
 
 

 

 

 

 

EKSISTENSI KEBUN TEH GEDEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 

VIII PASCA NASIONALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

MASYARAKAT DESA SUKAMULIYA KECAMATAN CUGENANG  

KABUPATEN CIANJUR PADA TAHUN 1957-1987 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial 

Oleh :  

ARDI WAHYUDI 

NIM 3111411002 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



ii 
 

 

  



iii 
 

  



iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam temuan ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang,   2015  

 

Ardi Wahyudi 

NIM 3111411002   



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu 

(hati) kamu menjadi puas (QS: Ad-Duhaa: 5) 

 Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah 

kami meminta pertolongan (QS: Al-Fatihah: 5) 

 Lakukanlah hal yang belum pernah kamu lakukan karena hidup 

hanya sekali 

PERSEMBAHAN 

1. Terimakasih kepada Allah SWT. 

2. Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

 Kedua orang tua penulis, Mamah Sri 

Wahyuni dan Bapak Arifin, yang selalu 

mengiringi langkahku, dengan semangat, 

dukungan serta doa. 

 Saudariku tercinta Rizki Arini. 

 Defi Lafenia Alinda, termakasih atas 

bantuannya, selalu ada saat jatuh dan 

terbang, dan segala do’a serta motivasi yang 

telah diberikan. 

 Indra Ardiansah, terimakasih atas segala 

nasihat, motivasi dan semangat yang telah 

diberikan. 

 Kepada teman-teman @MUSE2011. 

 Anggota Villa Kerinduan dan Pasukan Bawah 

Tanah (Aries Cahyo S, dan Arif Nur Hasyim). 

terimakasih untuk persahabatan selama ini. 

 

 

  



vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq 

dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII Pasca 

Nasionalisasi Dan Dampak Terhadap Masyarakat Desa Sukamulia Kecamatan 

Cugenang Tahun 1957-1987” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Sosial di Universitas Negeri Semarang.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan dan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak 

lepas dari bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Dengan rendah hati 

penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr Fathur Rokhman M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menimba ilmu. 

2. Dr. Subagyo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ijin penelitian pada penulis. 

3. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd., Ketua Jurusan Sejarah atas segala 

kebijakannya di tingkat Jurusan. 

4. Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A. Dosen Pembimbing yang telah 

ikhlas dan penuh kesabaran memberikan motivasi, dorongan, 

bimbingan dan arahan. 

5. Seluruh Dosen Jurusan Sejarah yang telah memberikan bekal ilmu 

yang bermanfaat. 

6. Bapak Ajang Nirwana, M, Ridwan, Kiki, Yusuf dan Erman yang telah 

meluangkan waktunya untuk membantu penelitian. 

7. Achmad Sadam, Ricky Guntur P, Rissa Khairunnisa, Mudiyono yang 

telah menemani dan membantu penelitian. 

8. PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Kebun Gedeh atas kerjasamanya 

dalam penelitian. 



vii 
 

9. Teman-teman Ilmu Sejarah 2011 yang selalu menemani dan 

memberikan solusi dalam penyelesaian skripsi. 

10. Teristimewa persembahan penulis kepada orang tua tercinta, Mamah 

dan Bapak yang telah banyak berkorban untuk penulis, serta dengan 

kesabaran dan kasih sayangnya tiada henti memberikan semangat dan 

doa kepada penulis. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulisan ini baik secara materi 

maupun non-materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, 

terimakasih banyak atas banyak hal semoga selalu ada balasan yang 

setimpal dari Allah S.W.T untuk semua kebaikan dan keikhlasan. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan menambah wawasan serta wacana keilmuan dan berguna bagi pihak-

pihak yang membutuhkannya serta bagi penulis sendiri, semoga semua ini 

bermanfaat. 

 

Semarang,  2015  

 

 

Penulis 

 

  



viii 
 

SARI 

Wahyudi, Ardi. 2015. Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan Nusantara 

VIII Pasca Nasionalisasi dan Dampak Terhadap Masyarakat Desa Sukamuliya 

Tahun 1957-1987. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Mukhamad Shokeh, S.Pd., M.A. 

Kata Kunci: Eksistensi, Kebun Teh, Nasionalisasi, Masyarakat. 

Sejarah budidaya perkebunan, tidak terlepas dari peran para penjajah, 

terutama Belanda yang telah meletakan dasar bagi berkembangnya perusahaan 

perkebunan di Indonesia. Seperti juga di negara berkembang lainnya, sistem 

perkebunan di Indonesia juga diperkenalkan lewat kolonialisme Barat, dalam hal 

ini kolonialisme Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sejarah 

kebun teh Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII Cianjur, (2) proses nasionalisasi 

kebun Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII menjadi perkebunan milik negara, 

(3) perkembangan kebunan Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII pasca 

nasionalisasi pada tahun 1957-1987, dan (4) dampak yang terjadi setelah 

nasionalisasi terhadap masyarakat Desa Sukamuliya pada tahun 1957–1987. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, yang meliputi beberapa 4 tahap, yaitu: Heuristik adalah kegiatan 

menghimpun dan mengumpulkan data penelitian. Kegiatan ini terdiri dari 

observasi, wawancara, dan studi dokumen. Tahap kedua adalah Kritik sumber 

yaitu kegiatan untuk mendapatkan data-data yang tingkat kebenarannya atau 

kredibilitasnya tinggi melalui seleksi data-data yang terkumpul. Kritik sumber 

terdiri dari kritik internal dan eksternal. Tahap ketiga yaitu Interpretasi merupakan 

tahap dimana data yang diperoleh diseleksi, dicari kualitasnya satu dengan yang 

lain kemudian dirangkai dan disusun menjadi sebuah deskripsi. Tahap yang 

keempat adalah Historiografi, dimana penulis menyajikan hasil penelitian dalam 

bentuk cerita sejarah yang tersusun secara sistematis dan kronologis berupa 

sebuah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

diperoleh informasi bahwa perkebunan teh Gedeh mangalami perjalanan cukup 

panjang dan mengalami naik turunnya hasil produksi teh yang ada di Indonesia. 

Perkebunan teh Gedeh adalah perkebunan warisan yang diambil alih oleh 

pemerintah Indonesia ketika tahun 1957, peristiwa itu disebut dengan 

Nasionalisasi. Kenaikan hasil produksi berdampak kepada kehidupan masyarakat 

di Desa Sukamuliya yang sebagian masyarakat sekitar bekerja di perkebunan teh 

Gedeh. Dampak yang terjadi pada penelitian ini adalah adanya dampak sosial, 

ekonomi, dan infrastuktur. 

Simpulan penelitian ini adalah produksi teh dan lahan teh perkebunan 

Gedeh mengalami pasang surut, perjalanan kebun teh Gedeh sangat panjang 

hingga akhirnya bisa menjadi penyumbang terbanyak hasil produksi teh di daerah 

Cianjur. Pemeliharaan dan pengelolaan hasil semakin maksimal sehingga 

mendatangkan keuntungan yang semakin besar. Perkembangan kebun teh Gedeh 

di Desa Sukamuliya juga dipengaruhi beberapa faktor pendorong. Adanya faktor 

pendorong menyebabkan perkebunan Gedeh dapat berkembang dengan baik. 
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Faktor yang mendukung terjadinya peningkatan tersebut. Faktor tersebut 

diantaranya adalah alat-alat atau mesin-mesin yang memadai untuk mengolah teh 

yang bekerja dengan baik. Tanaman produksi perkebunan terawat, pupuk untuk 

tanaman melimpah, dan yang terpenting adalah harga jual teh pada waktu itu 

tinggi. kehadiran perkebunan teh Gedeh di Desa Sukamuliya mendorong 

terbukanya daerah pedesaan di kawasan Sukamuliya karena dibangun sarana 

transportasi baik dilingkungan perkebunan teh maupun diluar perkebunan teh. 

Saran yang penulis berikan yang pertama kepada perkebunan Gedeh adalah 

pengelola atau kepala administratur perkebunan Gedeh harus mampu 

mengembalikan masa kejayaan perkebunan Gedeh yang pada tahun 1987 

mengalami peningkatan produksi. Pihak perkebunan harus terus berinovasi agar 

perkebunan Gedeh bisa semakin maju. Yang kedua untuk masyarakat Desa 

Sukamuliya penulis memberikan saran agar harus saling terus bekerjasama 

dengan pihak perkebunan Gedeh karena ini bisa menghasilkan simbiosis 

mutualisme antara pihak perkebunan dan masyarakat Desa Sukamuliya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sejarah budidaya perkebunan, tidak terlepas dari peran para penjajah, 

terutama Belanda yang telah meletakan dasar bagi berkembangnya perusahaan 

perkebunan di Indonesia. Seperti juga di negara berkembang lainnya, sistem 

perkebunan di Indonesia juga diperkenalkan lewat kolonialisme Barat, dalam hal 

ini kolonialisme Belanda (Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, 1991: 9). 

Hal tersebut merupakan salah  satu  sisi  sejarah  yang  mempunyai  

pengaruh  cukup  luas bagi  bangsa  Indonesia dalam  waktu  yang  cukup  

panjang. Belanda  sebagai  salah  satu  negara  penjajah mempunyai  peran  dalam 

sejarah perkebunan terutama yang telah meletakkan dasar bagi perkebunan di 

Indonesia (Mubyarto Dkk, 1992: 187). Pada dasarnya tujuan dari kebijaksanaan 

perkebunan adalah meningkatkan penghasilan devisa. Pendapatan petani 

perkebunan, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan hasil-hasil perkebunan 

bagi sektor-sektor lain terutama sektor industri. 

Upaya yang ditempuh oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan 

ekspor dan komoditi perkebunan adalah menekan serendah mungkin biaya 

produksi. Faktor produksi yang dapat ditekan sangat rendah adalah tanah dan 

tenaga kerja. Kesempatan itu diperoleh melalui penguasa pribumi yang 

mengadakan transaksi sewa tanah serta menjamin penyediaan tenaga kerja. 

Kerjasama yang terjalin baik dengan kepala-kepala pribumi ini ternyata 
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merupakan printisan sejak bangsa Belanda mengadakan penetrasi ditanah jajahan 

(Mubyarto dkk, 1992: 128). 

Perkebunan rakyat sebagai usaha tani keluarga mencakup berbagai  

tanaman perdagangan seperti karet, kopi, lada, tembakau, dan cengkeh. Jenis-jenis 

komoditi tersebut telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi 

perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang diandalkan, perkebunan 

dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam menangani masalah pengangguran 

yang semakin banyak dari tahun ketahun. Selain tanggung jawab tersebut, 

tanggung jawab lain yang harus dipikul adalah peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja dan keluarga. Perkebunan hadir sebagai kepanjangan dari perkembangan 

kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian 

kolonial. Perkebunan mulai masuk ke Indonesia sebagai sistem perekonomian 

pertanian komersial bercorak kolonial. Istilah ini berbeda dengan istilah sistem 

kebun pada negara jajahan sebelum masa pra kolonial. Sistem kebun dipahami 

sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang merupakan usaha 

tambahan/pelengkap, dalam kerangka ekonomis kapitalis sistem perkebunan 

dipahami sebagai bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks (Sartono 

Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 5). 

Nasionalisasi berawal dari sumber kebijakan pada periode demokrasi 

terpimpin yaitu deklarasi ekonomi. Terbentuknya deklarasi ekonomi sebagai dasar 

pemerintahan untuk melaksanakan usaha pemikiran modal secara langsung 

dengan jalan mengambil alih perusahaan–perusahaan swasta Belanda yang ada di 

Indonesia. Kebijakan nasionalisasi muncul akibat dari buntunya perjuangan 
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mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda ke tangan Republik Indonesia 

(RI) melalui jalur diplomasi, secara adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) 

tahun 1949. Hal ini dapat kita jumpai dalam ketentuan pasal 1 UU No. 86 Tahun 

1958, bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Republik 

Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan 

nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara 

Republik Indonesia (Pasal 1 UU No 86 Tahun 1958). 

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 86 tahun 1958, pada tahun 

1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok 

pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionaliasi Perusahaan-Perusahaan 

milik Belanda. Peraturan yang dapat dikenakan nasionalisasi adalah: Pertama, 

Perusahaan yang seluruhnya atau sebagian milik perseorangan warga negara 

Belanda dan bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, Kedua, 

Perusahaan milik sesuatu badan hukum yang seluruhnya atau sebagian modal 

Perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warga negara 

Belanda dan badan hukum itu bertempat kedudukan dalam wilayah Republik 

Indonesia, Ketiga, perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia 

dan merupakan milik sesuatu badan hukum yang bertempat kedudukan dalam 

wilayah negara kerajaan Belanda (Budiman Ginting, 2007: 102). 

Selain itu, perkebunan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam 

menunjang pembangunan selain penghasil devisa, sektor perkebunan juga 

menyediakan lapangan kerja yang luas, dengan alasan tersebut melatar belakangi 

pemerintah Orde Baru untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi, salah 
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satunya dengan melakukan rehabilitasi dan rasionalisasi sektor perkebunan sesuai 

dengan GBHN tahun 1983 yaitu peningkatan produksi perkebunan dalam rangka 

peningkatan penghasilan rakyat dan menunjang pembangunan industri serta 

peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa (Mubyarto Dkk, 1992: 34). 

Sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian berskala 

besar dan kompleks, bersifat padat modal (capital intensive), penggunaan tenaga 

kerja upahan (wage labour), struktur hubungan kerja yang rapi, penggunaan 

tenaga kerja modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta 

penanaman tanaman komersil (commercial crops) yang ditunjukan untuk 

komoditi ekspor dipasaran dunia. Sistem perkebunan dengan demikian merupakan 

bagian dari kegiatan sektor perekonomian modern yang berasal dari dunia barat 

(Sartono Kartodirdjo, 1987: 4). 

Dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pemerintah telah 

mencanangkan sub sektor perkebunan dengan masih melanjutkan pengembangan 

perkebunan rakyat sebagai tulang punggung pengembangan komoditi perkebunan 

(Ita Setiawati & Nasikun, 1991: 173). Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah 

untuk meningkatkan pendapatan devisa dari sektor perkebunan. Permasalahan 

yang di hadapi oleh sektor perkebunan pada masa itu berkaitan dengan situasi dan 

perekonomian yang tidak stabil, dan kekurangan sumber daya manusia yang 

mampu mengelola perkebunan. Akan tetapi melalui Penetapan Presiden Republik 

Indonesia nomor: 6/1964, yang dikeluarkan dan di undangkan pada tanggal 26 

November 1964, maka semua perusahan-perusahaan milik asing (Inggris, Prancis, 

Belanda dll) yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia, dikuasai 
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sepenuhnya secara langsung serta dikelola Pemerintah Indonesia. Perkebunan 

Gedeh tepat berada di sebelah timur kaki gunung Gede-Pangrango. Pembukaan 

areal perkebunan ini dimulai sejak tahun 1885. Pabrik pengolahan teh di kebun 

Gedeh sampai sekarang mempunyai konstruksi bangunan yang masih asli, belum 

pernah berubah. Pembangunan pabrik tersebut dilaksanakan dua kali, yaitu pada 

tahun 1927 dan 1929. Menurut catatan sejarah, pabrik yang diresmikan tanggal 30 

Oktober 1927 tidak cukup menampung produksi sehingga diperluas lagi pada 

tahun 1929 dan dibuka kembali oleh van den Hoofd administrateur (administratur 

kepala) perkebunan (PT. Perkebunan Nusantara VIII, 2010: 71). 

Pada tahun 1970 sampai dengan periode 2000 adalah masa dimana 

perkebunan teh Gedeh mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 1973 sampai 

dengan 1974 produksi teh Gedeh memegang hasil produksi terbanyak selama 

periode 1970 sampai dengan 2000. Pada tahun 1980 masing-masing afdelling 

mampu memetik hasil teh mencapai 10 ton per hari. Perkebunan Gedeh memiliki 

3 afdeling total keseluruhan perkebunanan Gedeh mampu menghasilkan teh 

hingga 30 sampai 40 ton per hari. Pada tahun 1983 pabrik teh Gedeh hampir tidak 

mampu menampung hasil teh yang dipetik oleh para pegawai perkebunan. 

Sehingga teh yang dipetik didiamkan diluar karena ruangan seisi pabrik telah 

penuh oleh teh-teh yang sedang diolah. Peningkatan produksi yang dihasilkan 

oleh perkebunan Gedeh berdampak kepada kehidupan para pekerja perkebunan 

dan masyarakat Desa Sukamuliya. Masyarakat Desa Sukamuliya mendapatkan 

peran penting dalam mengolah produksi yang dihasilkan oleh perkebunan Gedeh. 

Sebagian besar dari masyarakat Desa Sukamuliya bekerja diperkebunan Gedeh 
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pada tahun 1970 sampai dengan sekarang. Rata-rata sekitar 75% dari masyarakat 

Desa Sukamuliya bekerja di perkebunan Gedeh, mereka tediri dari wanita dan 

para laki-laki. Biasanya wanita dipekerjakan untuk memetik pucuk teh dan 

membawa pucuk tersebut ke pabrik pengolahan teh yang ada di perkebunan. 

Sedangkan laki-laki biasanya bertugas dibagian pabrik dan penghitungan jumlah 

pucuk teh yang dihasilkan dalam sehari. Dan tidak jarang pula masyarakat Desa 

Sukamuliya yang bekerja dibagian kantor perkebunan (Wawancara dengan bapak 

Ajang Nirwana pada tanggal 6 April 2015). 

Kehidupan dalam perkebunan mencerminkan suatu komunitas yang 

terpisah dari dunia luar. Hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan para pekebun 

dipertaruhkan dari dan untuk kebun. Atau dengan kata lain regenerasi orang 

kebun berlansung secara alamiah, mereka lahir di kebun, dewasa, kawin, menjadi 

tua dan meninggal dilingkungan perkebunan teh (Ita Setiawati & Nasikun, 1991: 

160). Gambaran tentang kehidupan didaerah perkebunan teh menunjukan bahwa 

masyarakat perkebunan tidak lagi seperti yang digambarkan orang dalam masa 

kolonial. Gambaran ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial-ekonomi 

diperkebunan berbeda di masing-masing perkebunan, dimana mencerminkan pula 

perbedaan kehidupan sosial-ekonomi para penghuninya (Ita Setiawati & Nasikun, 

1991: 165). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mengkaji dan merumuskan 

penelitian mengenai “Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII Pasca Nasionalisasi dan Dampak Terhadap Masyarakat 

Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Cianjur Tahun 1957-1987.” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana sejarah kebun teh Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII 

Cianjur?  

2. Bagaimana proses nasionalisasi kebun Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII menjadi perkebunan milik negara? 

3. Bagaimana perkembangan kebun teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII pasca nasionalisasi pada tahun 1957-1987?  

4. Apa dampak yang terjadi setelah nasionalisasi terhadap masyarakat 

Desa Sukamuliya pada tahun 1957-1987? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahu sejarah sejarah kebun teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII Cianjur 

2. Untuk mengetahui proses nasionalisasi kebun teh Gedeh PT. 

Perkebunan Nusantara VIII menjadi perkebunan milik negara 

3. Untuk mengetahui perkembangan kebun Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII pasca nasionalisasi pada tahun 1957-1987 

4. Untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah nasionalisasi terhadap 

masyarakat Desa Sukamuliya pada tahun 1957-1987 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia 

akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teortis penelitian diharapkan mampu memberikan satu 

kajian ilmiah tentang eksistensi kebun teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII pasca nasionalisasi dan dampak untuk masyarakat Desa 

Sukamuliya, dan berupaya memberikan pelajaran kepada mahasiswa 

mengenai perlunya kajian sosial dan ekonomi tentang perkebunan teh 

untuk menjadikan bagian khasanah perbendaharaan sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah perkebunan teh, 

khususnya mengenai Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII pasca nasionalisasi dan dampak terhadap masyarakat 

Desa Sukamuliya Kecamatan Cugenang Tahun 1957 -1987. 

b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman bagi 

masyarakat Desa Sukamuliya Cianjur dan mahasiswa peneliti 

mengenai Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan Nusantara 

VIII pasca nasionalisasi dan dampak terhadap masyarakat Desa 

Sukamulia Kecamatan Cugenang Tahun 1957 -1987. 

E. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai 

batasan–batasan objek penelitian yang mencakup lingkup wilayah (Spatial scope) 

dan lingkup waktu (Temporal scope). Peneliti mengambil ruang lingkup 

perkebunan Gedeh yang berada di wilayah Desa Sukamuliya Kecamatan 
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Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Pemilihan ruang lingkup ini karena 

Desa Sukamuliya tersebut merupakan daerah dimana perkebunan teh tersebut 

berdiri, perkebunan teh Gedeh merupakan salasatu perkebunan tertua yang ada di 

Cianjur. Peneliti memilih ruang lingkup tersebut dikarenakan peneliti memberikan 

pengetahuan baru kepada masyarakat Jawa Barat khususnya daerah Cianjur 

memiliki potensi sebagai perkebunan teh pada masa lampau serta memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai sejarah perkebunan teh serta kemajuan 

teknologi perkebunan teh pada masa lampau. 

Ruang lingkup waktu adalah batasan waktu terjadinya peristiwa sejarah 

yang menjadi objek penelitian. Ruang lingkup yang diambil peneliti yaitu tahun 

1957, karena pada tahun tersebut merupakan proses nasionalisasi, dimana semua 

perusahaan milik Belanda diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. 

Tepatnya pada bulan Desember 1957 perkebunan teh Gedeh diambil alih oleh 

Pemerintah RI. Proses nasionalisasi tersebut membawa banyak perubahan-

perubahan penting pada perkebunan teh di Cianjur. Peneliti memilih batasan tahun 

sampai 1987, karena pada tahun tersebut perkebunan teh Gedeh sedang 

mengalami peningkatan produksi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses 

dan usaha-usaha yang dilakukan perkebunan tersebut sehingga bisa mengalami 

masa peningkatan produksi. 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan aspek penting dalam penulisan sejarah. 

Dengan tinjauan pustaka ini kita akan memperoleh bahan-bahan pustaka yang 

dapat mendukung penelitian yang tengah dilakukan. Didalam skripsi ini peneliti 
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menggunakan bahan-bahan referensi yang menunjang yaitu referensi tertulis 

dalam bentuk buku dan hasil penelitian ataupun skripsi yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo dalam buku Sejarah Perkebunan di 

Indonesia (1991) membahas mengenai berbagai hasil produksi perkebunan seperti 

teh, kopi, gula, karet, tembakau dan kelapa. Selain itu dibahas pula masa puncak 

kemajuan bagi perkebunan pada tahun 1920-an. Krisis ekonomi yang terjadi pada 

tahun 1930 berdampak pada menurunnya produksi perkebunan, yang mengalami 

pasang surut akan turun naiknya produksi hasil tanaman perkebunan. Sebagai 

akhir dari buku dikemukakan juga mengenai perkebunan pada masa pendudukan 

Jepang. Pada masa setelah kemerdekaan sampai tahun 1980-an perkebunan sedikit 

dibahas karena pemerintah lebih fokus dalam penanganan kemerdekaan selain itu 

pembahasan perkebunan sangat kurang karena sumber tidak memadai. 

Buku yang kedua adalah buku karangan Mubyarto dkk, yang berjudul 

Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi (1992) membahas 

mengenai usaha pengusaha perkebunan dalam memproleh tanah dan tenaga kerja 

rakyat yang dilihat dari aspek sejarah dan aspek teknis agronomis. Selain itu, 

dibahas pula mengenai perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Tanah dan 

tenaga kerja merupakan unsur pokok sistem perkebunan yang telah ada di masa 

kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda. Perbedaan antara perkebunan dataran 

rendah dan dataran tinggi berpengaruh pula dalam sistem manajemen produksi 

dan kekuasaan yang lebih otoriter pada perkebunan dataran tinggi. Hal ini 

membuat masyarakat lebih menderita karena banyaknya tekanan dari penguasa 
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desa tradisional dan pengusaha perkebunan. Dalam buku ini pembahasannya 

sebagian besar dilakukan di Sumatera karena wilayahnya merupakan komoditi 

perkebunan terbesar di Indonesia. 

Buku yang ketiga adalah buku karangan Ita Setiawati dan Nasikun dalam 

buku Teh: Kajian Sosial Ekonomi (1991) membahas tentang aspek-aspek sosial 

ekonomi, maupun sosial budaya serta tinjauan singkat dari segi teknis agronomis 

dan aspek–aspek pengolahan teh. Dalam buku ini juga menyajikan uraian tentang 

kondisi sosial-ekonomi perkebunan di Indonesia mulai dengan pembahasan 

tentang gambaran umum perkebunan teh, mekanisme kerja dilingkungan 

perkebunan teh dan seberapa jauh peranan teh dalam peningkatan kesejahteraan 

petani. Dalam buku ini Ita Setiawati & Nasikun menggunakan teori ekonomi 

pembangunan. Kerangka pemikiran teoretis yang demikian mengasumsikan 

pembangunan yang berarti bagi masyarakat negara-negara sedang berkembang 

seperti Indonesia harus menolak anggapan bahwa pembangunan ekonomi akan 

terjadi dengan sendirinya apabila terjadi kenaikan pendapatan nyata per kapita 

yang berlangsung dan dapat dipertahankan dalam kurun waktu yang lama. 

Disamping pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang terus menerus 

meningkat, pembangunan harus juga berarti perbaikan distribusi pendapatan yang 

semakin merata dan bebas dari penguasa dominasi kepentingan-kepentingan dari 

masyarakat lain. 

Buku keempat adalah karya Bondan Kanumoyoso (2001) dengan judul 

Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Sinar 

Harapan. Buku ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 
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nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, mulai dari awal mula 

kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Belanda di Nusantara yang berawal dari 

VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan dagang asal 

Belanda yang memonopoli ekonomi Nusantara pada abad ke-17 hingga abad ke-

18, memasuki awal abad ke-19 juga dipaparkan bahwa kebijakan ekonomi di 

bawah pemerintah kolonial Belanda. Buku ini memaparkan mengenai masalah-

masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an, yaitu 

kelemahan di bidang administrasi negara. Dan pendudukan Jepang serta periode 

perang kemerdekaan telah mengakibatkan kehancuran di dunia perekonomian 

Indonesia. Banyak fasilitas-fasilitas ekonomi dan industri yang ada menjadi rusak 

dan tidak dapat digunakan. 

Buku ini menjelaskan secara rinci mengenai pengambilalihan perusahaan-

perusahaan Belanda. Sikap yang diambil pemerintah Indonesia terhadap modal 

asing sepanjang tahun 1950-an dipengaruhi pada pengalaman pada masa kolonial 

Belanda dimana modal asing khususnya modal Belanda, menjadi penghambat 

kedaulatan ekonomi Indonesia, karena peran modal asing yang sampai saat itu 

dijalankan hanya untuk menarik keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dari 

Indonesia. Pada bab terakhir berisi tentang terbentuknya sebuah keseimbangan 

yang baru, dominasi modal Belanda dalam ekonomi modern Indonesia telah 

berakhir, akibat dari pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. 

Buku ini menjadi referensi peneliti dalam menyusun penelitian yang mengulas 

nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Buku ini 

tidak hanya membantu dalam penyusunan tentang nasionalisasi perusahaan-



13 
 

 
 

perusahaan Belanda, akan tetapi juga beberapa hal yang melatarbelakangi adanya 

nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, proses 

pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda serta kondisi perekonomian 

pasca nasionalisasi. 

Buku kelima adalah karya J. Thomas Lindblad yang berjudul Fondasi 

Historis Ekonomi Indonesia (2002), diterbitkan oleh Pustaka Harapan. Pada salah 

satu sub bab dalam buku ini menjelaskan tentang pembentukan ekonomi nasional 

dan kebijakan ekonomi di Indonesia selama periode 1950–1965. Sejak 

pemerintahan Orde Baru membuka pintu bagi penanaman modal asing pada tahun 

1967. Fokus ini hampir tidak mengejutkan karena iklim terdapat investasi asing 

selama periode pasca kolonial terutama akhir tahun 1950-an menjadi semakin 

dimusuhi dibakar oleh nasionalisme ekonomi yang meningkat dan sekaligus 

permusuhan terhadap penanaman modal asing. Untuk periode yang singkat pada 

tahun 1963 sebuah harapan muncul setelah pendudukan politik Irian Jaya oleh 

Belanda di bawah pengawasan PBB, Presiden Soekarno lebih dapat menerima 

pandangan bahwa negara Indonesia harus memusatkan perhatian dan energinya 

pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi jangka panjang serta pembangunan 

ekonomi berikutnya. 

Buku yang kelima ini membantu penulis dalam menjelaskan situasi 

perekonomian Indonesia pasca nasionasilasi, dan membantu peneliti dalam 

menjelaskan kebijakan–kebjakan ekonomi Indonesia pada tahun 1950-1967. Pada 

buku ini tidak dibahas secara terperinci mengenai pemilikan dan pengusaha tanah. 

Beberapa literatur yang dihimpun, dapat menjadi sebuah gambaran untuk dasar-
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dasar teori tentang perkebunan teh. Dalam penelitian Eksistensi PT. Perkebunan 

teh Gedeh pasca nasionalisasi tahun 1957-1987 akan mengulas mengenai 

perkebunan teh di Cianjur yang meliputi sejarah, perkembangan, proses 

nasionalisasi, serta dampak bagi masyarakat Desa Sukamuliya dalam batasan 

tahun 1957 sampai dengan tahun 1987. 

G. LANDASAN TEORI DAN PENDEKATAN 

Landasan teori dari sebuah penelitian didapat dari melihat kata kunci dari 

penelitian dan mencari beberapa yang mengandung konsep yang hampir sama 

denan judul penelitian yaitu Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII Pasca Nasionalisasi dan Dampak Terhadap Masyarakat Desa 

Sukamuliya Tahun 1957-1987. Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh 

beberapa teori yang mengandung konsep, Modernisasi, Nasionalisasi, dan 

Perubahan. Teori-teori tersebut didapat dari hasil pemahaman pembacaan buku-

buku yang relevan bagi penelitian atau kajian pustaka dari beberapa hasil tulisan. 

1. Teori Modernisasi 

Modernisasi mengandung tiga makna. Makna paling umum sama 

dengan seluruh jenis perubahan sosial progresif apabila masyarakat 

bergerak maju menurut skala kemajuan yang diakui. Modernitas meliputi 

proses industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokratisasi, pengaruh 

kapitalisme, perkembangan individualism dan motivasi untuk berprestasi, 

meningkatnya pengaruh akal dan sains (Sztompka, 2010: 149). Menurut 

pengertian relative, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk 

menyamai standar yang dianggap moden baik oleh rakyat banyak maupun 
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elite penguasa. Modernisasi dalam arti masyarakat rujukan, unggul, tempat 

asal prestasi yang dianggap modern paling umum, berada di kalangan 

pakar (Sztompka, 2010: 153). 

Makna modernisasi paling khusus hanya mengacu pada 

masyarakat terbelakang atau tertinggal dan melukiskan upaya mereka 

untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup 

berdampingan dengan mereka pada periode historis yang sama dengan 

masyarakat global (Sztompka, 2010, 150). Teori modernisasi dapat 

dianggap sebagai wujud terakhir pemikiran evolusionisme. Semula dalam 

mencari model teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan 

dari “dunia kurang maju” ke dunia yang lebih maju, teori itu berpaling ke 

evolusionisme ketika masih dominan dalam pemikiran sosiologi tentang 

perubahan (Sztompka, 2010: 151). 

Modernisasi yang terjadi di Desa Sukamuliya awalnya dibawa oleh 

bangsa Belanda yang melakukan ekspansinya ke daerah Cianjur untuk 

mencari potensi apa yang ada di wilayah ini. Belanda memilih Desa 

Sukamuliya untuk dijadikan sentral pengolahan teh yang ada di Jawa 

Barat. Ini terbukti pada tahun 1927 pabrik pengolahan teh telah ada di 

wilayah ini. Modernisasi memberikan pengaruh terhadap wilayah ini, 

dampak yang terasa dari modernisasi yang dibawa oleh Belanda adalah 

teknologi mesin untuk mengolah teh, pembangunan jalan atau transportasi 

untuk mengirim hasil teh dan tentunya pola pikir masyarakat yang 

berubah. 
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2. Teori Nasionalisasi 

Dalam Laporan Penelitian Nasionalisasi dan Kompensasi Dr. 

Rustanto, S.H., LL.M. tahun 2012, nasionalisasi adalah pengambilan 

secara menyeluruh terhadap perusahaan–perusahaan asing dengan tujuan 

untuk mengakhiri penanaman modal asing di dalam ekonomi atau sektor-

sektor ekonomi dalam negeri, sedangkan ekspropriasi mengacu pada 

pengambilan perusahaan tertentu demi kepentingan umum atau 

kepentingan ekonomi tertentu. 

Ketentuan tentang kompensasi jelas tidak sesuai dengan dua teori 

utama tentang kompensasi untuk nasionalisasi yaitu Doktrin Calvo atau 

Calvo Clause dan Doktrin Hull atau The Hull Formula. Dengan demikian 

tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa penanaman modal asing 

dirugikan oleh perlakuan tidak adil dari sistem hukum nasional Negara 

penerima investasi (host state). Embrio nasionalisasi adalah 

“Indonesianisasi”. Konsep terakhir ini sesungguhnya sebagai cermin 

terhadap cita-cita kemerdekaan sepenuhnya dari kekuasaan asing. 

Indonesianisasi atau pengindonesiaan berawal dari suatu cita-cita dan 

pemikiran yang berbau ideologis tentang orang Indonesia yang merdeka 

terbebas dalam segala hal dari penjajahan, termasuk penjajahan Belanda 

(Wasino dkk, 2014: 9). 

Nasionalisasi mengacu pada penghapusan pengawasan oleh 

Belanda dan reorientasi ekonomi Indonesia secara mendasar pada masa 

dekolonisasi dan selama tahun-tahun segera setelah pengakuan 
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Kemerdekaan Indonesia tahun 1949.Nasionalisasi membawa dampak 

perubahan structural dalam konteks yang lebih luas (Wasino dkk, 2014: 

11). Secara hukum, nasionalisasi memiliki makna yang cukup spesifik. 

Konsep ini dibedakan dengan konsep-konsep yang sejenis dan sering 

disalahartikan, yaitu “konfiskasi, onteigening, dan pencabutan hak”.  

Dimulainya nasionalisaisi terjadi pada tanggal 3 Desember 1957 oleh 

pemerintah, didasarkan pada tanggal pertanggung jawaban atas tindakan 

nasionalisasi. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nasionalisasi 

dikeluarkan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok 

Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan 

Belanda (Wasino dkk, 2014: 787). 

3. Teori Perubahan 

Perubahan sosial yang terjadi dalam waktu kurang lebih 20 tahun 

itu amat banyak dan meliputi hampir semua bidang kehidupan masyarakat. 

Perubahan itu diawali pada tingkat pemerintahan nasional. Perubahan ini 

dengan cepat menimbulkan perubahan-perubahan pada pemerintahan dan 

masyarakat Desa Sukamuliya dan daerah-daerah lainnya. 

Perubahan sosial yang terjadi di bidang kehidupan bernegara 

sebagian besar terjadi sebagai intended change atau perubahan yang 

disengaja, sering malah direncanakan dan dirundingkan sebelumnya. 

Bagaimanapun juga perubahan-perubahan sosial itu mempunyai dasar 

yang kuat, yaitu UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Perubahan 
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yang terjadi lebih banyak bersifat unintended change atau perubahan yang 

tidak disengaja. Setiap perubahan sosial pada pokoknya mengikuti proses 

integrasi, disintegrasi dan reintegrasi (Selo Soemardjan, 2009: 3). 

Perubahan sosial pada umumnya bisa berasal dari berbagai sumber. 

Pertambahan jumlah penduduk pasti menimbulkan perubahan ekologis. 

Perubahan ini akan merangsang terjadinya perubahan tata hubungan antara 

kelompok-kelompok sosial. Apabila diterapkan dalam skala yang cukup 

besar, maka penemuan-penemuan dan inovasi teknologis akan 

menimbulkan suatu tatanan baru dalam kehidupan ekonomi. Perubahan ini 

bisa menimbulkan perubahan menuju apa yang disebut Veblen kebiasaan-

kebiasaan berpikir dan bertindak (Selo Soemardjan, 2009: 447). 

Perubahan sosial dapat dibagi dalam dua kategori, yakni perubahan 

disengaja dan perubahan yang tidak disengaja (intended and unintended 

change) (Selo Soemardjan, 2009: 448). Perubahan sosial dapat 

dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencangkup 

sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem 

tertentu dalam jangka waktu berlainan (Sztompka, 2010: 2). Menurut 

Sztompka perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

tergantung pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen atau 

dimensi sistem sosialnya (Sztompka, 2010:3).  

Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sosial, ekonomi, 

dan politik dalam mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar 

perkebunan khususnya Desa Sukamuliya. Pendekatan sosial dilakukan 
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untuk mengetahui cara-cara hidup masyarakat, tentang kebutuhan dasar 

manusia dalam kebutuhannya sebagai anggota masyaraat dan interaksi 

dengan dunia sekitarnya. Sedangkan pendekatan ekonomi dilakukan untuk 

melihat keadaan manusia dalam menggunakan sumber–sumber alam untuk 

keperluannya yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa, jadi pendekatan sosial ekonomi dalam skripsi ini berarti 

masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya menggunakan sumber-sumber 

alam yang terbatas persediaannya. Sedangkan pendekatan politik 

dilakukan untuk melihat bagaimana nasionalisasi berlangsung. 

H.  METODE PENELITIAN 

Suatu penelitian yang bersifat ilmiah mustahil dilakukan tanpa didukung 

dengan keberadaan fakta-fakta. Apalagi penelitian sejarah keberadaan fakta 

sangatlah diperlukan, dianalisis dan dikembangkan untuk merekonstruksi 

peristiwa masa lampau sedangkan fakta tidak mungkin ditemukan tanpa 

tersedianya data. Berasal dari data-data itulah fakta dapat ditemukan setelah 

melalui proses interpretasi sedangkan data baru dapat ditemukan setelah 

melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah (Sartono Kartodirdjo, 

1992: 90). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 1975:32). Dengan 

penelitian berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan penelitian 

ilmiah dengan suatu kegiatan obyektif, sistematis dan logis. 
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Penulisan skripsi ini disusun menggunakan pendekatan secara historis 

yang uraiannya bersifat analitis ini bertujuan merekonstruksi masa lampau secara 

sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi 

serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh 

kesimpulan yang kuat. 

Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi, 

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “Heuristikum” yang artinya 

memperoleh atau mengumpulkan. Menurut C. J Reiner seperti yang 

dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 5) heuristik adalah suatu teknik, 

suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik merupakan proses 

pengumpulan sumber-sumber tertulis baik berupa arsip, dokumen, dan 

wawancara maupun hasil-hasil penelitian yang akan dilakukan. Heuristik 

sejarah tidak berbeda dalam hakekatnya dengan kegiatan bibliografis yang 

lain sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak. Akan tetapi sejarawan 

harus mempergunakan banyak material yang tidak terdapat di dalam buku-

buku. Jika bahan-bahan itu berupa dokumen-dokumen resmi, maka harus 

mencari di arsip, pengadilan-pengadilan, perpustakaan pemerintah, dan 

lain lain (Gottschalk, 1975: 35). 

Bentuk pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data skunder. Data primer yang diperoleh penulis yaitu 

dari hasil wawancara dengan semua yang terkait dalam penelitian yang 
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dilaksanakan di perkebunan teh Gedeh, penulis melakukan wawancara 

dengan Ajang Nirwana (57 tahun) selaku pensiunan PT. Perkebunan 

Nusantara VIII Kebun Gedeh yang bekerja di bagian produksi yang 

dilakukan pada hari selasa 10 Maret 2015 dengan mendatangi langsung 

rumah informan yang terletak di Sukamuliya. Wawancara dengan M. 

Ridwan (40 tahun) selaku staf bagian umum di PT Perkebunan Nusantara 

VIII Kebun Gedeh pada hari selasa 10 Maret 2015 yang bertempat di 

kantor PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gedeh. Wawancara dengan 

Kiki (67 tahun) selaku pensiunan PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun 

Gedeh yang bekerja dibagian teknik yang dilakukan pada hari selasa 5 Mei 

2015 yang bertempat di rumah informan yang terletak di Sukamuliya. Dan 

wawancara dengan Yusuf (68) selaku masyarakat Desa Sukamuliya yang 

dilakukan pada hari selasa 5 Mei 2015 yang bertempat di rumah informan 

yang terletak di Desa Sukamuliya. 

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang 

bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang tidak hadir 

pada peristiwa yang dikisahkannya (Gosttchalk, 1975: 35). Data sekunder 

dapat diperoleh dari buku-buku, koran, majalah serta data-data yang 

memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini. 

Sumber-sumber sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya 

buku-buku tentang perkebunan teh, perkebunan di Indonesia, sejarah 

perekonomian Indonesia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik 
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Belanda dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Buku-buku 

tersebut diperoleh dari perpustakaan jurusan sejarah, perpusatakaan 

Universitas Negeri Semarang, koleksi buku perkebunan teh Gedeh, dan 

buku-buku koleksi pribadi. Buku-buku tersebut seperti buku yang berjudul 

Teh: Kajian Sosial Ekonomi, Tanah Tenaga Kerja Perkebunan, Sejarah 

Perkebunan di Indonesia, Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, 

Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan. Penulis juga menggunakan surat 

kabar sejaman yang terkait dengan penelitian ini, serta hal lain yang 

memberikan informasi atau keterangan dan gambaran tentang perkebunan 

teh Gedeh. Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data 

yaitu: 

a. Studi Lapangan (Observasi) 

Studi lapangan atau observasi yang di maksud adalah kegiatan 

melakukan pengamatan secara langsung untuk menghimpun jejak 

sejarah terhadap perkebunan teh Gedeh. Teknik secara langsung yang 

dilakukan adalah dengan melihat keadaan, suasana dan kenyataan 

masa lampau yang ada di perkebunan teh Gedeh yang 

perkembangannya tentu meninggalkan jejak-jejak sejarah baik berupa 

peninggalan fisik maupun non fisik. Dalam hal ini penulis 

mengunjungi langsung perkebunan teh Gedeh serta melihat proses 

pembuatan teh. Studi lapangan ini penulis lakuan pada bulan 

Desember 2014 sampai Januari 2015. 

 



23 
 

 
 

b. Wawancara 

Wawancara sejarah lisan yang dilakukan dengan berbagai 

tokoh yang terkait dengan keberadaan perkebunan teh Gedeh, baik 

para pegawai, pensiunan pegawai perkebunan, maupun penduduk 

sekitar. Sejarah lisan ini mempunyai banyak kegunaan dengan sifatnya 

yang kontemporer. Sejarah lisan memberikan kemungkinan yang 

hampir tidak terbatas, untuk mengenali sejarah dari pelaku sejarah, dari 

pelaku-pelaku yang tidak disebutkan dalam dokumen. Selain itu 

sejarah lisan juga memungkinkan perluasan permasalahan sejarah 

karena sejarah tidak lagi dibatasi dengan adanya dokumen tertulis 

(Kuntowijoyo, 1994: 23). Teknik dalam wawancara yang dilakukan 

adalah untuk mendapat informasi-informasi mengenai Eksistensi PT 

Perkebunan Teh Gedeh Pasca Nasionalisasi dan Dampaknya Terhadap 

Desa Sukamuliya Tahun 1957-1987. Wawancara dilakukan terhadap 

pelaku-pelaku sejarah yang mengetahui perkebunan teh Gedeh baik 

yang di dalam perkebunan maupun di sekitar perkebunan. Hasil 

wawancara yang diperoleh ditentukan oleh beberapa faktor, di 

antaranya adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang 

terdapat dalam daftar dan situasi pada waktu wawancara berlangsung. 

Wawancara yang dilakukan penulisan skripsi ini adalah 

wawancara terstruktur, dimana penulisan menggunakan panduan 

pertanyaan yang sebelumnya telah disusun. Kegiatan wawancara 

dilakukan dengan merekam dan menulis. Penulis mempersiapkan alat 
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perekam dan menulis beberapa hal-hal yang dianggap penting. Daftar-

daftar informan yang diwawancarai penulis serta waktu dan tempat 

pelaksanaannya telah penulis jelaskan pada tahap pengumpulan dan 

penelusuran sumber (Heuristik). 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupan kegiatan untuk memperoleh data 

dengan mencari Literatur-literatur yang ada relevansinya dengan 

penelitian yang dilaksanakan ini. Sumber-sumber tertulis yang 

digunakan oleh penulis adalah buku yang berkaitan dengan 

permasalahan dan surat kabar. Metode kepustakaan dilakukan untuk 

mencari sumber yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian 

penulis. Penulis mendapatkan sumber-sumber perpustakaan jurusan 

sejarah Universitas Negeri Semarang, perpustakaan pusat Universitas 

Negeri Semarang, koleksi buku perkebunan teh Gedeh dan koleksi 

buku pribadi. 

d. Studi Dokumen 

Bagian studi dokumen ini, penulis berhasil mendapatkan data 

dan informan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, penulis 

mendapatkan data dan informasi tentang kondisi geografis Desa 

Sukamuliya Kecamatan Cugenang, jumlah penduduk menurut mata 

pencaharian dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat Sukamuliya. 
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2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap 

sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut 

pandang nilai kebenaran. Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan 

melihat kembali apakah sumber itu sesuai atau tidak, sumber asli atau 

turunan. Kritik sumber ini juga merupakan usaha untuk mendapatkan data 

yang tingkat kebenaran atau kredibilitasnya paling tinggi dengan 

melakukan seleksi data yang terkumpul. Kritik sumber akan menghasilkan 

sumber sejarah yang dapat dipercaya (credible), penguatan saksi mata 

(eyewitness), benar (truth), tidak dipalsukan (unfabricated), handal 

(reliable) (Pranoto, 2010: 36). Kritik sumber ini dibedakan menjadi yaitu 

kritik eksteren dan kritik intern. 

a. Kritik ekstern 

Kritik ekstern dilakukan terutama untuk menentkan apakah 

sumber tersebut merupakan sumber asli yang dibutuhkan atau tidak, 

apakah sumber tersebut utuh atau diubah-ubah, apakah sumber tersebut 

sesuai dengan aslinya (Widja, 1988: 22). Kritik ekstern meliputi 

penemuan kata, jika bahan sumber itu asli dan memiliki integritas. 

Dalam hal ini untuk mengecek apakah dokumen itu asli atau tidak 

benar-benar sesuai dengan yang ditulis. Untuk itu perlu adanya 

pertanyaan: kapan sumber itu dibuat, siapa yang membuat dan 

bagaimana bentuk asli dari bentuk tersebut. Pada tahap ini peneliti 

membandingkan antara sumber-sumber yang diperoleh dari 
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perkebunan teh Gedeh dengan sumber-sumber yang berasal dari 

tempat lain serta membandingkan sumber-sumber yang berasal dari 

buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sedangkan 

kritik ekstern dalam wawancara diperoleh dengan melakukan 

pembuktian apakah informan yang penulis wawancarai benar-benar 

orang-orang yang pernah bekerja di pabrik atau tidak. Penulis mencari 

informasi tersebut dengan melihat daftar pensiunan dan daftar orang-

orang yang pernah berkecimpung di dalam pabrik. Penulis juga 

mencari sosok informan yang pantas untuk diwawancarai terkait 

dengan penelitian penulis melalui pegawai perkebunan. Penulis 

kemudian menafsirkan apakah informan yang disarankan para pegawai 

instansi dapat memberikan keterangan tentang pernyataan yang akan 

penulis ajukan atau tidak. 

b. Kritik intern 

Kritik intern adalah kritik yang menilai apakah sumber dilihat 

dari isinya apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan 

dapatkah dipercaya kebenarannya. Terlebih untuk sumber sekunder, 

karena sumber sekunder biasanya sudah mendapatkan unsur 

interpretasi penulis yang tidak menutup kemungkinan ada unsur-unsur 

subyektifitas dari penulis meskipun dalam skala kecil. Kritik intern 

dilakukan dengan membandingkan beberapa penafsiran dari beberapa 

buku pada data yang diperoleh. Adapun cara yang dilakukan dalam 

melaksanakan kritik ini adalah: 
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1) Penilaian intrinsik sumber 

Penilaian ini dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-

sumber yang telah diperoleh apakah mempunyai kecocokan dengan 

kajian penelitian atau tidak. Jika sesuai maka dapat digunakan sebagai 

sumber penulisan penelitian. Cara yang dilakukan dalam melakukan 

kritik intern sumber adalah melihat kemampuan dokumen-dokumen, 

buku-buku serta sumber-sumber lain yang relevan untuk dilihat 

kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dengan eksistensi 

perkebunan teh Gedeh pasca nasionalisasi, mengungkap kejujuran 

berkaitan dengan tingkat subyektifitas, kepentingan dan mau tidaknya 

sumber mengungkapkan kebenaran dengan cara mengecek isi-isi dari 

sumber tersebut. 

2) Membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber 

Proses ini dilakukan dengan menjelaskan kesaksian dari 

sumber-sumber informan yang telah diwawancarai seperti dari hasil 

wawancara dengan pegawai, pimpinan perkebunan teh Gedeh, dan 

masyarakat sekitar perkebunan. Caranya adalah mengambil keterangan 

yang mirip dan sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan 

sehingga diperoleh sumber yang relevan. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-

data yang mempunyai kesasuaian satu sama lain dan bermakna (Widja, 

1989: 23). Interpretasi yaitu “menentukan makna hubungan dari fakta-
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fakta dan data yang diperoleh”. Berbagi fakta yang lepas satu sama lain 

dirangkaikan dan peristiwa yang satu dengan yang lain dimasukkan di 

dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya. 

Pada proses ini tidak semua fakta yang diteliti dan data-data yang 

diperoleh penulis dilapangan dapat dimasukan kedalam pembahasan 

permasalahan, tetapi yang dimasukkan penulis ke dalam pembahasan 

permasalahan adalah data yang relevan dengan gambaran cerita yang 

disusun. Proses ini dilakukan untuk mengetahui Eksistensi Kebun Teh 

Gedeh PT. Perkebunan Nusantara VIII Pasca Nasionalisasi dan 

Dampaknya Terhadap Desa Sukamuliya Tahun 1957-1987. Interpretasi ini 

dilakukan untuk menentukan makna yang saling berhubungan antara data 

yang telah diperoleh. 

Pada tahap ini penulis menyeleksi data yang diperoleh, di mana 

penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan 

sejarah dan dipilih mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah 

melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga 

pada akhirnya menjadi satu rangkaian yang bermakna. 

4. Historiografi 

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah penulisan. 

Pada tahap ini peneliti menyajikan hasil dalam bentuk cerita sejarah yang 

tersusun secara sistematis dan kronologis berupa sebuah deskriptif analitis. 

Dengan kata lain cerita sejarah dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dalam hal ini Gottschalk memberikan batasan tentang 
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penelitian sejarah yang sekurang-kurangnya memuat empat hal yaitu: 

membuat detail fakta akurat, kelengkapan bukti yang cukup, struktur yang 

logis, serta penyajian yang terang dan halus (Gottschalk, 1975: 131). 

Data-data yang diperoleh dari peneliti terdapat di kantor pusat PT. 

Perkebunan Nusantara VIII, BPTK Gambung Bandung maupun data yang 

diperoleh dari sumber pustaka atau perpustakaan-perpustakaan terkait 

yang telah melewati proses kritik sumber dan interpretasi dituangkan oleh 

penulis dalam bentuk tulisan (Goottschalk, 1975: 135). Data-data yang 

relevan dengan permasalahan penelitian ini dan dianalisa melalui 

interpretasi menyusun cerita perjalanan Perkebunan Teh Gedeh Pasca 

Nasionalisasi Tahun 1957-1987 secara kronologis dan sistematis sehingga 

akan memudah dan dimengerti. Hasil dari penelitian yang diteliti secara 

ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan 

ejaan yang berlaku tanpa mengurangi daya tarik pembaca. 

I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “EKSISTENSI KEBUN 

TEH GEDEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII PASCA 

NASIONALISASI DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT 

DESA SUKAMULIYA KECAMATAN CUGENANG TAHUN 1957–

1987” penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut 

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, lembar persetujuan 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto, dan persembahan. Prakata, 

daftar isi, daftar table gambar dan daftar lampiran. 
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Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, 

tinjauan pustaka, landasan teori & pendekatan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi tentang gambaran umum Kecamatan Cugenang 

Kabupaten Cianjur dan Perkebunan Teh Gedeh. Bagian pertama dibahas 

mengenai Kecamatan Cugenang dengan sub bab yang terdiri dari letak 

geografis, keadaan penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, dan 

kondisi politik. Bagian kedua dibahas mengenai profil Perkebunan Teh 

Gedeh dengan sub bagian-bagian yang terdiri dari lokasi Perkebunan Teh 

Gedeh, alasan pemilihan lokasi perkebunan, sejarah perkebunan teh 

Gedeh, dan juga struktur organisasi perkebunan teh Gedeh. 

Bab III membahas tentang nasionalisasi perkebunan yang ada di 

Jawa Barat dan nasionalisasi perkebunan teh Gedeh, bagian pertama 

membahas tentang proses nasionalisasi perkebunan teh Gedeh. Bagian 

kedua membahas perkembangan perkebunan teh Gedeh pasca 

nasionalisasi, hasil perkebunan teh Gedeh, pengolahan teh, dan tenaga 

kerja di perkebunan teh Gedeh. 

Bab IV membahas tentang dampak perkebunan teh Gedeh terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sukamuliya, pada bab ini 

dijelaskan tentang dampak perkebunan teh terhadap kehidupan sosial 

masyarakat sekitar dan dampak perkebunan teh terhadap kehidupan 

ekonomi masyarakat sekitar. 
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Bab V adalah bagian penutup yang terdiri dari simpulan dari hasil 

penelitian atau penulisan skripsi ini. 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CUGENANG DAN PERKEBUNAN THE 

GEDEH 

 

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Cugenang 

1. Letak Geografis Kecamatan Cugenang 

Kecamatan Cugenang merupakan satu dari 32 kecamatan di Kabupaten 

Cianjur Propinsi Jawa Barat yang terletak kurang lebih 15 km dari Ibukota 

Kabupaten. Pada tahun 1979, kecamatan ini terdiri dari 14 desa. Tahun 

berikutnya terjadi pemekaran pada tiap desa dan menghasilkan beberapa desa 

baru yang terdapat di Kecamatan Cugenang. Hingga pada tahun 1987-1990 

tercatat ada 16 desa yang terdaftar di kecamatan ini. Desa tersebut antara lain, 

Sukamanah, Gasol, Cijedil, Cibereum, Nyalindung, Mangunkarta, Sarampad, 

Talaga, Sukajaya, Cibulakan, Benjot, Sukamuliya, Wangunjaya, Cirumput, 

Padaluju, Galudra (Sumber: BPS Kecamatan Cianjur dalam angka tahun 1987). 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cugenang adalah sebagai berikut: 

- Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Pacet dan Kecamatan 

Sukaresmi 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cianjur dan Kecamatan 

Mande 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Warungkondang 

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi 
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Kecamatan Cugenang merupakan daerah dataran tinggi dan sebagian 

wilayahnya berada diketinggian dengan ketinggian 300 sampai 1.035 meter dari 

permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Cugenang sekitar 5.614 Ha
2
, sebagian 

besar lahannya digunakan sebagai pertanian antara lain perkebunan besar 1.006 

Ha
2
, perkebunan rakyat 824 Ha

2
, sawah 2.175 Ha

2
, lading 1.272 Ha

2
, dan 

pekarangan 337 Ha
2
 (Sumber: BPS Kabupaten Cianjur dalam angka 1980-1982). 

2. Keadaan Penduduk 

Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu, 

terikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati dan saling berinteraksi satu dengan 

yang lain secara terus menerus. Jumlah penduduk Kecamatan Cugenang dari 

tahun 1980 sampai 1987 terus meningkat. Pada tahun 1980 penduduk Kecamatan 

Cugenang berjumlah 59.084 jiwa terdiri dari laki-laki 29.249 sedangkan 

perempuan 29.835 jiwa. Pada tahun 1987 penduduk di Kecamatan Cugenang 

berjumlah 72.049 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 36.071 jiwa dan 

perempuan 35.978 jiwa. Untuk Desa Sukamuliya sendiri jumlah penduduk pada 

tahun 1980 berjumlah 4.638 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.266 dan perempuan 

2.372. Pada tahun 1987. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1 yang ada 

dalam lampiran 1 (Sumber: BPS Kabupaten Cianjur dalam angka 1980-1982 dan 

1987). 

3. Kondisi Ekonomi 

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup seorang diri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Kehidupan sosial 

masyarakat Cugenang terlihat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan 



34 
 

 
 

bersama-sama, seperti gotong royong, dalam acara bersih desa, memperbaiki 

musholah dan jalan yang rusak. Bentuk gotong royong yang lain juga dapat 

dilihat saat salah satu warga desa ada yang mempunyai hajat besar seperti, 

pernikahan, khinantan, slametan, upacara kematian dan lain sebagainya. Warga 

desa biasanya saling membantu baik berupa uang, makanan, ataupun dengan 

tenaga (Wawancara dengan Bapak Yusuf tanggal 4 Mei 2015). Cugenang 

merupakan daerah tinggi yang produktif. Terbukti dengan adanya salah satu desa 

di Cugenang penghasil beras Cianjur. Adapun di kawasan Desa Sukamuliya 

terdapat perkebunan teh dan pabrik teh yang terkenal di daerah Cianjur. 

Keberadaan perkebunan teh sangat membantu pendapatan masyarakat Cugenang 

khususnya desa Sukamuliya, karena menurut informasi yang penulis dapatkan 

melalui wawancara dengan bapak Ridwan, kebanyakan yang bekerja di 

perkebunan teh adalah masyarakat yang tinggal di kawasan desa Sukamuliya, 

selain itu masyarakat Sukamuliya mempunyai bermacam-macam mata 

pencaharian, yakni petani, buruh tani, peternak, dan lain sebagainya. Tetapi pada 

umumnya mereka bekerja pada sektor pertanian karena wilayah kecamatan 

Cugenang sebagian besar merupakan lahan pertanian digunakan untuk bercocok 

tanam penduduk, baik berupa sawah maupun perkebunan. 

4. Kondisi Sosial Budaya 

Menurut Edward B. Taylor, kebudayan adalah kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat dan lainnya 

seperti kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mencangkup segala hal yang 
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dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari 

segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normative. 

Maksudnya adalah segala cara, pola berpikir, merasakan dan bertindak dari 

manusia (Lina Farida, 2014: 42). Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Cianjur di kecamatan Cugenang mayoritas beragama Islam. Ini terbukti dengan 

adanya beberapa pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan 

Cugenang. 

Mengingat mayoritas agama di Kecamatan Cugenang adalah islam, maka 

tidak heran jika disetiap desa pasti terdapat Masjid atau Mushola. Di Kecamatan 

Cugenang terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya. Kegiatan-kegiatan tersebut 

diantaranya adalah: a) shalat berjamaah yang dilakukan setiap shalat fardu. 

Waktu yang paling banyak didatangi para jamaah adalah waktu shalat magrib 

dan isya, karena ketika magrib dan isya tiba, masyarakat telah selesai melakukan 

rutinitas sehari-harinya, sehingga waktu magrib telah ditradisikan sebagai waktu 

yang penuh dengan nuansa keagamaan (shalat, dzikir, tadarus, dan lain-lain), b) 

belajar baca tulis al- Qur’an yang dilakukan di Musholah atau di tempat para 

ustad (kyai) dan ada juga yang dibina oeh orang tuanya dirumah masing-masing, 

c) pengajian untuk remaja yang diadakan oleh organisasi islam remaja seperti 

IRMA (Ikatan Remaja Masjid) yang dilakukan setiap 1 minggu sekali seperti 

adanya tausiyah, yasinan, tahlilan, dan lain sebagainya. 

 Hubungan pergaulan antar masyarakat juga terjalin erat antara satu 

dengan yang lainnya, masyarakat cenderng terbuka. Hal ini dapat dilihat dari 
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hubungan yang terjalin pada saat salah satu warga sedang mendapatkan kabar 

gembira (pernikahan, khinatan, aqiqah dan lain sebagainya) maupun kabar duka 

(orang meninggal). Mereka saling membantu baik itu berupa barang, uang, 

maupun tenanga. 

5. Keadaan Politik 

Jika kita berbicara tentang nasionalisasi tidak terlepas dari keadaan 

politik kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di daerah Desa Sukamuliya. 

Keadaan politik pada saat itu bisa dibilang tidak kondusif, karena terjadinya 

perebutan wilayah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda di Irian Barat. 

Sehingga saat itu pihak Indonesia berusaha untuk mencari cara agar Belanda 

mau menyerahkan Irian Barat. Tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat dilandasi 

oleh semangat yang berakar pada masa pergerakan nasional. Pada tanggal 15 

Februari 1952, saat perundingan dengan Indonesia mengenai status Irian Barat 

sedang berlansung, parlemen Belanda secara sepihak memutuskan untuk 

memasukan wilayah Irian Barat kedalam Kerajaan Belanda. Setelah itu Belanda 

menolak mengadakan semua bentuk perundingan untuk membicarakan masalah 

Irian Barat dan menganggap masalah itu telah selesai (Bondan Kanumoyoso, 

2001: 27). 

Pada bulan November 1957, ketegangan politik dalam negeri Indonesia 

semakin meningkat. Pada tanggal 29 November, PBB kembali menolak resolusi 

Indonesia yang menghimbau agar Belanda mau merundingkan kembali masalah 

Irian Barat. Dengan perasaan kecewa Indonesia menerima hasil pemungutan 

suara resolusi tersebut. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara terhadap 
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resolusi Indonesia, Presiden Soekarno telah memperingatkan bahwa Indonesia 

akan mengambil langkah-langkah yang akan mengguncang dunia apabila 

resolusi tersebut gagal. Ternyata Presiden Soekarno tidak hanya menggeretak 

saja. Pada tanggal 1 Desember 1957 pemerintah Indonesia secara resmi 

mengumumkan aksi mogok selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan 

Belanda di Indonesia. Tindakan inilah yang mengawali aksi nasionalisasi 

perusahaan-perusahaan Belanda secara besar-besaran. Belum berhenti disitu 

nasionalisasi juga dilakukan kepada perusahaan-perusahaan negara-negara besar 

yang ada di Indonesia seperti, Amerika Serikat, Prancis, Belgia, dan Inggris. Ini 

terjadi karena negara-negara tersebut ikut campur dalam konflik Indonesia 

dengan Malaysia. Rakyat Indonesia menyerukan “Kampanye Ganyang 

Malaysia” yang juga dikenal dengan “Oprasi Dwikora” (PT. Perkebunan 

Nusantara VIII, 2010: 64). 

B. Profil Perkebunan Teh Gedeh 

1. Sejarah Perkebunan Teh Gedeh 

Informasi mengenai sejarah perkebunan teh Gedeh yang diperoleh 

penulis yaitu dengan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis maupun 

wawancara dengan tokoh masyarakat sekitar yang mengerti tentang bagaimana 

sejarah perkebunan teh Gedeh terbentuk. Umumnya sumber tertulis maupun 

dokumen tersebut bersifat fragmatis, tidak menginformasikan secara terperinci 

tentang sejarah perkebunan teh Gedeh. Meskipun demikian setidaknya isi yang 

terkandung dari sumber tersebut mampu memberikan gambaran secara umum 

nuansa kesejahteraan perkebunan teh Gedeh. Sejarah perkebunan teh Gedeh 
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tidak terlepas dari sejarah panjang Priangan dan sejarah Perkebunan Nusantara 

VIII karena perkebunan Gedeh termasuk bagian dari Perkebunan Nusantara VIII. 

Sejarah perkebunan Gedeh dimulai sejak penguasa Nusantara dulu yaitu Belanda 

menduduki wilayah Priangan. Tahun 1709 VOC menetapkan daerah Priangan 

sebagai lokasi uji coba penananman kopi. Di wilayah ini VOC berhasil 

mengadakan kerjasama dengan bupati untuk mengerahkan penduduk menanam 

kopi. Wilayah Priangan secara ekonomis sangat penting bagi Belanda, karena 

hasil produksi kopinya sangat menguntungkan. Oleh karena itu, hubungan 

wilayah Priangan dengan VOC diatur secara tersendiri dengan sistem yang 

disebut Priangan Stelsel (Sistem Priangan) (Wawancara dengan Bapak Ridwan 5 

Mei 2015). 

 

Gambar 1: Halaman depan kebun teh Gedeh PT. Perkebunan Nusantara 

VII (Dokumen Pribadi) 

Sistem Priangan dibuat sebagai respon terhadap peningkatan kopi di 

pasar Eropa di samping alasan kekalahan Belanda terhadap Inggris dalam 
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perdanganan tekstil dan rempah-rempah. Pada sistem ini pemerintah di wilayah 

Priangan tetap dipegang oleh kepala daerahnya (Bupati) masing-masing. Namun, 

tiap kabupaten berkewajiban menyerahkan hasil bumi (verlipchte leverantie) dan 

tenaga kerja yang telah ditentukan jumlahnya. Tiap penduduk wajib memelihara 

tanaman kopi serta menjual hasil panennya kepada VOC dengan harga yang 

murah. Para bupati dengan otoritas tradisional yang dimilikinya ditukaskan 

memungut verlipchte leverantie kepada penduduk. Dimulainya Sistem Priangan 

mengawali perubahan otoritas perdagangan Belanda dari rempah-rempah ke 

tanaman perkebunan. Kebun-kebun kopi dibangun di atas hutan alam dengan 

menggunakan pekerja paksa. Pelaksanaan sistem ini dilakukan oleh pemerintah 

setempat dibawah pengawasan VOC. Selain kopi, tanaman yang diwajibkan 

dalam Priangan Stelsel adalah kapas, lada, dan indigo (PT. Perkebunan 

Nusantara VIII, 2010: 11). 

Berkembangnya perkebunan besar asing sebenarnya sudah dimulai sejak 

tahun 1816, jauh sebelum berlakunya Agrarische Wet 1870. Kala itu pemodal 

asing telah menyewa tanah-tanah lungguh milik raja dan para pangeran untuk 

membuka perkebunan nila, tembakau, kopi, tebu. Perkebunan besar swasta juga 

berkembang pesat ketika Daendels dan Raffles menjual tanah-tanah di Bogor, 

Karawang, dan Priangan, terutama kepada pengusaha swasta Eropa dan Cina. 

Peran perkebunan swasta dimasa kolonial semakin besar ketika beberapa 

komoditi baru seperti karet dan teh mulai dikembangkan di akhir abad ke-19 dan 

awal abad ke-20. Pembukaan perkebunan besar telah menciptakan komunitas 

perkebunan baru yang unik dan berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya. 
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Khusus di Jawa Barat, berkembangnya perkebunan besar telah melahirkan para 

pengusaha perkebunan yang dikenal dengan sebutan Preanger Planters. Istilah 

ini diberikan kepada orang-orang Eropa yang menjadi “toean”, pemilik, 

pengelola (administrateur), karyawan, staf, dan pengawas perkebunan yang 

berada di tanah Priangan. Tanah yang subur dan sejuknya iklim Priangan telah 

menarik minat kalangan usahawan asal Eropa untuk berinvestasi di perkebunan, 

terutama perkebunan teh, kopi, kina, dan karet (PT. Perkebunan Nusantara VIII, 

2010: 24). 

Tanah Priangan mengalami perubahan pesat setelah pembangunan 

perkebunan-perkebunan tersebut. Perubahan yang dirasakan antara lain bidang 

perdagangan, pendidikan, budaya, teknologi. Perkembangan kota Bandung, 

Sukabumi, Cianjur, Bogor, Subang dan Garut ikut menggeliat. Sarana 

transportasi, telekomunkasi, hiburan, pariwisata, dan perhotelan berkembang 

pesat (PT. Perkebunan Nusantara VIII, 2010: 26). Sejalan dengan pesatnya 

perkembangan perkebunan teh, para pengusaha juga mulai mencoba jenis-jenis 

baru tanaman teh. Sekitar 1873, tanaman teh Assam diperkenalkan untuk 

pertama kalinya oleh Hindia Inggris. Sebelumnya para pengusaha perkebunan 

menggunakan jenis teh Cina. Tak hanya dapat menghasilkan teh yang lebih 

banyak, tetapi cita rasa teh Assam juga lebih disukai oleh konsumen Eropa. 

Pabrik-pabrik teh di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang cukup pesat sejak 

awal abad 20. Sebelmnya, pengolahan teh basah menjadi teh kering masih 

menggunakan metode lama yaitu daun-daun digulung dengan tangan, kemudian 

ditaruh di tampah, atau dalam bahasa Sunda disebut nyiru, dan selanjutnya 
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dikeingkan di atas bara api. Namun pada perkembangan selanjutnya setiap 

pabrik mengganti metode pengolahannya dengan mesin modern. Ini diperlukan 

karena pengolahan teh Assam sendiri memerlukan persiapan yang berbeda. 

Selain itu juga, untuk menghadapi dari negara-negara produsen teh lainnya. 

Masih di awal abad 20, pengembangan teh di Jawa yang dilangsungkan 

oleh Tea Exprimental Station di Buitenzorg (Bogor) semakin gencar. Institusi ini 

memberi saran mengenai budidaya dan persiapan yang baik sehingga 

berkontribusi dalam peningkatan produksi dan kualitas teh. Asosiasi ini 

mengeluarkan sebuah sertifikat tentang penilaian kualitas rata-rata teh 

berdasarkan musim dari perkebunan. Berdasarkan catatan yang ada, tahun 1902, 

di nusantara sedikitnya terdapat 100 perkebunan teh dan 81 perkebunan 

diantaranya berbeda di Jawa Barat (PT. Perkebunan Nusantara VIII, 2010: 27-

30). Tercatat pada tahun 1924, di Indonesia terdapat 280 perkebunan teh dengan 

total areal 19.000 ha. Pada tahun 1930, perkebunan teh bertambah menjadi 329 

perkebunan, 286 diantaranya berada di Jawa Barat. Produksinya ikut bertambah 

pesat. Pada tahun 1929 produksi teh di Indonesia mencapai 76 ribu ton, 

meningkat 30 kali lipat lebih dari setengah abad sebelumnya. Selain 

dibudidayakan di perkebunan, teh juga ditanam pada skala besar oleh rakyat. 

Namun teh tesebut tidak diolah menjadi teh kering, tapi mereka menjual dalam 

bentuk pucuk teh segar ke pabrik pengolahan teh terdekat atau mengolahnya 

sendiri menjadi teh hijau (PT. Perkebunan Nusantara VIII: 30). 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan tanggal 5 Mei 

2015, menurut penuturan narasumber, kebun Gedeh tepat berada di sebelah 
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timur kaki gunung Gede-Pangrango, pembukaan areal perkebunan ini dimulai 

sejak tahun 1885. Tahun 1885 sampai dengan tahun 1955 perkebunan Gedeh 

dikelola oleh Assam Thee Onderneming (NV. ATO). Sejak berdiri, kebun Gedeh 

terdiri dari tiga afdeling antara lain Culamega, Barulega, Mandalawangi dengan 

komoditas utama teh dan kina. Tahun 1948, Gunung Gede meletus, namun tidak 

sampai meluluh-lantakan kebun Gedeh, sehingga produksi masih bisa 

dilanjutkan. Pabrik pengolahan teh di kebun Gedeh sampai sekarang mempunyai 

konstruksi bangunan yang masih asli, belum pernah berubah. Pembangunan 

pabrik kebun teh Gedeh dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 1927 dan 1929. 

Menurut catatan sejarah, pabrik yang diresmikan tanggal 30 Oktober 1927 

tersebut tidak cukup menampung produksi sehingga diperluas lagi pada tahun 

1929 dan dibuka kembali oleh van den Hoofd administrateur (administratur 

kepala) perkebunan (PT. Perkebunan Nusantara VIII, 2010: 71). 

Perkebunan Gedeh adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang 

di nasionalisasi oleh masyarakat Indonesia. Ketika sedang berkuasa di Indonesia, 

pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa perkebunan yang menjadi 

sumber pendapatan utama kerajaan Belanda. Mereka merauk keuntungan besar 

dari hasil eksploitasi dari sektor perkebunan terutama teh.  Pada masa 

kependudukan Jepang di Indonesia belum ada sumber yang mengatakan 

perkebunan Gedeh di kelola oleh siapa. Tetapi menurut beberapa buku dan 

catatan sejarah pada masa pendudukan Jepang terjadi kerusakan lahan-lahan 

perkebunan (Wawancara dengan bapak Ridwan tanggal 5 Mei 2015). Selama 

masa pendudukan Jepang, terjadi penurunan produksi perkebunan yang sangat 
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drastis. Dapat dikatakan bahwa ekonomi perkebunan menjadi terhenti. Hal ini 

disebabkan oleh kebijaksanaan peningkatan pangan yang dijalankan pemerintah 

Jepang untuk kepantingan ekonomi perang, yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pembatasan-pembatasan penggunaan lahan perkebunan untuk 

diganti dengan tanaman pangan dan membongkar tanah-tanah perkebunan untuk 

digantikan tanaman pangan (Mubyarto, 1992: 24). 

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun 

sudah merdeka, pengelolaan perkebunan Gedeh masih di tangan orang-orang 

Belanda. Belanda masih ingin menduduki sebagian wilayah Republik Indonesia 

yaitu Irian Barat sehingga pemerintah Indonesia mengadakan nasionalisas pada 

perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, sehingga warga Belanda harus 

dipulangkan ke negara Belanda. Menurut hasil wawancara dengan bapak Ridwan 

selaku staf bagian umum perkebunan Gedeh, pada masa transisi atau peraliahan 

pengelolaan perkebunan sekitar tahun 1957-1971 perkebunan Gedeh sering 

berganti nama dan organisasi yang akan dijelaskan di bab berikutnya. 

Sejak berdiri perkebunan Gedeh memproduksi teh hitam dengan proses 

ortodoks. Teh yang dihasilkan di perkebunan Gedeh di jual ke luar negeri 

(ekspor) dan dalam negeri, untuk penjualan ke luar negeri seperti negara-negara 

Eropa, Timur Tengah, dan ke sebagian negara Afrika dengan merk dagang 

Tanawattee, dan untuk penjualan didalam negeri hanya khususnya di Jawa Barat 

dengan merk dagang teh Walini. Pengolahan teh di kebun Gedeh mencapai 

45.000 kg pucuk basah per hari. Produksi rata-rata pertahun mencapai 1,5-1,7 
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juta kg atau setara 20-25 ton pucuk basah per hari (Wawancara dengan Bpk. 

Ridwan tanggal 5 Mei 2015). 

2. Lokasi Perkebunan Teh Gedeh 

Kebun teh Gedeh merupakan salah satu perkebunan teh peninggalan 

Belanda yang ada di Kabupaten Cianjur dan masih aktif sampai saat sekarang. 

Secara geografis kebun teh Gedeh berada di timur kaki gunung Gede-Pangrango. 

Letak administratif kebun teh Gedeh berada di Kecamatan Cugenang, Desa 

Sukamuliya, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, terletak di sebelah  utara 

kota Bandung yang berjarak 50 kilometer. Kecamatan Cugenang merupakan satu 

dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang 

terletak kurang lebih 15 km dari Ibukota Kabupaten. Kecamatan Cugenang 

terdiri dari 16 desa, yaitu Sukamanah, Gasol, Cijedil, Cibereum, Nyalindung, 

Mangunkarta, Sarampad, Talaga, Sukajaya, Cibulakan, Benjot, Sukamuliya, 

Wangunjaya, Cirumput, Padaluju, Galudra. 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cugenang adalah sebagai 

berikut: 

- Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Pacet dan Kecamatan 

Sukaresmi 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cianjur dan Kecamatan 

Mande 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Warungkondang 

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi 
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Kecamatan Cugenang merupakan daerah dataran tinggi yang berada di 

kaki gunung Gede-Pangranggo dengan ketinggian 300 sampai dengan 1.035 

meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Cugenang sekitar Luas 

wilayah Kecamatan Cugenang sekitar 70.00 Km
2
, sebagian besar lahannya 

digunakan sebagai pertanian antara lain tanah sawah yaitu 42,23%, yang 

digunakan sebagai lahan pertanian 30.49% dan lain-lain sebesar 27,27% 

(Sumber: Kecamatan Cugenang dalam angka tahun 1980-1982). 

Keberadaan kebun teh Gedeh tidak terlalu strategis karena letaknya yang 

berada di kaki gunung, namun tidak mengurangi kualitas dan mutu teh yang ada 

di kebun teh Gedeh. Sejak masa lampau daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi, 

sampai dengan Bandung memiliki peranan penting dalam perkembangan 

perkebunan teh di Jawa Barat. Dikarenakan daerah ini cocok untuk ditanami teh 

dan letaknya berada diketinggian. Akses untuk menuju kebun teh Gedeh PT. 

Perkebunan Nusantara VIII kurang begitu bagus karena untuk mencapai ke 

perkebunan teh Gedeh harus melewati beberapa desa dan jalanan yang 

cenderung naik dan berbatu. Kebun teh Gedeh memiliki 3 afdeling antara lain 

Culamega, Barulega, dan Mandalawangi. Tiap-tiap afdeling tersebut tersebar di 

beberapa desa yang ada di Kecamatan Cugenang, seperti Desa Sukamuliya, Desa 

Mangunkerta, Desa Sarampad, Desa Cirumput, dan Desa Padaluyu. 

3. Alasan Pemilihan Lokasi Perkebunan Teh Gedeh 

Daerah Bogor, Puncak, Cianjur, Sukabumi, sampai dengan Bandung 

sejak masa lampau merupakan daerah yang banyak ditanami tanaman teh. Iklim 

yang cocok, lahan yang produktif dan tempatnya berada diketinggian sekitar 
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300-1000 meter diatas permukaan laut adalah daerah ideal untuk ditanami 

tanaman teh. Di daerah ini tumbuh kota-kota yang berkembang dengan 

keberadaan perkebunan-perkebunan teh. Hingga masa penjajahan Belanda, 

daerah Bogor, Puncak, Cianjur, Sukabumi hingga Bandung terus berkembang. 

Di daerah tersebut Belanda membangun jalan-jalan yang menghubungkan antar 

kota tersebut. Lambat laun daerah-daerah sepanjang jalan tersebut menjadi sentra 

industri teh di Jawa Barat pada masa penjajahan Belanda. Salah satu dari banyak 

perkebunan teh yang terdapat di Jawa Barat adalah perkebunan teh Gedeh. 

Alasan penulis mengambil lokasi perkebunan teh Gedeh sebagai lokasi 

penelitian adalah perkebunan teh Gedeh mempunyai sejarah panjang dan 

menjadi salah satu penghasil produksi teh terbesar di Kabupaten Cianjur. 

Perkebunan teh Gedeh telah ada sejak tahun 1885 dan dikelola oleh Assam Thee 

Onderneming (NV. ATO). Dan pada tahun 1957 mengalami perubahan 

kekuasaan dikarenakan adanya nasionalisasi pada perusahaan milik Belanda. 

Pabrik pengolahan teh yang ada di perkebunan teh Gedeh adalah yang terbesar di 

Kabupaten Cianjur, maka tidak jarang perkebunan teh Gedeh sering bekerja 

sama dengan perkebunan teh lain yang letaknya di kawasan Bogor, Cianjur, dan 

Sukabumi. 

Selain mempunyai nilai historis yang tinggi, dalam penulisan skripsi ini 

penulis memberikan pelajaran baru kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya 

masyarakat Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang, tepatnya di Desa 

Sukamuliya terdapat bangunan atau tempat yang mempunyai sejarah panjang 

tentang perkebunan teh dan penulis berharap masyarakat sadar akan betapa 
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pentingnya sejarah tersebut, sehingga mampu menjaga atau melestarikan warisan 

dari orang-orang pendahulunya. 

Lingkungan yang dipilih untuk mendirikan perkebunan teh Gedeh adalah 

lingkungan yang berada di ketinggian 300-1000 mdpl yaitu di kawasan kaki 

gunung Gede-Pangrango, dikarenakan lingkungan tersebut merupakan daerah 

yang dirasa cocok untuk menghasilkan teh yang berkualitas. Selain itu kebun teh 

Gedeh adalah kebun teh PT. Perkebunan Nusantara VIII yang pertama kali 

memperoleh sertifikasi UTZ, yaitu sertifikasi yang diberikab bagi kebun yang 

memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Hal ini sangat bermanfaat bagi 

kebun teh Gedeh karena selain dapat meningkatkan kualitas produk dan 

kesejahteraan pekerja, juga dapat meningkatkan harga jual teh di pasar dunia. 

4. Struktur Organisasi Perkebunan Teh Gedeh 

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama 

untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sebuah organisasi sangat 

mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri maupun untuk mencari masa 

atau anggota baru dalam perkembangan sebuah organisasi dan untuk menjaga 

kaderisasi anggota. Kaderisasi anggota dan untuk menjaga sebuah organisasi 

tetap bisa bertahan dan eksis dalam jangka waktu yang panjang (Lina Farida, 

2014: 56). Perkebunan teh Gedeh juga merupakan suatu organisasi di mana 

tujuan yang ingin dicapai adalah mencari keuntungan atau laba. Struktur 

organisasi menggambarkan alokasi dan pembagian tugas setiap jabatan yang 

bersangkutan, serta bagaimana hubungan vertical dan horizontal setiap bagian 

dan seksi dalam organisasi tersebut. 
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Organisasi perkebunan Gedeh menganut sistem “Piramida” dimana 

kekuasan tertinggi ada pada Administratur yang bertanggung jawab sepenuhnya 

atas produksi teh yang berada di perkebunan dan bertanggung jawab kepada 

direksi baik mengenai tenaga kerja, manajemen keuangan, sarana produksi, 

menajemen kepegawaian. Seorang Administratur membawahi empat kepala 

bagian yaitu: a) kepala administrasi, b) kepala pengolahan, c) kepala teknik, dan 

d) kepala tanaman, e) kepala afdeling (Struktur organisasi perkebunan Gedeh). 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas dan wewenang masing-

masing bagian: 

a.  Pimpinan atau Kepala Administratur sebagai berikut: 

Pemimpin atau kepala Administratur adalah kepala dari 

sebuah organisasi yang berada di perkebunan Gedeh Cianjur. 

Pemimpin bertugas mengawasi, merumuskan saran dan bertanggung 

jawab atas semua keputusan yang perkebunan buat. Tugas sebagai 

kepala administratur adalah (1) menetapkan strategi untuk mencapai 

sasaran perusahaan, (2) membantu direksi dalam menyusun rencana 

jangka panjang perusahaan, (3) menetapkan keuntungan-keuntungan 

pelaksanaan kebijakan direksi, (4) menyetujui rancangan anggaran 

perusahaan yang akan diusulkan kepada direksi, dan (5) 

mengendalikan pelaksanaan anggaran perusahaan. 

b. Kepala Administrasi 

Mengelola semua kegiatan administrasi dan keuangan dalam 

lingkungan perkebunan untuk mendapatkan data yang benar dan 
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akurat sehingga menghasilkan laporan dan informasi yang tepat 

waktu, relevan dan konsisten sebagai alat pengendali, pengamanaan 

aset dan sumber daya serta pengambilan keputusan dan bertanggung 

jawab kepada kepala Administratur. Tugas dari bagian administrasi 

adalah (1) kepala administrasi berkewajiban menyelenggarakan dan 

menyelesaikan pekerjaan/persoalan dengan tata usaha perkebunan, 

personalia keuangan dan pengaduan sesuai kebijakan administratur. 

c. Kepala Pengolahan 

Kepala pengolahan bertugas mengolah hasil produksi dari 

perkebunan Gedeh. Kepala pengolahan harus mampu memberikan 

inovasi untuk memberikan penyegaran untuk mengolah hasil dari 

perkebunan dan kepala pengolahan bertanggung jawab kepada 

kepala administratur. Tugas dari kepala pengolahan di perkebunan 

Gedeh adalah (1) kepala pengolahan berkewajiban melaksanakan 

dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pengolahan bahan mentah 

dari kebun hingga hasil akhir, dan (2) melaksanakan administrasi 

produksi pengolahan sesuai dengan kebijakan administratur. 

d. Kepala Teknik 

Kepala teknik di perkebunan sangat penting dalam 

memberikan penyegaran kepada mesin-mesin pengolahan yang ada 

di perkebunan. Dan memberikan saran melakukan inovasi untuk 

memberikan teknik yang baru untuk memetik teh agar cepat dan 

menghemat waktu tanpa mengurangi kuwalitas yang ada. Dalam 
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melaksanakan tugasnya, kepala teknik bertanggung jawab kepada 

kepala administratur. Tugas dari kepala teknik adalah (1) 

berkewajiban menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan 

dengan teknik kendaraan, mesin-mesin pabrik, instalasi, listrik atau 

disel dan bangunan/perumahan perusahaan sesuai kebijakan 

administratur, dan (2) melaksanakan administrasi teknik sesuai 

dengan kebijakan administratur. 

e. Kepala Tanaman 

Kepala tanaman yang ada di perkebunan Gedeh bertugas 

untuk mengawasi semua tanaman yang ada di perkebunan. 

Mengontrol semua tanaman yang ada di perkebunan sehingga bisa 

dipastikan tanaman yang ada di perkebunan bebas dari hama yang 

menyerang tanaman. Tugas dari kepala tanaman adalah (1) kepala 

tanaman membentuk administratur, mengkoordinir pekerjaan kepala 

afdeling dan dapat pula mengkoordinir pekerjaan kepala pengolahan, 

kepala teknik, dan kepala administratur, dan (2) apabila kepala 

administratur berhalangan menjalankan tugasnya (cuti, sakit, dan 

dinas luar) kepala tanaman dapat mewakilkannya. 

f. Kepala Afdeling 

Kepala afdeling bertugas mengelola dan mengkoordinir 

pekerjaan-pekerjaan yang ada dibawah pengawasan baik teknis 

maupun administratif sesuai dengan kebijakan administratur, dan 

dalam melaksanakan tugasnya kepala afdeling bertanggung jawab 
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kepada kepala tanaman. Struktur ogranisasi perkebunan teh Gedeh 

terlampir dalam Lampiran 3. 

Penjelasan mengenai struktur organisasi di atas merupakan susunan organisasi 

pada saat ini. Ada sedikit perbedaan istilah pada bagian-bagian struktur organisasi, 

ketika Kebunan Teh Gedeh masih dalam pemerintahan Belanda dan struktur organisasi 

pada saat Kebun Teh Gedeh telah dinasionalisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari penelitian tentang Eksistensi Kebun Teh Gedeh PT. Perkebunan 

Nusantara VIII Pasca Nasionalisasi dan Dampak Terhadap Masyarakat Desa 

Sukamuliya Kecamatan Cugenang Tahun 1957-1987. Dapat diambil kesimpulan 

pertama, perkebunan teh Gedeh adalah perkebunan warisan pemerintahan Hindia 

Belanda yang telah ada pada tahun 1885, perkebunan Gedeh akhirnya 

dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Sebelum 

dinasionalisasi perkebunan Gedeh dikelola oleh Assam Thee Onderneming (NV. 

ATO). Sejak berdiri, kebun Gedeh terdiri dari tiga afdeling antara lain Culamega, 

Barulega, Mandalawangi dengan komoditas utama teh dan kina. Pembangunan 

pabrik pengolahan teh Gedeh dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 1927 dan 

1929. Menurut catatan sejarah, pabrik yang diresmikan tanggal 30 Oktober 1927 

tersebut tidak cukup menampung produksi sehingga diperluas lagi pada tahun 

1929 dan dibuka kembali oleh van den Hoofd administrateur (administratur 

kepala) perkebunan. 

Sejarah perkebunan Gedeh bermula dari orang-orang Belanda yang datang 

ke Indonesia untuk melakukan ekspansinya. Letak perkebunan Gedeh berada di 

kaki Gunung Gede-Pangranggo, mereka menemukan daerah yang cocok untuk 

ditanami tanaman teh. Perkebunan Gedeh akhirnya dikelola oleh perusahaan 

Hindia Belanda dan menjadi penyumbang terbesar dari sektor perkebunan teh. 

Selama masa pendudukan Jepang, terjadi penurunan produksi perkebunan yang 
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sangat drastis. Dapat dikatakan bahwa ekonomi perkebunan menjadi terhenti. Hal 

ini disebabkan oleh kebijaksanaan peningkatan pangan yang dijalankan 

pemerintah Jepang untuk kepantingan ekonomi perang, yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pembatasan-pembatasan penggunaan lahan perkebunan untuk 

diganti dengan tanaman pangan dan membongkar tanah-tanah perkebunan untuk 

digantikan tanaman pangan. Ketika masa pemerintahan Jepang sudah berakhir di 

Indonesia pemerintah Hindia Belanda kembali dating ke Indonesia dan 

mengambil alih perkebunan Gedeh. Sehingga pada tahun 1957 perkebunan yang 

ada di seluruh Indonesia yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda akhirnya 

dinasionalisasi. Ketika sudah menjadi prkebunan milik negara perkebunan Gedeh 

mengalami peningkatan produksi yang sangat menjanjikan, pemeliharaan dan 

pengelolaan hasil semakin maksimal sehingga mendatangkan keuntungan yang 

semakin besar. Pengolahan teh yang utama di perkebunan Gedeh adalah teh hitam 

yang merupakan hasil andalan perkebunan teh Gedeh. 

Kedua, suatu perkembangan tentunya didukung oleh faktor-faktor 

pendorong atau pendukung. Perkembangan kebun teh Gedeh di Desa Sukamuliya 

juga dipengaruhi beberapa faktor pendorong. Adanya faktor pendorong 

menyebabkan perkebunan Gedeh dapat berkembang dengan baik. Pada tahun 

1983 sampai dengan tahun 1985 perkebunan teh Gedeh menghasilkan produksi 

terbanyak setelah perkebunan dinasionalisasi. Ada beberapa faktor yang 

mendukung terjadinya peningkatan tersebut. Faktor tersebut diantaranya adalah 

alat-alat atau mesin-mesin yang memadai untuk mengolah teh yang bekerja 
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dengan baik. Tanaman produksi perkebunan terawat, pupuk untuk tanaman 

melimpah, dan yang terpenting adalah harga jual teh pada waktu itu tinggi. 

Ketiga, kehadiran perkebunan teh Gedeh di Desa Sukamuliya mendorong 

terbukanya daerah pedesaan di kawasan Sukamuliya karena dibangun sarana 

transportasi baik dilingkungan perkebunan teh maupun diluar perkebunan teh. 

Transportasi yang semula menggunakan delman (andong), kuda atau kendaraan 

yang menggunakan tenaga hewan digantikan dengan menggunakan truk. Seiring 

dengan perkembangan perkebunan maka dibangun segala fasilitas desa untuk 

menunjang kebutuhan masyarakat Desa Sukamuliya yaitu seperti sekolah, 

poliklinik, koperasi, pasar desa, dan tansportasi. Perkembangangan pembangunan 

desa dari desa tradisional menjadi desa yang modern membuat masyarakat 

berkembang dan melakukan aktifitas menjadi lebih mudah. Selain itu, wilayah 

Sukamuliya apabila dibandingkan dengan daerah lain, yang tidak memiliki areal 

perkebunan, jauh mengalami kemajuan yang didukung oleh pihak perkebunan. 

Adapun saran yang penulis berikan yang pertama kepada perkebunan Gedeh 

adalah pengelola atau kepala administratur perkebunan Gedeh harus mampu 

mengembalikan masa kejayaan perkebunan Gedeh yang pada tahun 1987 

mengalami peningkatan produksi. Pihak perkebunan harus terus berinovasi agar 

perkebunan Gedeh bisa semakin maju. Yang kedua untuk masyarakat Desa 

Sukamuliya penulis memberikan saran agar harus saling terus bekerjasama 

dengan pihak perkebunan Gedeh karena ini bisa menghasilkan simbiosis 

mutualisme antara pihak perkebunan dan masyarakat Desa Sukamuliya. Dan yang 

ketiga untuk kepada para mahasisiwa, penelitian yang penulis lakukan belum 
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dirasa sempurna, maka penulis sarankan agar terus gali informasi tentang 

perkebunan teh yang ada di Jawa Barat khususnya perkebunan teh Gedeh yang 

berada di Kabupaten Cianjur. 
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