjangan 

Hari Raya. 

b) Ketentuan non Normatif 

Fasilitas yang diberikan pada karyawan karena kemampuan 

perusahaan. Contoh: hadiah, bonus. (Wawancara dengan Bapak 

Pamuji, 26 Juni 2010) 

 

7. Hubungan Sosial antara Perusahaan Tambi dengan Masyarakat 

 Hubungan sosial antar kedua belah pihak sangatlah erat. Karena ke dua 

belah pihak saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu dengan yang 

lainnya. Untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar 

maka peran aktif dari manajemen sangat diperlukan. Peranan yang telah diberikan 

kepada masyarakat sekitar perkebunan yaitu : 

1. Bantuan perayaan hari besar agama (PHB) berupa dana 

2. Bantuan perayaan upacara mandi desa berupa dana 
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3. Bantuan mengantar anak sekolah, berupa angkutan truk antar jemput 

untuk setiap hari saat sekolah. 

4. Bantuan angkutan raskin, berupa angkutan untuk mengambil raskin 

di Sawangan (Dolog). 

5. Bantuan dan pelaksanaan perayaan HUT RI berupa pemberian 

kenangan dan sejumlah hadiah.  

6. Bantuan angkutan untuk perkemahan di lingkungan Kecamatan 

Kertek. 

Selain fasilitas perusahaan yang diberikan oleh PT Perkebunan 

Tambi UP Bedakah kepada karyawannya, masyarakat sekitar lokasi 

perkebunan juga dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan diantaranya mushola. Fasilitas yang penting adalah adanya 

listrik masuk desa setelah berdirinya PT Perkebunan Tambi UP Bedakah. 

Karena dulu sangatlah sulit untuk memasok listrik ke daerah Bedakah dan 

sekitarnya dikarenakan letaknya yang  jauh dari jalan raya, namun saat ini 

listrik udah bisa dinikmati masyarakat. (Wawancara dengan Bapak 

Pamuji, 26 Juni 2010) 

 

B. Dampak Perkembangan Perkebunan Teh Tambi Terhadap Kehidupan 

Sosial Masyarakat Dusun Bedakah Tahun 1957-1998 

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak dapat 

diartikan sebagai pengaruh kuat yang dapat mendatangkan akibat, akibat dapat 

bersifat positif maupun negatif. Selain itu kehadiran suatu industri di tengah-
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tengah masyarakat akan membawa baik dampak positif maupun negatif. 

Berdirinya perkebunan teh Tambi di tengah-tengah masyarakat akan dapat 

menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dampak 

positif yang ditimbulkan oleh perkebunan teh Tambi adalah sebagai berikut : 

1. Pembangunan Fisik 

Perkebunan teh Tambi memberi banyak manfaat bagi masyarakat Bedakah. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya bangunan-bangunan fisik yang ada 

sebagai akibat adanya perkebunan teh Tambi, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Masjid 

  Masjid ini sebenarnya milik perusahaan, tetapi dalam kesehariannya juga 

digunakan oleh warga masyarakat desa untuk beribadah. Masjid ini di bangun 

di permukiman penduduk. (Wawancara dengan Bapak Bagus, 20 Juni 2010). 

b.  Sekolah  

  Di lingkungan dusun Bedakah, terdapat sekolah Taman Kanak-kanak (TK) 

dan Sekolah Dasar (SD) yang dibangun di atas tanah milik perkebunan Tambi. 

Banyak anak-anak sekitar yang sekolah di TK maupun SD (Wawancara dengan 

Bapak Bagus , 20 Juni 2010). 

c. Sarana Olah Raga 

  Perusahaan menyediakan sarana olah raga yang dipergunakan masyarakat 

sekitar perkebunan. 
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 2. Peranan di Bidang Sosial 

Keberadaan perkebunan teh Tambi di Desa Bedakah, Kecamatan Kertek, 

Kabupaten Wonosobo dapat memberikan peranan (sumbangan) yang sangat 

berharga di bidang sosial. Sumbangan yang besar dibidang sosial ini antara lain: 

menumbuhkan kesadaran dalam mendirikan organisasi-organisasi dan 

perkumpulan yang tumbuh dan berkembang di desa Bedakah. Adapun organisasi 

dan perkumpulan yang tumbuh antara lain: perkumpulan oganisasi para 

pekerja/buruh (Wawancara dengan Bapak Meggi, 15 Juni 2010). 

Perkumpulan organisasi pekerja didirikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan rasa solidaritas para pekerja. Selain itu untuk mempererat tali 

persaudaraan, persahabatan, dan membina hubungan baik sesama pekerja. Oleh 

karena itu para pekerja mengadakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut antara lain:  

1) Mengadakan arisan, berfungsi untuk membentuk modal atau sebagai 

gabungan agar uang yang terkumpul secara kelompok itu dapat 

digunakan untuk membentuk modal atau untuk memenuhi kebutuhan 

lainnya. 

2) Mengadakan iuran oleh para pekerja yang digunakan untuk 

pembangunan sarana dan prasarana, serta untuk membantu warga 

masyarakat Desa Bedakah yang sedang punya hajat atau kena 

musibah. Bantuan disini dapat berupa kayu bakar yang di butuhkan 

apabila ada warga yang sedang punya hajat (Wawancara dengan 

Bapak Meggi, 15 Juni 2010). 
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Keberadaan perkebunan teh di dusun Bedakah  juga tidak lepas dari 

dukungan masyarakat sekitar. Banyak para penduduk sekitar khususnya kaum 

wanita yang menjadi tenaga pemetik teh di perkebunan dan juga menjadi 

karyawan tetap dengan demikian antara pabrik dan kebun dengan masyarakat 

sekitar terjalin kerja sama yang baik. Untuk lebih meningkatkan kerjasamanya 

dengan masyarakat, maka setiap ada kegiatan tersebut perkebunan teh Tambi  

memberikan bea siswa kepada siswa dari anak pekerja yang berprestasi di 

sekolahnya (Wawancara dengan bapak Meggi,15 Juni 2010). 

3. Peranan di Bidang Ekonomi 

Keberadaan perkebunan teh Tambi  berpengaruh dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat Desa Bedakah dan sekitarnya. Dengan adanya kesempatan 

kerja ini berarti masyarakat akan mendapatkan upah yang akan digunakan sebagai 

upaya untuk meningkatkan pendapatan hidup (Wawancara dengan Bapak Bagus, 

20 Juni 2010). 

Banyak masyarakat Desa Bedakah yang bekerja di pabrik perkebunan teh 

Tambi ini ada yang sebagai karyawan tetap karyawan harian lepas/ borong. 

Keberadaan  tenaga karyawan lepas/ borong untuk pengelolaan perusahaan di 

dapat dari desa-desa sekitar yang penggunaannya disesuaikan dengan volume 

pekerjaan dan kemampuan kebun (Wawancara dengan Bapak Nasro). 

Adanya pabrik teh Tambi  di Kecamatan Kertek telah membawa dampak 

pada mata pencaharian masyarakat sekitar, baik dampak langsung maupun tidak 

langsung. Dampak langsung adanya pabrik teh Tambi adalah bertambahnya 

lapangan pekerjaan yaitu buruh atau karyawan pabrik. Pabrik teh Tambi  ini 
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banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar (Wawancara 

dengan Bapak Bagus,  20 Juni 2010). 

Dampak tidak langsung dengan adanya pabrik teh Tambi adalah 

munculnya lapangan kerja baru diluar pabrik teh seperti warung makan, bengkel. 

Lapangan pekerjaan ini secara tidak langsung mempengaruhi industri tetapi sangat 

mendukung pabrik teh Tambi seperti usaha warung makan. Usaha warung makan 

sangat membantu para buruh pabrik pada saat istirahat, karena mereka dapat 

makan di warung tersebut. 

Selain dampak positif diatas ternyata banyak sekali masalah yang ada 

antara masyarakat dengan PT. Tambi yaitu, tuntutan masyarakat untuk minta 

tempat tinggal tidak di tanggapi oleh perusahaan. Bnyak sekali warga Bedakah 

yang bekerja di PT Tambi, namun rupanya upah yang diterima oleh karyawan 

golongan buruh sangatlah minim dan jauh dibawah UMR, karena tiap kilogram 

pucuk teh hanya dihargai Rp. 220,00. Sedangkan untuk fasilitas Jamkesmas hanya 

60% masyarakat yang mendapatkannya. Oleh karena itu justru banyak pemuda 

yang merantau ke ibu kota untuk mendapatkan kerja dan upah yang layak. 

Kemakmuran masyarakat Bedakah bisa dikatakan minim karena hanya 15 orang 

yang mempunyai tanah. Saat ini keadaan jalan menuju bedakah sangatl rusak 

parah dan pada kondisi yang tidak layak untuk dilalui, sampai saat ini juga belum 

ada tindakan dari perusahaan untuk memperbaikinya (Wawancara dengan bapak 

Nasro ).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Dampak Perkembangan 

Perkebunan Teh Tambi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Masyarakat Dusun Bedakah kec. Kertek kab. Wonosobo tahun 1957-1998”, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Sejarah Perkembangan PT. Tambi 

Pada mulanya PT Perkebunan Tambi tahun 1865 adalah milik pemerintah 

Hindia-Belanda yang disewakan pada pengusaha-pengusaha swasta Belanda 

yaitu, D. Vanderships (untuk UP Tanjungsari), dan WD Jong (untuk UP Tambi 

dan Bedakah). Perkebunan-perkebunan tersebut pada tahun 1980 dibeli oleh Mr. 

M.P. Van Den Berg, A.W Holle dan Ed. Jacobson, yang kemudian bersama-sama 

mendirikan Bagelen Thee en Kina Maatschappij di Wonosobo, yang dalam 

pengurusan dan pengolahan tersebut diserahkan kepada Firma John Peet and Co 

yang berkedudukan di Jakarta. Pada saat Jepang di Indonesia tahun 1942, lubuk 

Bedakah, Tambi dan Tanjungsari dikuasai oleh Jepang. Tanaman teh umumnya 

tidak dirawat dan sebagian dibongkar untuk diganti tanaman lain seperti palawija, 

ubi-ubian, pyretrum dan jarak. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, maka kebun 

Bedakah, Tambi dan Tanjungsari secara otomatis diambil oleh Negara Republik 

Indonesia, dan di bawah koordinasi Pusat Perkebunan Negara (PPN), yang 

berpusat di Surakarta. 
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Para pekerja dan karyawan yang semula bekerja di perkebunan tersebut 

diangkat menjadi pegawai perkebunan negara. Kantor perkebunan daerah 

Bedakah, Tambi dan Tanjungsari dipusatkan di Magelang, Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Belanda pada November 1949, 

maka perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia yang sebelumnya sudah 

diakui sebagai milik negara, harus diserahkan kembali kepada pemilik semula 

yaitu Bagelen Thee en Kina Maatschappij. Akan tetapi, mereka tidak segera 

mengusahakan perkebunan tersebut. kemudian para eks pegawai PPN membentuk 

kantor bersama dinamakan Perkebunan Gunung pada tanggal 21 Mei 1951. 

Setelah beberapa tahun, Perkebunan Gunung mengelola ketiga kebun itu dan 

terdapat kabar bahwa Bagelen Thee en Kina Maatschappij tidak berminat untuk 

melanjutkan usaha dan merasa sudah terlalu sulit untuk mengurus perkebunan 

yang kondisinya sudah sangat buruk (akibat revolusi fisik antara Indonesia dan 

Belanda). Oleh Imam Soepeno, S.H selaku wakil kepala Jawatan Perkebunan 

propinsi Jawa Tengah, diupayakan agar pihak Bagelen Thee en Kina 

Maatschappij menjual kebun itu kepada karyawan yang dulu telah membantu 

Maatschappij. Hal tersebut diterima baik oleh pihak Bagelen Thee en Kina 

Maatchappij yang kemudian didirikan PT oleh para eks pegawai PPN dengan 

nama Perseroan Terbatas (PT) NV ex PPN Sindoro Sumbing pada tanggal 17 Mei 

1954. Perjanjian jual beli antara NV Bagelen Thee en Kina Maatchappij dengan 

PT NV ex PPN Sindoro Sumbing terjadi pada tanggal 26 November 1954, 

sehingga status perkebunan Bedakah, Tambi, dan Tanjungsari resmi dikelola oleh 

PT NV ex PPN Sindoro Sumbing. 
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Untuk memudahkan koordinasi antar unit perkebunan dan untuk 

memudahkan kerjasama dengan relasi perusahaan maka kantor direksi dibangun 

di pusat kota Wonosobo tepatnya di Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 39 dan 

tiap-tiap perkebunan ditempatkan kantor perwakilan yang mempunyai hak 

otonomi untuk mengurus unit perkebunan. 

2. Perkembangan Perkebunan Teh Tambi di Dusun Bedakah Kecamatan 

Kertek Kabupaten Wonosobo tahun 1957-1998 

Berdirinya perkebunan teh Tambi di tengah-tengah masyarakat akan dapat 

menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Berdirinya 

perkebunan teh Tambi di tengah-tengah masyarakat akan dapat menimbulkan 

dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.  

3. Dampak yang ditimbulkan perkebunan Teh Tambi di Dusun Bedakah 

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat sekitarnya tahun 1957-1998 

Adanya pabrik teh Tambi di Kecamatan Kertek juga telah membawa 

dampak pada mata pencaharian masyarakat sekitar, baik dampak langsung 

maupun tidak langsung. Dampak langsung adanya pabrik teh Tambi adalah 

bertambahnya lapangan pekerjaan yaitu buruh atau karyawan pabrik. Pabrik teh 

Tambi  ini banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar.  

Dampak tidak langsung dengan adanya pabrik teh Tambi adalah 

munculnya lapangan kerja baru diluar pabrik teh seperti warung makan, bengkel. 

Lapangan pekerjaan ini secara tidak langsung mempengaruhi industri tetapi sangat 

mendukung pabrik teh Tambi seperti usaha warung makan. 
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Selain fasilitas perusahaan yang diberikan oleh PT Perkebunan Tambi UP 

Bedakah kepada karyawannya, masyarakat sekitar lokasi perkebunan juga dapat 

menikmati fasilitas yang disediakan oleh perusahaan diantaranya mushola. 

Fasilitas yang penting adalah adanya listrik masuk desa setelah berdirinya PT 

Perkebunan Tambi UP Bedakah. Karena dulu sangatlah sulit untuk memasok 

listrik ke daerah.  

Selain dampak positif diatas ternyata banyak sekali masalah yang ada 

antara masyarakat dengan PT. Tambi yaitu, tuntutan masyarakat untuk minta 

tempat tinggal tidak di tanggapi oleh perusahaan. Bnyak sekali warga Bedakah 

yang bekerja di PT Tambi, namun rupanya upah yang diterima oleh karyawan 

golongan buruh sangatlah minim dan jauh dibawah UMR, karena tiap kilogram 

pucuk teh hanya dihargai Rp. 220,00. Sedangkan untuk fasilitas Jamkesmas hanya 

60% masyarakat yang mendapatkannya. Oleh karena itu justru banyak pemuda 

yang merantau ke ibu kota untuk mendapatkan kerja dan upah yang layak. 

Kemakmuran masyarakat Bedakah bisa dikatakan minim karena hanya 15 orang 

yang mempunyai tanah. Saat ini keadaan jalan menuju bedakah sangatl rusak 

parah dan pada kondisi yang tidak layak untuk dilalui, sampai saat ini juga belum 

ada tindakan dari perusahaan untuk memperbaikinya. 
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