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SARI 

Hesti Purwaningsih. 2010. Keberadaan Perkebunan Teh Kaligua Terhadap 
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan 
Kabupaten Brebes Pada Tahun 1990-2000. Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Keberadaan, Perkebunan Kaligua, Dampak 
 

Perkebunan teh Kaligua merupakan warisan pemerintah Belanda 
yang didirikan pada tahun 1879 oleh perusahaan NV. Cultur Onderneming.    
Perusahaan perkebunan teh Kaligua milik kolonial Belanda dinasionalisasi 
tanggal 27 Desember 1957. Perkebunan teh Kaligua telah mengalami 
beberapa perubahan dalam kepemimpinan maupun pengelolaan. Banyak 
perkebunan di Indonesia yang dijadikan sebagai agrowisata dan memberikan 
pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar.  

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimana Sejarah berdirinya perkebunan teh Kaligua?(2) Bagaimana 
perkembangan perkebunan teh Kaligua tahun 1990-2000?(3) Bagaimana 
pengaruh perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat dari tahun 1990-2000?. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini 
adalah menambah pengetahuan tentang keberadaan perkebunan teh Kaligua 
terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Pandansari Kecamatan 
Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 1990-2000.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian sejarah yang mempunyai beberapa tahap, yaitu : heuristik, kritik 
sumber, interprestasi dan historiografi. Sumber dalam penelitian ini adalah 
bahan pustaka, dokumen dan wawancara. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Perkebunan 
teh Kaligua mengalami perkembangan dan saat kolonial Belanda merupakan 
salah satu perkebunan dataran tinggi yang terbaik di Jawa. Pada masa Jepang 
produksi perkebunan mengalami penurunan karena kurang mendapatkan 
perawatan namun setelah dinasionalisi berkembang lagi. (2) Perkebunan 
Kaligua pada tahun 1990 mengalami perkembangan yang pesat. Produksi 
perkebunan Kaligua pada tahun 1990 meningkat tajam hal ini berpengaruh 
pada pendapatan karyawan perkebunan Kaligua. (3) Keberadaan perkebunan 
Kaligua membawa dampak dalam kehidupan perekonomian masyarakat 
sekitarnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan 
masyarakat. Dampak dalam kehidupan sosial ini tidak begitu berpengaruh hal 
ini terjadi karena letak desa Pandansari sangat terpencil dengan keadaan jalan 
yang susah dijangkau oleh kendaraan dan sarana pendidikanya kurang 
memadai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.  Latar Belakang Masalah 

           Pemerintahan kolonial Belanda pada abad 19 telah mengubah 

sistem pertanian pangan menjadi sistem perkebunan. Perubahan sistem terjadi 

karena, Belanda beranggapan bahwa perkebunan lebih menguntungkan bagi 

perekonomian pemerintahan Belanda. Akibat dari peristiwa tersebut banyak 

tanaman pangan yang digantikan dengan tanaman perkebunan. Jenis tanaman 

yang ada di perkebunan pada saat itu antara lain teh, tembakau, kopi, tebu, dan 

nila yang laku keras dalam pasaran dunia (Mubyarto,1992:15). 

Perkebunan pada zaman kolonial dianggap hanya memberikan 

keuntungan bagi Belanda dan merugikan sebagian besar masyarakat Indonesia 

karena menimbulkan pemerataan kemiskinan. Rakyat dipekerjakan secara 

paksa di perkebunan-perkebunan dengan upah yang rendah sehingga tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu juga pekerja perkebunan 

diberatkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Akibat peristiwa tersebut 

banyak terjadi kelaparan hingga kematian (Purwanto, 2006). 

Berhasilnya penanaman teh di perkebunan Wanayasa (Purwakarta) 

dan Raung (Banyuwangi) telah membuka jalan usaha perkebunan Jawa. 

Penanaman teh di perkebunan Jawa dilakukan oleh Jacobus Isidorus 

Loudewijk Levian Jacobson pada tahun 1827. Penanaman di kedua 

perkebunan cukup berhasil, sehingga tahun 1828 terdapat kurang lebih 180 Ha 
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tanaman teh dengan produksi sekitar 8000 Kg teh kering.  Keadaan tersebut 

membuktikan penanaman teh di perkebunan Jawa cukup berhasil, sehingga 

pada masa itu menjadi salah satu komoditi yang wajib ditanam oleh 

masyarakat Jawa  (Http://Travelogue.multiply.com/journal).  

Sistem perkebunan berkembang pesat setelah berakhirnya sistem 

tanam paksa. Tahun 1870 merupakan kurun waktu amat penting bagi 

perkembangan perkebunan di Indonesia, yakni tahun diumumkannya 

Agrarische Wet. Undang-undang Agraria memberi kesempatan para investor 

dari Belanda maupun Eropa untuk menyewa tanah yang luas. Para investor 

asing dapat menyewa tanah milik pemerintah selama 75 tahun, sedangkan 

milik rakyat 5-20 tahun. Sejak berlakunya undang-undang tersebut banyak 

orang asing dari Eropa maupun Belanda yang berdatangan ke Indonesia 

khusunya di daerah Jawa untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan 

usahanya (Nasikun, 1991: 17). 

Produksi perkebunan teh di Indonesia mengalami pasang surut. 

Keadaan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil produksi pada tahun 1870-

1910 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 1930-1939 hasil 

produksi mengalami penurunan. Naik turunnya produksi disebabkan adanya 

persaingan kuantitas dan kualitas produksi teh di dunia (Rofiq, 1998:13-14). 

Indonesia pada abad 20 pernah menjadi salah satu negara penghasil 

teh terbesar di dunia setelah India dan Sailan. Perkebunan di Indonesia pada 

saat itu mengalami perkembangan yang pesat dan sebagai salah satu 

penyumbang devisa negara yang cukup besar. Penghasilan perkebunan teh di 
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Indonesia pada saat itu mencapai 74000 ton teh kering. Dari jumlah 

penghasilan teh pada saat itu membuktikan bahwa produksi perkebunan teh di 

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam. Peningkatan ini dapat 

dilihat dari hasil perkebunan teh Indonesia setiap tahunnya terus meningkat 

(Muljana, 1983: 5). 

 Banyak perkebunan-perkebunan pada zaman era penduduk Jepang 

yang tidak mendapatkan perawatan, karena dianggap kurang menguntungkan 

bagi pemerintahan Jepang antara lain perkebunan teh, kopi, dan tembakau. 

Ketiga perkebunan tersebut digantikan ke tanaman pangan dan jarak. 

Pergantian tanaman di perkebunan tersebut terjadi karena, Jepang 

beranggapan bahwa ketiga perkebunan tersebut hanya sebagai tanaman 

penikmat saja. Akibat dari pergantian tersebut banyak perkebunan teh, kopi, 

dan tembakau yang mengalami kerusakan (Notosusanto,1984: 42-43). 

  Proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing Belanda 

dilakukan oleh pemerintahan Indonesia berlangsung secara spontan dan 

Unilateral (langsung dan menyeluruh). Proses ini  berlangsung sejak bulan 

Desember 1957 yang dikenal sebagai proses “Nasionalisasi perusahaan-

perusahaan asing”. Beberapa contoh perusahaan asing yang ada di Indonesia 

dan diambilalih oleh pemerintahan RI antara lain Perkebunan teh Kaligua, 

Semugih, Batujumus, dan Getas (Kartodirdjo, 1991:174). 

Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik 

Belanda pada tanggal 27 Desember 1957  berlangsung secara damai salah satu 

perkebunan yang dinasionalisasi pada saat itu adalah Perkebunan teh 
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Semugih. Keadaan Perkebunan teh Semugih setelah dinasionalisasi tahun 

1957-1958 cenderung mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi 

teh di Perkebunan Semugih terjadi karena banyaknya para tenaga kerja dari 

bangsa Belanda yang kembali, hal ini menyebabkan kekurangan tenaga ahli 

(Sugiyanti, 2007: 23-24). 

 Perkebunan teh Kaligua dinasionalisasi pada akhir tahun 1957. 

Keadaan Perkebunan teh Kaligua sebelum dinasionalisasi mengalami 

kerusakan namun setelah dinasionalisasi mengalami perbaikan-perbaikan  dan 

berkembang lagi dengan baik, karena dirawat oleh Kodam VII Diponegoro 

yang bekerja sama dengan PT. Sidorejo Brebes. Hasil produksi pada tahun 

tersebut  90 % untuk ekspor dan 10% untuk lokal. Perkembangan Perkebunan 

teh Kaligua selanjutnya dari tahun ketahun semakin membaik hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil perkebunan teh yang setiap tahunnya terus meningkat.  

Produksi Perkebunan Kaligua pada tahun 1990 meningkat dengan 

menghasilkan teh terbanyak yaitu sebesar 6.518.041 Kg yang terdiri dari 

jumlah produksi basah dan kering (Hartanto, 2009:4-7). 

Perkebun teh Kaligua berada di Desa Pandansari Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah. Terletak  diantara 

108,30’ – 109,30’ Bujur Timur dan 6,30’-7,30’ Lintang Selatan. Memiliki 

topografi landai, miring sampai berbukit-bukit dan berbatuan terjal. 

Perkebunan memiliki ketinggian antara 1500-2050 M dari permukaan laut 

serta beriklim basah, dengan suhu udara minimum 2º C, suhu udara 

maksimum 31º C, Suhu udara rata-rata 18ºC, dan curah hujan cukup tinggi.  
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Perkebunan teh Kaligua didirikan pada tahun 1879 oleh perusahaan NV. 

Cultur Onderneming  Belanda. Perwakilan di Indonesia ditunjuk Van Jonh 

Pletnu yang berkedudukan di Batavia. Dalam Perkebunan Kaligua juga 

terdapat  pabrik teh yang didirikan oleh Van De Jong pada tahun 1889 

(Hartanto, 2008:3-6). 

  Pergantian nama dan pengelolaan perkebunan mengalami 

perubahan, hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Masa pengelolaan 

Perkebunan teh Kaligua dari zaman Jepang sampai sekarang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pada tahun 1942-1948 dikelola oleh pemerintahan  Jepang. 

b. Pada tahun 1951-1957 dikelola oleh sebuah perusahaan swasta dari Tegal. 

c. Pada tahun 1958-1964 dikelola oleh Kodam VII Diponegoro bekerja sama 

dengan PT. Sidorejo Brebes dengan hasil panen 90 % untuk ekspor dan 

10% untuk lokal. 

d. Pada tahun 1964-1968 dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara 

(PPN) aneka tanaman yang berkantor pusat di Semarang.  

e. Pada tahun 1968-1972 PPN berubah menjadi PPN XVIII. 

f. Pada tahun 1972-1975 dengan PP.No 23 th. 1972 ( LN No: 31 Th 1972) 

PPN XVIII berubah menjadi PTP XVIII (Persero). 

g. Pada tahun 1995 Perkebunan Kaligua digabung dengan Perkebunan 

Semugih Kabupaten Pemalang dengan kedudukan kantor adminstrasinya 

di Semugih.  
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h. Pada tahun 1996-1999 melalui rekontruksi perkebunan-perkebunan 

Negara yang tertuang dalam PP No: 14 tahun 1996 pengolahan 

Perkebunan Semugih dan Kaligua yang semula di bawah PTP XVIII 

(Persero) diubah menjadi PTP Nusantara IX (Persero) yang berkantor 

pusat di Surakarta. 

i. Pada tahun 1999 hingga sekarang dengan dikeluarkannya SK Direksi No. 

PTPN IX.0/SK/149/1999.SM tanggal 1 Juli 1999, kebun tersebut dipisah 

kembali dengan Kebun Semugih dan pengelolaannya berdiri sendiri 

dengan pimpinan seorang Administratur (Hartanto, 2008:4 ). 

 Banyak perkebunan di Indonesia yang dijadikan sebagai agrowisata, 

karena keindahan paronama alamya. Perkebunan tebu Sondokoro merupakan 

salah satu perkebunan yang dijadikan sebagai agrowisata yang berada di Desa 

Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mempunyai dampak 

terhadap kehidupan sosial ekonomi terhadap masyarakat. Adanya agrowisata 

Sondokoro telah merubah kehidupan sosial masyarakat Desa Ngijo. 

Perubahan sosial masyarakat ditunjukan dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan. Perubahan 

fasilitas jalan utama menambah frekuensi keluar-masuknya kendaraan umum 

menuju Desa Ngijo, sedangkan perubahan ekonomi yang dirasakan 

masyarakat adalah terjadinya peningkatan pendapatan keuangan, membuka 

peluang usaha masyarakat, memberikan peningkatan kesejahteraan bagi 

kehidupan ekonomi,  dan terbukanya peluang lapangan kerja baru   

(Setyowati, 2009).  
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  Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui 

apakah Perkebunan teh Kaligua memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan. Oleh karena itu, 

penulis ingin mengkajinya dalam skripsi yang berjudul : 

“Keberadaan Perkebunan Teh Kaligua Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Pada 

Tahun 1990 -2000”.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dikemukakan beberapa rumusan 

masalah yang akan diteliti antara lain sebagai  berikut.  

a. Bagaimana sejarah berdirinya Perkebunan teh Kaligua Pandansari 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes? 

b. Bagaimana perkembangan Perkebunan teh Kaligua Pandansari Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 1990-2000? 

c. Bagaimana pengaruh Perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes dari tahun 1990-2000? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian skripsi ini mendasarkan pada 

permasalahan di atas maka tujuan penulisan sebagai berikut. 
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a. Mengetahui sejarah berdirinya Perkebunan teh Kaligua Pandansari 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

b. Mengetahui perkembangan Perkebunan teh Kaligua Pandansari 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 1990-2000. 

c. Mengetahui pengaruh Perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial 

ekonomi Masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes dari tahun 1990-2000. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, manfaat yang akan dicapai terbagi menjadi 

dua yaitu manfaat teoretis atau akademis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

1) Menambah pengetahuan bagi pembaca untuk mengetahui  

keberadaan Perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes tahun 1990-2000. 

2)  Memberi wawasan dan informasi lebih lengkap dalam ilmu 

sejarah agar bisa dikembangkan lebih lanjut. 

3)  Menambah khasanah penulisan sejarah lokal.  

b.  Manfaat praktis, yaitu : bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya 

yang lebih luas dan mendalam tentang Perkebunan teh Kaligua 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pandansari 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 
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5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar dalam penelitian ini tidak terjadi salah konsep, maka ruang 

lingkup dalam suatu masalah dibagi menjadi 2 antara lain:  ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup waktu. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini 

dimaksudkan agar dalam pembahasan ini tidak terjadi perluasan dalam 

penelitian dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat. 

 Pembatasan ruang lingkup wilayah ini berkaitan dengan daerah atau 

tempat yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu Perkebunan teh Kaligua 

yang pada zaman kolonial Belanda mengalami perkembangan dan merupakan 

perkebunan dataran tinggi terbaik di Jawa dan setelah dinasionalisasi produksi 

perkebunan pada tahun 1990 mengalami peningkatan dengan menghasilkan 

produksi teh terbanyak.  

 Ruang lingkup waktu yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini 

adalah tahun 1990-2000. Tahun 1990 digunakan sebagai  batas awal penelitian 

karena pada tahun ini produksi Perkebunan teh Kaligua mengalami 

peningkatan dengan menghasilkan produksi teh terbanyak sedangkan 

pengambilan tahun terakhir yaitu tahun 2000 karena pada tahun tersebut 

Perkebunan teh Kaligua dijadikan sebagai agrowisata. 

 

6. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan aspek yang penting dalam penulisan 

sejarah. Adanya tinjauan pustaka kita dapat memperoleh bahan-bahan pustaka 

yang dapat mendukung penulisan yang telah dilakukan. Dalam tinjauan 
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pustaka ini seorang penulis mencoba membedah atau mengkaji suatu pustaka 

yang relevan dengan materi yang ditulis. 

Rikardo Simarmata dalam bukunya berjudul Kapitalisme 

Perkebunan Dan Kosep Pemilikan Tanah Oleh Negara (2002) membahas 

tentang pengaruh kapitalisme di sektor perkebunan terhadap konsep pemilikan 

tanah, menjelaskan perkembangan kapitalisme perkebunan di Indonesia, dan 

Kosep pemilikan tanah oleh pemerintahan.  

Sistem perkebunan hanya bisa berkembang jika terdapat tanah yang 

luas, subur dan tenaga kerja yang murah. Tanah dan tenaga kerja merupakan 

faktor produksi utama dalam usaha perkebunan. Tanah subur diperlukan 

sebagai tempat untuk tumbuhnya komoditi-komoditi yang diusahakan. 

keadaan tersebut menyebabkan penjajah ingin menguasai Indonesia. 

Perkebunan pertama kali dibangun di Jawa dan mengalami perkembangan 

pesat karena pada saat itu  adanya alat transprotrasi yang memadai. 

 Dalam zaman kolonial Belanda hampir semua peraturan tentang 

tanah menguntungkan pihak mereka, hal ini sangat merugikan pihak 

Indonesia. Peraturan pertanahan ini mulai berlaku pada tahun 1870.  

Berlakunya peraturan perundangan tersebut telah membuka jalan bagi para 

investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Dibentuknya undang-undang Agrarische Wet selain mengatur tentang 

pertanahan, melindungi, dan juga telah menguntungkan pihak-pihak asing. 

Undang-undang tersebut bersifat dualistik, yaitu bagi bangsa barat dan bagi 

bangsa Indonesia. Dalam undang-undang tersebut tanah-tanah bangsa 
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Indonesia dianggap sebagai tanah milik negara karena kepemilikanya 

berdasarkan hukum adat, sehingga tanah mereka bebas disewakan pada orang 

asing. 

Perkebunan di Indonesia telah mengenal dua sistem, yaitu satu 

sistem perkebunan negara dan sistem perkebunan swasta. Sistem perkebunan 

negara ditetapkan pada masa sistem tanam paksa yaitu pada tahun 1830-1870. 

sistem tersebut telah mengenalkan jenis tanaman baru kepada rakyat seperti 

indogo, kopi, nila, teh, tembakau, karet, dan tebu. Sistem perkebunan yang 

kedua yaitu, perkebunan swasta liberal yang telah mulai sejak tahun 1816 di 

daerah kesultanan. Sistem perkebunan ini digunakan untuk menjamin para 

penanam modal. 

 Undang-undang Agraria pada dasarnya berisi dua hal pokok antara 

lain pertama memberi kesempatan kepada perusahaan-perusaan swasta agar 

berkembang di Indonesia dengan mendapatkan kebebasan untuk mendirikan 

dan menanamkan modalnya hal ini berlaku setelah adanya undang-undang 

Agrarische Wet.  Kedua melindungi hak-hak rakyat untuk mengelola tanahnya 

akan tetapi sebagian disewakan kepada pengusaha asing selama 5 tahun 

sampai 20 tahun. Penyewaan tanah milik rakyat oleh pengusaha asing tersebut 

mengakibatkan masuknya uang tunai dalam kehidupan masyarakat desa. 

Peristiwa tersebut menyebabkan perkebunan sektor swasta pada tahun 1870-

1942 mendominasi perekonomian di Indonesia baik di Jawa maupun di luar 

Jawa. 
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Ita Setiawati Nasikun dalam bukunya berjudul Teh : Kajian Sosial, 

Ekonomi (1991) membahas mengenai perkembangan perkebunan teh di 

Indonesia, dari awal penemuan tanaman teh sampai ke perkembangannya dari 

zaman kolonial sampai sekarang, kondisi sosial ekonomi pekerja perkebunan 

dan petani teh. Pembahasanya yang kronologis memberikan gambaran yang 

jelas tentang sejarah perkembangan perkebunan teh, kondisi perkebunan teh di 

Indonesia, serta segala mekanisme yang menopangnya. Buku ini juga 

difungsikan sebagai pedoman dasar yang baku, yang tersusun dan bersumber 

dari sejarah perkembangan perkebunan teh di Indonesia baik di Jawa maupun 

di luar Jawa. 

 Tanaman teh di Indonesia mengalami kemajuan pada tahun 1880, 

yaitu setelah didatangkanya varietas assam dari India. Teh merupakan 

tanaman yang ada di perkebunan Indonesia dan mempunyai arti penting 

karena salah satu  penyumbang devisa negara yang cukup besar. Produksi teh 

mengalami puncak perkembangan yaitu pada tahun 1931-1932 sebesar 78.700 

Ton. 

Perkebunan milik kolonial Belanda pada masa Jepang secara 

berangsur-angsur telah diambilalih dan dikelola oleh  Jepang. Perkebunan 

pada masa tersebut mengunakan tenaga kerja dari bangsa Jepang sendiri dan 

orang Indonesia. Pada masa itu pengelolaannya diambilalih oleh SKKK 

(Saibai Kigyo Kanri Koodan) adalah suatu badan yang didirikan pada 5 Juli 

1942. SKKK ini bertugas untuk mengurusi semua perusahaan perkebunan teh 

yang semula milik orang Belanda dan Eropa. Akan tetapi, pengelolaan yang 
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dilakukan SKKK tidak berlangsung lama karena, Jepang berangapan 

perkebunan tidak penting. SKKK dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1944 

dan semua perusahaan perkebunan diserahkan kepada usahawan swasta yang 

tergabung dalam satu federasi Saibai Kigyo Renggokai (SKR). 

Pabrik-pabrik teh Indonesia sejak tahun 1943 mulai dirubah oleh 

pemerintahan Jepang menjadi pabrik-pabrik yang dianggap lebih 

menguntungkan. Pabrik-pabrik tersebut antara lain pabrik tekstil, obat, mesin, 

cat, baterai, listrik, kertas, arang kayu, dan onderdil mobil. Pergantian pabrik 

tersebut terjadi di Jawa dan di Sumatera. Akibat dari peristiwa tersebut banyak 

terjadi pengangguran di Jawa maupun di luar Jawa. Keadaan tersebut terjadi 

karena adanya pengurangan tenaga kerja di setiap pabrik. 

Produksi perkebunan teh di Indonesia mengalami pasang surut antara 

tahun 1950 -1983 meningkat, sedangkan tahun 1983-1987 produksi 

perkebunan teh mengalami penurunan. Tetapi produksi teh pada tahun 1988- 

1990 mengalami peningkatan lagi. Naik turunya produksi perkebunan teh di 

Indonesia disebabkan karena, adanya persaingan kualitas maupun kuantitas 

produksi teh. 

 Pengolahan dan pembinaan dilakukan oleh pihak perkebunan 

dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan berserta 

keluarganya. Peningkatan kesejahteraan karyawan meliputi pengupahan, 

pemberian bonus pertahun, penyediaan pemukiman, pemeliharaan kesehatan, 

peningkatan gizi, dan pembinaan keluarga berencana. Pengolahan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh pihak perkebunan bertujuan untuk 
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menyejahterakan para karyawan harian lepas dan pekerja kantor terhadap 

kehidupan sosial ekonominya.  

Kehidupan sosial ekonomi pekerja perkebunan negara bervariasi 

sesuai dengan status pekerjaannya. Status pekerjaan menentukan upah dan 

akan membawa dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan 

pekerja tersebut. Keadaan ini terjadi pada pekerja harian lepas yang merasa 

cukup dengan pengahasilan dari berkerja di perkebunan karena, selain 

mendapatkan upah premi juga mendapatkan bonus atau tunjangan setiap 

tahunya. Pekerja perkebunan negara selain mendapatkan upah premi dan 

mendapatkan bonus setiap tahunnya juga mendapatkan fasilitas tunjangan 

sosial seperti pemukiman, pengobatan, penitipan anak, taman kanak-kanak, 

Sekolah Dasar, jaminan di hari tua berupa rumah jompo, dan apabila sudah 

pensiun juga mendapatkan tunjangan. 

Dalam penelitianya Irwadi Jamardi yang berjudul Sistem Informasi 

Penunjang Startegi Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Komoditi Teh 

(2000) dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu 

produksi teh di dunia. Kondisi ini sejalan dengan potensi bahan bakunya 

berupa perkebunan teh yang cukup luas dan ekspor komoditi teh. Produksi teh 

dari tahun ketahun terus meningkat seiring dengan peningkatan luas areal 

perkebunan. Peningkatan produksi teh juga harus bersamaan dengan usaha-

usaha perawatan dan pengelolahan perkebunan teh dengan baik agar dapat 

menghasilkan teh yang lebih bagus dari sebelumnya. 
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 Hasil pengelolahan produksi teh juga dikonsumsi di dalam negeri 

selain dikonsumsi juga telah dikenal sebagai komoditi andalan ekspor. Ekspor 

teh Indonesia mengalami pasang surut, hal ini dibuktikan ekspor teh di 

Indonesi pada tahun 1988 -1990 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 

1991-1992 mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 1993-1995 ekspor 

teh di Indonesia mengalami peningkatan. Pasang surutnya ekspor teh di 

Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kualitas dari produksi teh yang 

dihasilkan oleh suatu perkebunan dan juga disebabkan oleh persaingan harga 

di pasaran dunia yang slalu naik turun. 

 Ahmad Rofiq dalam bukunya berjudul Perkebunan Dari Nes Ke Pir 

(1998) membahas sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia dari awal 

mula pembangunan sampai perkebunan inti rakyat. Dalam buku ini 

menjelaskan bahwa pembangunan perkebunan rakyat yang diawali dengan 

perkebunan  besar yang dilakukan oleh orang asing dari Belanda maupun 

Eropa dan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang 

telah memulai membangun perkebunan rakyat. Pembangunan perkebunan 

rakyat ini membuahkan hasil yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

penghasilannya seperti teh, tebu, kopi,dan karet yang terus meningkat tajam 

dari tahun 1953- 1967. Berhasilnya Pembangunan perkebunan rakyat di 

Indonesia secara tidak langsung telah merubah kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Jawa maupun luar Jawa  yang pada saat itu mulai membaik.  

 Dalam tesis Oskar Dedik Setiawan yang berjudul Dampak 

Berdirinya perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh 
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Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Desa Pondok Damar (2009) dijelaskan 

tentang keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mustika 

Sembuluh yang telah membawa dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat desa Pondok Damar. Dampak dari dibangunya perusahaan 

perkebunan kelapa sawit ini telah merubah kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat desa Pondok Damar. 

Berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika 

Sembuluh telah membawa Perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang 

dirasakan desa Pondok Damar. Perubahan sosial yang terjadi setelah 

berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh adalah  

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan 

kesehatan serta perubahan fasilitas jalan utama yang menambah frekuensi 

keluar masuknya kendaraan umum menuju desa Pondok Damar, sedangkan 

Perubahan ekonomi yang dirasakan setelah berdirinya perusahaan perkebunan 

kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh adalah bertambahnya pendapatan, baik 

dari sektor pertanian maupun non pertanian karena terbukanya peluang 

lapangan kerja baru.  

 Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika 

Sembuluh membawa dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi 

masyarakat desa Pondok Damar, baik dampak positif maupun dampak 

negative. Dampak positif atas kehadiran PT. Mustika Sembuluh adalah 

mengurangi penganguran masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja baru, 

menambah pendapatan rumah  tangga serta menambah pengetahuan tentang 
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budidaya kelap sawit, sedangkan dampak negatif yang dirasakan merugikan 

masyarakat diantaranya adalah lahan pertanian menjadi sempit, adanya 

pencemaran dari aktivitas kebun kelapa sawit serta berkurangnya tenaga kerja 

pertanian di desa. 

 

G. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan tinjauan historis terhadap keberadaan 

perkebunan teh Kaligua di desa Pandansari dengan mengunakan pendekatan 

sosial ekonomi. Penelitian ini mengunakan metode historis. Metode historis 

adalah penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan secara ilmiah 

dari perspektif hitoris suatu masalah. Metode historis merupakan sebuah 

proses  meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan 

yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna 

memahami kegiatan-kegiatan sejarah (Gottschlak, 1975:32). 

 Menurut Gottschlack (1975:32) ada empat langkah-langkah kegiatan 

dalam prosedur penelitian sejarah, yaitu: 

 1. Heuristik 

 Heuristik merupakan suatu teknik pengumpulan data masa lampau 

berupa keterangan-keterangan, benda peningalan masa lampau dan bahan 

penulisan yang ada kaitanya dengan permasalahan yang mau diangkat. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam 

yaitu sumber primer dan sekunder. 
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a. Sumber primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala 

sendiri. Dalam melihat suatu kejadian atau merupakan sumber yang dimiliki 

oleh pelaku (Gottschalk, 1986:35).  

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

arsip-arsip tentang Perkebunan teh Kaligua seperti arsip jumlah produksi 

Perkebunan teh Kaligua pada tahun 1990-2000, profil Perkebunan teh 

Kaligua berisi sejarah perkebunan dari sistem pengolahan sampai 

kepemimpinan serta agrowisata, dan data gaji dan jumlah karyawan 

Perkebunan teh Kaligua pada tahun 1990-2000. Di samping itu, sumber 

primer  lainnya berupa informasi dari beberapa informan yang dijadikan 

sebagai sumber dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah 

Sumali  menjabat sebagai mandor Perkebunan Kaligua pada tahun 1951-

1992, Tarkim menjabat sebagai mandor teknik pengolahan teh pada tahun 

1970-2002, Dirman menjabat sebagai mandor Pabrik teh pada tahun 1973-

2010, Marjono menjabat sebagai supervesor Perkebunan Kaligua pada tahun 

1990-2010, Suyono menjabat sebagai bagian personalia dan umum 

Perkebunan Kaligua pada tahun 1970-2010, Pujianto sekretaris agro wisata 

pada tahun 2000-2010, dan masyarakat Desa Pandansari yang menjadi buruh 

perkebunan yang merasakan dampak langsung dari keberadaan Perkebunan 

teh Kaligua seperti Khamisah sebagai buruh pemetik pada tahun 1990-2010, 

Suwitno  sebagai pemelihara tanaman pada tahun 1990-2010. 
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b. Sumber Sekunder 

 Sumber sekunder (pendukung) adalah karya dari orang yang bukan 

saksi dari peristiwa sejarah, sumber sekunder yang peneliti gunakan berupa 

buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.  

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu:  

1) Studi pustaka 

Merupakan proses mencari sumber, dengan menelaah dan 

menghimpun data sejarah yang berupa buku-buku, artikel dan sebagainya 

yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan pustaka 

itu diperoleh dari Perpustakaan jurusan Sejarah UNNES, Perpustakaan pusat 

UNNES, Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Kodam 

IV/Diponegoro Semarang, Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Brebes, Dinas Perkebunan Kabupaten Brebes, BPS Kabupaten Brebes, 

Kantor Perkebunan teh Kaligua, dan Kelurahan Desa Pandansari. 

2) Wawancara  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pertama yaitu  menentukan 

informan. Dari informan ini dapat diperoleh informasi tentang keberadaan 

Perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 

1990-2000. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Sumali  

menjabat sebagai mandor Perkebunan Kaligua pada tahun 1951-1992, 

Tarkim menjabat sebagai mandor teknik pengolahan teh pada tahun 1970-

2002, Dirman menjabat sebagai mandor Pabrik teh pada tahun 1973-2010, 
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Marjono menjabat sebagai supervisor Perkebunan Kaligua tahun 1990-2010, 

Suyono menjabat sebagai bagian personalia dan umum Perkebunan Kaligua 

pada tahun 1970-2010, Pujianto sekretaris agro wisata 2000-2010, dan 

masyarakat Desa Pandansari yang menjadi buruh perkebunan yang 

merasakan dampak langsung dari keberadaan Perkebunan teh Kaligua 

seperti Khamisah sebagai buruh pemetik pada tahun 1990-2010, dan 

Suwitno  sebagai pemelihara tanaman pada tahun 1990-2010. 

Dalam melakukan wawancara diperlukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a) Membuat interview guide, yaitu penyusunan rambu-rambu 

pertanyaan yang akan digunakan. 

b) Menetapkan serta menghubungi tokoh-tokoh peristiwa yaitu 

masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan yang menjadi 

pekerja perkebunan untuk diwawancarai. 

c) Pelaksanaan wawancara, dilakukan setelah diadakan perjanjian 

dengan para tokoh yang dimaksud. 

d) Pengaturan waktu dan tempat wawancara dengan para tokoh yang 

akan diwawancarai. 

 3). Studi Dokumen 

 Studi Dokumen menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari 

(Ricardo Simamarta, 2002:24) adalah cara atau teknik pengumpulan data-

data berupa arsip statis dan arsip foto Perkebunan teh Kaligua yang 

dipakai dalam penelitian ini dan bersangkutan dengan permasalahan yang 
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diangkat oleh penulis. Dalam penelitian penyusun mendapatkan dokumen-

dokumen seperti arsip foto pabrik, Perkebunan teh Kaligua, kantor 

Perkebunan Kaligua sedangkan arsip-arsipnya antara lain arsip produksi 

Perkebunan teh Kaligau pada tahun 1976 yang berisi jumlah produksi 

1974-1976 dan tahun 1985 berisi produksi 1978-1981, arsip produksi 

Perkebunan Kaligua pada tahun 1990-2009 akan tetapi yang dipakai 

peneliti adalah produksi tahun 1990-2000, arsip gaji dan jumlah tenaga 

kerja berdasarkan status kerja pada tahun 1990-2000, arsip status tenaga 

kerja berdasarkan tingkat pendidikanya PT Perkebunan Nusantara IX 

Persero Kebun Kaligua pada tahun 1990, dan 2000, arsip tentang 

pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta milik kolonial Belanda 

berdasarkan UU nomor 86 tahun 1958, dan arsip tentang peralihan 

perkebunan-perkebunan negara No: 14 tahun 1996 dari PTP XVIII Persero 

menjadi PTP Nusantara IX persero.  

 2. Kritik Sumber 

Kritik sumber digunakan sebagai tahapan penilaian atau tahapan 

pengujian terhadap sumber sejarah yang berhasil ditemukan dari sudut pandang 

nilai kebenaranya. Kritik ini terbagi dalam kritik ekstern dan kritik intern, 

sebagai berikut: 

 a. Kritik Ekstern 

Kritik ini dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan kritik intern 

yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen ( Wasino, 2007:51). Kritik 

ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik sumber tersebut. 
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Caranya dengan komparasi antara buku dengan dokumen yang diperoleh. 

misalnya pada tahap memilihan informan, penulis mendatangi calon 

informan kemudian menafsirkan apakah calon informan tersebut dapat 

memberikan keterangan tentang pertanyaan yang diajukan. Informan yang 

dijadikan sebagai sumber lisan adalah orang yang memahami betul 

mengenai sejarah perkebunan teh Kaligua dan mengetahui keberadaan 

perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa 

Pandansari dari tahun 1990-2000. 

 b. Kritik Intern 

 Kritik intern adalah kritik menilai sumber dilihat dari isinya apakah 

relevan dengan permasalahan yang ada dan dapat dipercaya kebenaranya. 

Kritik intern ini dilakukan lebih kepada isi buku, dokumen, arsip yang 

diperlukan dalam penulisan ini. Dalam kritik internal ini peneliti melakukan 

berbandingan terhadap sumber-sumber yang telah ada dengan hasil 

wawancara informan yang dijadikan sebagai nara sumber yaitu  dengan 

orang yang memahami betul mengenai sejarah perkebunan teh Kaligua dan 

mengetahui keberadaan perkebunan teh Kaligua terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat desa Pandansari dari tahun 1990-2000. Kritik intern ini 

juga dapat membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu nara 

sumber itu memang dapat  dipercaya. Kritik ini diperoleh dengan cara (1) 

penilaian intrinsik dari pada sumber-sumber, (2) membandingkan kesaksian 

dari berbagai sumber (Wasino, 2007:55). 
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Tahap kritik Intern guna mengritisi hasil wawancara, yaitu dengan 

membandingkan isi data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara 

dari para informan yang satu dengan  lainya. Perbandingan jawaban tersebut 

bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengambil suatu kesimpulan 

mengenai keterangan yang diberikan oleh para informan tersebut akan 

kebenaran jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Wasino,2007:55). 

3. Interprestasi 

Interprestasi bertujuan untuk menetapkan makna yang saling 

berhubungan atau berkaitan dari data sejarah yang diperoleh. Tujuanya 

adalah agar data yang diperoleh mampu mengungkapkan permasalahan yang 

ada sehingga diperoleh suatu pemecahan. Dalam tahap ini diusahakan 

mengaitkan sumber satu dengan  sumber  lain. Dalam proses ini tidak semua 

fakta dapat dimasukan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan 

gambaran cerita yang hendak disusun (Gottschalk, 1975:20). 

4. Historiografi 

Historiografi adalah proses penyajian dalam bentuk karya sejarah 

yang disusun secara kronologis menjadi suatu kisah atau penyajian yang 

berarti. Dalam cerita sejarah sekurang-kurangnya memuat empat hal, yaitu 

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

yang logis serta penyajian yang terang dan halus (Gottschalk, 1975:31). 
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H. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan dibuat dalam setiap penulisan untuk 

memberikan gambaran umum tentang keseluruhan isi dari penelitian. dalam 

penelitian yang ber judul “Keberadaan Perkebunan Teh Kaligua Terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes Pada Tahun 1990 -2000”. Dibagi menjadi lima bab antara 

lain sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi. 

BABII membahas tentang gambaran umum Perkebunan teh Kaligua 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang meliputi letak geografis 

Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, keadaan 

demografis Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan yang meliputi, serta 

sejarah Perkebunan teh Kaligua Pandansari Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. 

BAB III membahas tentang perkembangan Perkebunan teh Kaligua 

Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang meliputi 

keadaan Perkebunan teh Kaligua sebelum tahun 1990, dan perkembangan 

Perkebunan teh Kaligua pada tahun 1990 -2000.  

BAB IV membahas tentang dampak Perkebunan teh Kaligua 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pandansari Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 1990-2000 yang berisi tentang 
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kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes, dan pengaruh Perkebunan terhadap Kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

pada tahun 1990-2000. 

BAB V Penutup, meliputi simpulan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN TEH KALIGUA PANDANSARI 

KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES 

 

A. Letak Geografis Desa Pandansari  

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

bagian Barat Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan wilayah 

Provinsi Jawa Barat. Ibukota Kabupaten Brebes terletak di bagian Timur Laut 

wilayah Kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga 

kedua kota ini menyatu. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di 

Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes adalah 

dataran rendah. Bagian Barat Daya merupakan dataran tinggi dengan 

puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang, sedang bagian Tenggara 

terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet (Situs web 

resmi www.brebeskab.go.id). 

 Paguyangan adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Brebes 

terletak di sebelah Tenggara ibu kota memiliki 12 desa, 140 dukuh, 62 Rw 

dan 475 Rt. Pandansari merupakan desa yang berada di dalamnya terdiri dari 

5 dusun, 5 Rw, 21 Rt. Jarak Desa Pandansari dengan kecamatan 15 Km, ibu 

kota kabupaten 72 km, dan propinsi 253 Km. 

Secara geografis Pandansari merupakan desa yang terletak di 

pegunungan yaitu di sebelah barat lereng Gunung Slamet dengan ketinggian 

1500 M di atas permukaan air laut. Curah hujan yang turun cukup tinggi yaitu 

antara 2000-3000 mm setiap tahunya. Suhu udara rata-rata 17 °C-25 °C, 
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sehingga cuaca dan keadaan udaranya cukup dingin. Batas-batas wilayah Desa 

Pandansari antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanareja, 

sebelah Selatan dengan Wanatirta, sebelah Barat dengan Cipetung, dan 

sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Banyumas 

(Http://nidabre81.blogspot.com). 

Pandansari merupakan desa yang sangat subur, hal ini disebabkan 

karena terletak di lereng pegunungan dan sangat cocok untuk pertanian 

maupun perkebunan. Hampir seluruh permukaan tanah merupakan tanah yang 

potensial untuk pertanian. Hasil utama penduduk diperoleh dari pertanian 

antara lain kubis, kentang, buncis, labu siam, wortel dan teh 

(Http://nidabre81.blogspot.com).  

Menurut data monografi  Kecamatan Paguyangan dalam angka pada 

tahun 2000 pembagian administrasi wilayah Desa Pandansari terdiri dari 5 

dusun antara lain Kaligua, Taman, Embel, Kalikidang, dan Pandansari. Jika 

dihitung secara keseluruhan luas wilayahnya adalah 2092 Ha. Penggunaan 

tanah di desa Pandansari pada tahun 2000 meliputi: tanah kering yang terdiri 

dari pekarangan 309 Ha dan tegalan 469 Ha, rawa 18 Ha, hutan negara 637 

Ha, perkebunan negara atau swasta 607 Ha, sungai, jalan dan kuburan 52 Ha.  

 

B.  Demografis Masyarakat Desa Pandansari 

Jumlah penduduk Desa Pandansari mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor fertilitas, moralitas 

dan migrasi. Fertilitas adalah faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan 
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penduduk dilihat dari jumlah kelahiran sebesar 1,7% pertahun. Faktor 

moralitas adalah faktor yang mempengaruhi angka pengurangan jumlah 

penduduk dilihat dari angka kematian sebesar 0,4% pertahun. Faktor migrasi 

adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dilihat dari angka 

perpindahan penduduk, baik penduduk yang datang atau pergi. Faktor migrasi 

ini tidak begitu mempengaruhi jumlah penduduk, karena yang datang maupun 

pergi hanya beberapa orang saja.  

Jumlah penduduk pada tahun 2000 mengalami peningkatan yaitu 

mencapai 6916 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3506 jiwa dan 

perempuan 3410 jiwa. Secara lengkap bisa dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 1. Jumlah penduduk desa Pandansari Kecamatan Paguyangan dari tahun 
1990-2000. 

 
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
1990 2554 2979 5533 

1991 2793 3092 5885 

1992 2816 3111 5927 

1993 2906 3145 6051 

1994 2916 3155 6071 

1995 2956 3190 6046 

1996 2993 3233 6226 

1997 2996 3232 6228 

1998 2986 3253 6239 

1999 2969 3225 6239 

2000 3506 3410 6916 

(Sumber: Data monografi Kecamatan Paguyangan perdesa dalam angka tahun 

1990-2000). 
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Berdasarkan data monografi Kecamatan Paguyangan pada tahun 

1990-2000 dapat diketahui bahwa jumlah angka kelahiran penduduk Desa 

Pandansari  sebesar 1,7% pertahun. Adanya angka kelahiran pertahun ini yang 

menyebabkan jumlah penduduk mengalami pertumbuhan. Jumlah penduduk 

pada tahun 1990 sebanyak 5533 jiwa, tahun 2000 menjadi 6916 jiwa, berarti 

mengalami peningkatan sebanyak 1383 jiwa. Penduduk Desa Pandansari 

berdasarkan struktur kelompok 0-4 sampai 60 keatas semakin bertambah tiap 

tahunya. Keadaan tersebut terjadi karena adanya angka kelahiran. 

Pandansari merupakan desa yang cukup strategis sebagai desa tujuan 

wisata di daerah Kabupaten Brebes. Tempat wisata yang terdapat di Desa 

Pandansari adalah Taman Lele Telaga Ranjeng cukup terkenal keberadaannya 

dan tidak hanya di Kabupaten Brebes tetapi sampai ke daerah lain seperti 

Banyumas, Tegal, dan Pemalang. Telaga tersebut memiliki keunikan 

tersendiri yaitu di samping udaranya yang sangat sejuk dan pemandangannya 

yang indah, selain itu juga memiliki ribuan ekor ikan lele yang berada di 

pinggiran telaga (Http://id.wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 

Kecamatan Paguyangan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes). 

 Berdasarkan data Kecamatan Paguyangan dalam angka tahun 1990-

2000 masyarakat desa Pandansari kebanyakan bekerja sebagai petani dan 

buruh perkebunan. Masyarakat Desa Pandansari selebihnya bekerja sebagai 

buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, dan PNS. 

Penduduk desa Pandansari yang bekerja di perkebunan pada tahun 1990-2000 

sebesar 85%. Masyarakat desa Pandansari selain bertani juga bekerja sebagai 
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buruh perkebunan. Tenaga kerja yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara 

IX Persero Kebun Kaligua terbagi atas karyawan staf, karyawan bulanan, 

karyawan harian tetap, karyawan harian lepas, dan karyawan honorer (Tim, 

2010: 1). 

Masyarakat Desa Pandansari kurang mengenal pendidikan padahal 

pendidikan merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Peranan pendidikan tidak lepas dari rangkaian proses peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan modal penting dalam 

pembangunan nasional. Melihat rendahnya pendidikan perlu diperhatikan oleh 

pemerintah setempat untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam 

menyekolahkan anaknya. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan 

bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan 

beasiswa. Pendidikan penduduk desa Pandansari secara rinci dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 : Jumlah Penduduk desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Menurut 
Tingkat Pendidikanya tahun 1991-2000. 

 
Tahun PT SLTA SLTP SD Tidak 

Tamat 
SD 

Belum 
Tamat 

SD 

Tidak 
Sekol

ah 
1991 3 208 226 547 1248 1843 1105 

1992 3 210 226 541 1245 1879 1108 

1993 3 308 231 470 1694 768 1766 

1994 3 188 239 1502 1694 778 801 

1996 3 188 239 604 1694 783 1833 

1997 3 199 245 633 1696 785 1833 

1998 4 204 285 733 1696 785 1635 

2000 5 214 313 825 1696 682 2457 

Jumlah 30 1927 2325 6412 13465 9095 14601

(Sumber : Paguyangan dalam angka 1991-2000).       

 
Berdasarkan data Kecamatan Paguyangan menurut tingkat 

pendidikan desa Pandansari sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut dapat 

dilihat dari jumlah penduduk yang tidak sekolah  pada tahun 2000 sebanyak 

2457 jiwa sedangkan yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 1696 jiwa. 

Melihat keadaan pendidikan, seharusnya pemerintahan memajukan 

keterbelakangan tersebut sesuai dengan otonomi daerah dengan jalan 

mendirikan sekolah-sekolah SLTP, SLTA dan memberi pengarahan kepada 

masyarakat mengenai arti pentingnya pendidikan. Jumlah sekolah yang berada 

di desa Pandansari adalah TK 2, SD 4, SLTP 1.  
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C. Sejarah Berdirinya Perkebunan Teh Kaligua Pandansari Kecamatan 
Paguyangan Kabupaten Brebes.  

 
Perkebunan-perkebunan milik PT. Nusantara IX Persero Devisi 

Aneka Tanaman dulunya dibangun oleh perusahaan asing kolonial Belanda. 

Perkebunan tersebut antara lain: Warnasari, Kawung, Krumput, Kaligua, 

Semugih, Blimbing, Jolotigo, Siluwak, Sukamangli, Merbuh, Ngobo, 

Batujamus, Balong, Getas, Jollong. Produksi yang dihasilkan adalah  teh, 

kakao, karet, kopi, cengkeh dan pala (Warno, 2005:80). 

Ketel uap merupakan mesin yang pertama kali digunakan untuk 

proses pengelolaan teh di perkebunan Kaligua dan baru didatangkan pada 

tahun 1901. Mesin tersebut sampai sekarang masih digunakan untuk tangki 

penampungan bahan bakar dan dapat menampung dengan kapasitas kurang 

lebih 10.000 Lt. Mesin ketel uap dibawa oleh pekerja ke perkebunan Kaligua 

dengan berjalan kaki dan Perjalanan memakan waktu yang cukup lama kurang 

lebih 20 hari dengan jarak yang di tempuh 15 KM  (Hartono, 2009:3). 

Perkebunan Kaligua memiliki luas 607,26 Ha yang terbagi atas 

empat bagian yaitu Afdeling Ambar, Afdeling Suralaya, Afdeling Kaligua, 

dan Afdeling Sakub. Perkebunan teh Kaligua pada  tahun 1901 memproduksi 

teh Orthodox  yaitu sejenis teh hitam tetapi memiliki tingkat layu dan kualitas  

yang tinggi serta lebih harum kemudian pada tahun 1939-1957 mulai 

memproduksi teh hitam. Akan tetapi perkebunan Kaligua pada tahun 1957-

1970 memproduksi teh hijau dan tahun 1971 sampai sekarang perkebunan 

Kaligua memproduksi teh hitam lagi (Tim, 1976: 46-47). 
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  Perkebunan teh Kaligua pada zaman kolonial Belanda merupakan 

satu-satunya Hoogland Thee yaitu satu satunya perkebunan teh dataran tinggi 

terbaik di Jawa Tengah. Setelah terjadinya revolusi fisik dan pergolakan-

pergolakan perkebunan Kaligua banyak mengalami kerusakan. Keadaan 

tersebut terjadi pada tanaman teh maupun pabrik. Akibat pergolakan, 

Perkebunan Kaligua mengalami kemunduran hal  tersebut terlihat pada 

produksi perkebunan Kaligua yang tidak dapat lagi menghasilkan teh hitam 

berkualitas ekspor  (Tim, 1976: 46). 

 Kemunduran Perkebunan teh Kaligua pada masa penduduk Jepang 

sampai diakuinya kedaulatan RI disebabkan banyaknya areal yang mengalami 

kerusakan. Akan tetapi keadaannya secara berangsur-angsur mulai membaik 

dan tahun 1948 dapat dikelola kembali oleh NV. Cultur Onderneming. 

Pengelolaan perkebunan pada saat itu tidak berlangsung lama karena adanya 

pemberontakan DI TII di sekitar perkebunan. Akibat  peristiwa tersebut, 

Perkebunan Kaligua pada tahun 1951 tidak dikelola lagi oleh pemiliknya 

(Priyudi,1997:3). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marjono pada tanggal 27 

Januari tahun 2010 dikatakan bahwa  proses pengambilalihan perusahaan 

milik Belanda berlangsung secara damai. Begitu pula yang terjadi di 

Perkebunan Kaligua. Perkebunan Kaligua dinasionalisasi sekitar akhir tahun 

1957 setelah berakhirnya pemberontakan DI TII. Nasionalisasi Perkebunan teh 

Kaligua oleh pemerintahan RI bertujuan untuk meningkatkan produktifitas 

perkebunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan teh Kaligua. 
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Adanya nasionalisasi perkebunan Kaligua telah membuka lapangan pekerjaan, 

khususnya bagi masyarakat desa Pandansari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyono pada tanggal 27 

Januari tahun 2010 dikatakan bahwa proses nasionalisasi telah membawa 

dampak positif bagi perkebunan maupun bagi masyarakat sekitarnya. Dampak 

nasionalisasi perkebunan telah membuat sistem pengelolaan mengalami 

perbaikan dan membaik dari tahun ke tahun. Dampak positif yang dirasakan 

masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

disekitar Desa Pandansari.  

Perkebunan teh pada tahun 1970 mengalami perbaikan khusunya 

perkebunan negara. Adanya perbaikan tersebut untuk mempercepat 

peningkatan hasil produksi teh pada perkebunan negara misalnya pada 

perkebunan Kaligua. Perkebunan Kaligua sejak terbentuk menjadi PN XVIII, 

merupakan salah satu perkebunan yang diperbaiki dalam bidang tanaman, 

pabrik maupun sistem pengolahannya dan mulai tahun 1970 dapat 

menghasilkan teh hitam lagi. Beralihnya Perkebunan teh Kaligua ke bentuk 

PNP XVIII menjadi PTP XVIII (Persero) menyebabkan perkebunan hingga 

kini masih tetap memproduksi teh hitam yang berkualitas ekspor (Tim, 

1976:46). 

 Administratur yang pernah menjabat di Perkebunan Kaligua 

periode tahun 1988-2000.  

1. Periode tahun 1988-1991 di bawah pimpinan Administratur  AMP 

Soegiman. 
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2. Periode tahun 1991-1994 di bawah pimpinan Administratur 

Soebandar. 

3. Periode tahun 1994-1995 di bawah pimpinan Administratur Tjritakno. 

4.  Periode tahun 1995-1997 di bawah pimpinan Administratur Ir 

Soemarno. 

5. Periode tahun 1997-1999 di bawah pimpinan Administratur Hartono.  

6. Periode tahun 1999-2000 di bawah pimpinan Administratur Ir Imam 

Nugroho.  

7. Periode tahun 2001-2003 di bawah pimpinan Administratur Ir Saryono 

8. Periode tahun 2003-2005 di bawah pimpinan Administratur Ir Ismu 

Triharso. 

9. Periode tahun 2005-2008 di bawah pimpinan Administratur Agus 

Hargianto S.p. 

10. Periode tahun 2008-sekarang di bawah pimpinan Administratur Tri 

Hartono B.Sc (Hartono, 2008:5). 

  Perkebunan teh Kaligua di bawah administratur Amp Soegiman dari 

tahun 1988-1991 merupakan masa administratur yang terbaik. Menurut 

Suyono (wawancara 27 Januari 2010) mengemukakan bahwa masa 

administrator Amp Soegiman yang terbaik karena pada tahun 1990 

perkebunan Kaligua mengalami peningkatan dengan menghasilkan produksi 

teh terbanyak. Peningkatan produksi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor alam, sistem pengolahan yang baik, tenaga kerja 

yang profesional. Faktor ketiga ini sangat mempengaruhi besarnya produksi 



36 

 

teh yang dihasilkan oleh perkebunan Kaligua. Besarnya produksi teh yang 

dihasilkan mempergaruhi perekonomian karyawan karena semakin besar 

jumlah produksi yang dihasilkan semakin besar pula pendapatan yang 

didapatkan (Hartanto, 2009: 7). 

Perturan tanam paksa mulai berlaku di Indonesia pada tahun 

1830. Adanya  Peraturan tanam paksa ini telah menyebabkan rakyat Indonesia 

harus menyerahkan seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis 

tanaman yang laku keras di pasaran Eropa pada saat itu. Jenis yang harus di 

tanam pada saat itu adalah tanaman kopi, teh, tembakau, nila, karet, tebu. 

Banyak para investor asing dari Belanda yang telah menanamkan modalnya di 

Indonesia setelah adanya peraturan tanam paksa. Para investor asing dari 

Belanda itu diantaranya NV Cultuur Onderdeming  yang merupakan pendiri 

perkebunan teh Kaligua pada tahun 1879 (Burger, 1962: 175-176). 
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BAB III 

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEH KALIGUA PANDANSARI 

KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 1990-

2000 

 
 

A. Perkebunan Teh Kaligua Pandansari Kecamatan Paguyangan 
Kabupaten Brebes Sebelum Tahun 1990. 

 
Sistem ekonomi kolonial di Indonesia dimulai pada tahun 1870-

1900. Sistem ini sering disebut sistem ekonomi liberalis yaitu suatu sistem 

yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan 

kegiatan perekonomian. Berlakunya sistem ekonomi liberal telah membuka 

peluang bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya dalam 

membuka usaha di Indonesia, khususnya membuka usaha perkebunan-

perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa seperti kopi, teh, tebu, dan 

kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan ini didukung dengan adanya 

Agrarische wet yang dikeluarkan Belanda  pada tahun 1870. Keadaan tersebut 

juga telah membuka kesempatan para investor dari Belanda maupun Eropa 

untuk menyewa tanah yang luas milik pemerintahan selama 75 tahun, 

sedangkan milik rakyat 5-20 tahun 

 (Notosusanto,1993:118). 

 Kondisi tersebut didukung pula dengan dibukanya terusan Zues 

pada tahun 1869. Hal itu  memberikan keuntungan besar bagi  kolonial 

Belanda karena menyebabkan pengangkutan barang-barang ekspor Indonesia 

ke Eropa menjadi lebih mudah dan murah. Di samping itu, Pembukaan terusan 

Zues juga menyebabkan meningkatnya permintaan barang-barang ekspor 
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Indonesia ke Eropa sehingga permintaan meningkat tajam. Dampak lain 

dibukanya terusan Suez adalah terjalinya hubungan kapal api pada tahun 1870 

yang menghubungkan antara Nederland dengan Indonesia, begitu pula pada 

ekspor perkebunan di Indonesia yang terus meningkat tajam hingga tahun 

1885 (Wesselink, 1959:155). 

Perkebunan teh di Jawa pada zaman era penduduk Jepang pada tahun 

1941-1942 sangat memprihatinkan karena produksi teh pada saat itu 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perkebunan-perkebunan kurang 

mendapatkan perawatan dan pemeliharaan dalam tanaman teh. Keadaan 

tersebut juga terjadi di Perkebunan teh Kaligua yang menyebabkan tidak dapat 

lagi menghasilkan teh hitam berkualitas ekspor, sehingga mengalami kerugian 

cukup besar (Nasikun, 1991: 22-23). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyono pada tanggal 27 

Januari tahun 2010 dikatakan bahwa tenaga kerja yang digunakan Jepang 

untuk membangun jalan raya dari Kecamatan Paguyangan menuju perkebunan 

ini mengunakan buruh Perkebunan Kaligua dan masyarakat desa Pandansari.  

Pembangunan jalan raya bertujuan mempermudah transportasi pengangkutan 

teh untuk dibawa ke tempat pemasaran dan karyawannya pergi menuju 

perkebunan Kaligua. Selain itu mereka dipekerjakan lagi membangun gua 

Jepang yang bertujuan untuk tempat persembunyian tentara Jepang dari 

serangan musuh (sekutu Belanda). 
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 Perkembangan Perkebunan teh Kaligua setelah dinasionalisasi 

semakin membaik hal tersebut dapat dilihat dari hasil  produksi teh yang 

setiap tahunnya terus meningkat dan untuk lebih Jelasnya dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.  Hasil Produksi Teh Perkebunan Kaligua  Dari Tahun 1974-1981. 

Tahun Luas Areal Yang 
Produktif (Ha) 

Jumlah Produksi 
(Kg) 

Target % 

1974 228,25 200.352,50 100,17 

1975 324,50 201.541,75 100,32 

1976 344,50        253.643 126,82 

1978 325,11        374.252 115,15 

1979 325,858        404.516 110,12 

1980 345,66        505.537 118,94 

1981 341,81        505.537 667,94 

 (Sumber : Data Statistik Kabupaten Brebes pada tahun 1976 dan 85). 

Berdasarkan data tabel di atas produksi Perkebunan teh Kaligua dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari 

hasil rata-rata produksi perkebunan yang setiap tahunnya meningkat 2,2%. 

Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sistem 

pengolahan tanaman teh yang baik, produktivitas tanaman, tenaga kerja yang 

profesional, dan sering terjadinya pergantian mesin untuk pengolahan teh 

(Tim, 1985: 185). 
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B. Perkembangan Perkebunan Teh Kaligua Pandansari Kecamatan 
Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 1990-2000. 

 
1. Perkembangan Produksi. 

 Berdasarkan data PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua produksi Perkebunan teh Kaligua mengalami perkembangan yaitu 

pada tahun 1990 dengan menghasilkan produksi teh tertinggi sebesar 

6.518.041 Kg. Harga teh di pasaran dunia pada saat itu juga cukup bagus 

sehingga Perkebunan Kaligua memperoleh keuntungan yang cukup besar. 

Produksi teh Perkebunan Kaligua dari tahun 1990-2000 mengalami 

perkembangan yang cukup baik walaupun tahun 1990 mengalami pasang surut 

dan untuk lebih rincinya dapat dillihat tabel di bawah ini : 

Tabel 4. Hasil Produksi Teh Perkebunan Kaligua Tahun 1990-2000. 
 

Tahun 
Produksi 

Luas Areal 
Yang 

Produktif (Ha) 

Jumlah 
Produksi 

Basah 

Jumlah 
Produksi 
Kering 

Target % 
Produksi 

Basah dan 
kering 

1990 501,00 5.353.197 1.164.844 198,47 
1991 501,00 4.185.148 972.440 168,01 
1992 501,00 3.653.739 814.758 139.48 
1993 501,00 3.898.238 855.126 168,54 
1994 501,00 4.068.119 908.063 173.39 
1995 515,44 5.119.675 1.140.656 227,84 
1996 495,70 5.031.498 1.100.789 206,09 
1997 495,70 4.462.008 990.220 176.82 
1998 497,76 5.235.023 1.132.557 189,52 
1999 497,76 4.233.864 928.491 153,92 
2000 497,76 4.980.886 1.050.548 175.44 

(Sumber: PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Devisi Tanaman Tahunan 
Kebun Kaligua tahun 1990-2000). 
 

Berdasarkan data tabel di atas dapat dikatakan jumlah hasil produksi 

teh Kaligua mengalami peningkatan pada tahun 1990 yaitu sebesar 6.518.041 

Kg yang terdiri dari jumlah produksi basah dan kering namun tahun 1991-
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2000 produksi perkebunan mengalami pasang surut hal tersebut disebabkan 

oleh faktor produktivitas tanaman tiap tahunya. Besarnya produksi 

Perkebunan Kaligua tidak dipengaruhi oleh luasnya areal perkebunan yang 

ditanami teh karena luasnya tidak pernah berubah yaitu 525,00 Ha. 

Keberhasilan penanaman teh sangat tergantung dengan sistem pengolahan 

tanaman teh. Besarnya produksi yang dihasilkan perkebunan berpengaruh 

pada pendapatan karyawanya karena semakin besar pendapatan perkebunan 

semakin besar pula upah dan bonus yang diberikan (Hartono, 2009:7). 

 Produksi utama Perkebunan teh Kaligua adalah teh hitam yang 

berkualitas ekspor. Jenis-jenis teh hitam yang diproduksi oleh perkebunan teh 

Kaligua antara lain sebagai berikut : 

a. BOP A (Broken Orange Pecco A) yaitu teh remuk akan tetapi ujungnya 

berwarna kuning mengkilat jenis teh ini terdiri dari bagian-bagian yang 

pendek, berukuran besar, hitam dan bisanya keriting dan berasal dari 

campuran tulang-tulang daun pendek dengan bagian-bagian daun kecil 

yang muda dan keriting. 

b. BOPF (Broken Orange Pecco Fanning) yaitu teh remuk akan tetapi lebih 

halus jenis teh ini yang berukuran besar bewarna hitam dan berasal dari 

daun teh yang menggulung serta berat selain itu juga bentuknya dengan 

BOP namun ukuranya lebih kecil. 

c. BT (Broken Tea)  yaitu jenis teh yang terdiri dari bagian-bagian kecil, 

pipih dan agak hitam. 
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d. BP (Broken Pecco) yaitu merupakan jenis teh yang terdiri dari bagian-

bagian yang pendek lurus dan tercampur dengan tulang-tulang daun yang 

menunjukan helai daun serta tangkai-tangkai muda. Jenis teh BP ini 

memiliki warna agak hitam. 

e. PF (Pecco Fanning) yaitu jenis teh yang bentuknya hampir sama dengan 

teh BT akan tetapi lebih halus dan yang terdiri dari bagian-bagian yang 

kecil serta  memiliki warna hitam. 

f. Dust (teh bubuk yang sangat lembut) merupakan jenis teh yang 

mempunyai ukuran sangat kecil dan lembut seperti debu serta memiliki 

warna hitam. 

g. Fanning teh bubuk yang hampir sama bentuknya dengan teh jenis BT akan 

tetapi lebih lembut dan kecil 

h. Bohea  teh bubuk akan tetapi berkualitas rendah karena berasal dari 

tangkai-tangkai teh serta merupakan jenis teh ampas yang berupa potongan 

batang dan serat yang tidak rata. 

i. Kawul (teh bubuk yang berkualitas rendah) merupakan jenis teh yang 

berasal dari ampas yang berupa potongan kulit batang atau serat akan 

tetapi lebih pendek dari jenis teh Bohea. Jenis teh ini memiliki warna yang 

merah (Kusuma, 2005 : 98-99). 

Dalam pengelolaan produksi teh Perkebunan Kaligua melibatkan 

lembaga yang melaksanakan ataupun memberikan pelayanan dan pembinaan 

seperti Koperasi Kopkar Giri Makmur, dan pabrik teh. Koperasi kopra giri 

makmur berfungsi sebagai badan usaha atau mitra binaan perusahaan 
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sekaligus sebagai rekan yang memenuhi keperluan atau kebutuhan 

Perkebunan Kaligua seperti penyediaan angkutan, penyediaan barang pupuk 

yang dibutuhkan untuk kesuburan tanaman teh. Pabrik juga mempunyai 

peranan atau fungsi dalam memenuhi kebutuhan Perkebunan Kaligua antara 

lain sebagai tempat pengolahan teh hitam yang sudah dipetik (Hartato, 

2008:24). 

Tanaman teh sejak awal memang dipersiapkan bagi perkebunan 

besar baik yang diusahakan negara maupun swasta. Penanaman teh oleh pihak 

perkebunan negara yang terkoordinasi dengan baik melalui menejemen yang 

memadai mengingat orientasinya untuk kepentingan penjualan ekspor. 

Keadaan tersebut terjadi di Perkebunan Kaligua, karenanya sering mengganti 

mesin-mesin pengolahannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

produksi teh agar lebih bagus dari sebelumnya selain itu juga memperbaiki 

sistem penanaman dan kesehatan tanaman sehingga produktivitas tanaman 

bisa meningkat. Adapun upaya perbaikan di bidang tanaman antara lain: 

pertama pelaksanaan compakting adalah cara mengganti tanaman lama dengan 

yang baru hal ini dilaksanakan untuk memenuhi populasi tanaman. Kedua 

penanaman ulang dengan jenis teh assamica dan sinesia seluas 93,16 Ha 

untuk tanaman yang kerapatannya kurang dari 8.000 pohon/Ha (Hartanto, 

2008:25). 

Pengolahan daun teh segar menjadi teh hitam merupakan suatu usaha 

pemberian kondisi optimum (minimal) agar terjadi perubahan-perubahan 
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warna dan rasa sehingga dihasilkan produksi teh kering yang berkualitas 

bagus antara lain : 

1) Pelayuan merupakan suatu tahap untuk mengubah kondisi warna dari daun 

teh yang segar menjadi layu dengan jalan menguapkan sebagian 

kandungan airnya. Tahap ini merupakan kunci utama berhasil tidaknya 

proses pengolahan teh hitam. Proses pelayuan bertujuan untuk 

menurunkan kadar air yang ada dalam daun teh dalam suatu batas tertentu 

di samping itu proses pelayuan juga membuat daun teh lentur dan 

mempermudah untuk digulung serta pengilingan. 

2) Penggilingan dan sortasi basah adalah pelayuan terhadap pucuk teh yang  

pada dasarnya merupakan proses mengulung, memeras, memecah dan 

memotong dalam bentuk yang lebih kecil. Tujuan dari penggilingan adalah 

memeras cairan sel daun agar terjadi perubahan warna dan rasa serta 

mengupayakan bentuk dan ukuran tertentu. 

3) Fermentasi adalah proses reaksi kimia yang melibatkan enzim yang 

terdapat dalam sel daun teh dan sangat mempengaruhi rasa dan warna 

yang akan dihasilkan. Tujuan pengolahannya adalah agar menghasilkan 

teh terbaik. Dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang optimal 

(maksimal) yaitu 130-135 menit dan kadar suhu juga diatur yaitu rata-rata 

22°C.  

4) Pengeringan bubuk teh bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi 

penguapan kadar air kurang lebih 3% sehingga teh yang dihasilkan 

mempunyai daya simpan tinggi. 
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5) Sortasi kering pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh produk 

teh hitam yang seragam baik ukuran maupun bentuk dan beratnya. Dalam 

proses sortasi teh harus dibersihkan dari kotoran, tulang atau serat-serat 

daun. 

6) Pengepakan bertujuan untuk menciptakan kemudahan trasportasi serta 

melindungi teh agar tidak terjadi perubahan yang dapat menurunkan 

kualitasnya saat diterima oleh konsumen (Priyudi, 1997:34-59). 

2.   Perkembangan Luas Areal Perkebunan Teh Kaligua 

Luas areal Perkebunan teh Kaligua yang produktif pada tahun 1990-

2000 mengalami pasang surut hal ini disebabkan produktivitas tanaman teh 

setiap tahunnya dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 5 Luas Areal Perkebunan Teh Kaligua Pada Tahun 1990-2000. 
 

Tahun Luas Areal 
Perkebunan Teh 
Yang Produktif 

Produksi Teh 
Basah Per Ha 

(kg) 

Produksi Teh 
Kering Per Ha 

(kg) 
1990 501,00 10.685 2.325 

1991 501,00 8.354 1.941 

1992 501,00 7.293 1.626 

1993 501,00 7.781 1.707 

1994 501,00 8.120 1.813 

1995 515,44 9.933 2.213 

1996 495,70 10.150 2.221 

1997 495,70 9.001 1.998 

1998 497,76 10.517 2.275 

1999 497,76 8.506 1.865 

2000 497,76 10.007 2.111 

(Sumber: PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Devisi Tanaman Tahunan 
Kebun Kaligua tahun 2009). 
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 Berdasarkan data PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua dapat dikatakan luas areal Perkebunan teh Kaligua yang produktif 

dari tahun 1990-1994 adalah 501,00 dan tahun 1995 meningkat menjadi 

515,44 sedangkan jumlah produksinya menurun karena adanya serangan hama 

pada tanaman teh, dan sistem pengolahan yang kurang berhasil. Akan tetapi 

luas areal pada tahun 1996-2000 berkurang hal tersebut disebabkan 

menurunya produktivitas areal perkebunan. Meningkatnya jumlah produksi 

tidak hanya dipengaruhi faktor luas tanah tetapi dipengaruhi sistem 

pengolahan teh, dan pemeliharaan tanaman teh. (Hartanto, 2009: 7). 

3. Sumber Daya  

Sumber daya yang digunakan di PT. Perkebunan Nusantara IX 

Persero Kebun Kaligua dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Sumber daya 

manusia dan Sumber tenaga listrik. Keduanya saling terkait dan melengkapi 

dalam melakukan proses produksi teh. 

a. Sumber Daya Manusia 

  Sumber daya yang digunakan di PT. Perkebunan Nusantara IX 

Persero Kebun Kaligua juga terdiri dari tenaga kerja pria dan wanita. 

Kebanyakan berasal dari karyawan harian lepas. Jumlah karyawan tahun 2000 

sebanyak 1.398 orang dan untuk lebih  rincinya dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Di PT. Perkebunan Nusantara IX Persero 
Perkebunan Kaligua Pada Tahun 1990 Dan Tahun  2000. 

 
Tahun Karyawan 

staf 
Karyawan 
bulanan 

Karyawan  
harian 
tetap 

Karyawan 
harian 
lepas 

Karyawan 
honorium 

Jumlah 

1990 4 31 82 1.095 3 1.215 

1991 4 32 86 1.109 3 1.234 

1992 4 35 91 1.123 3 1.256 

1993 4 37 95 1.137 3 1.276 

1994 4 39 99 1.151 3 1.293 

1995 4 41 103 1.166 3 1.317 

1996 4 43 108 1.180 3 1.338 

1997 4 45 112 1.194 3 1.358 

1998 4 45 116 1.208 3 1.376 

1999 4 48 120 1.223 3 1.398 

2000 4 48 120 1.223 3 1.398 

(Sumber : PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun Kaligua tahun 1990-
2000). 

 
 Berdasarkan data tabel di atas karyawan Perkebunan teh Kaligua 

tahun 1990-2000 terdiri dari karyawan staf, bulanan, harian tetap, harian lepas, 

dan honorium. Karyawan perkebunan pada tahun 1990-2000 mengalami 

peningkatan rata-rata 1% pertahunnya. Sebagian besar adalah sebagai buruh 

pemetik teh dan pemelihara tanaman sedangkan yang  paling sedikit adalah 

bidan, mantri kesehatan, dan doktor. Kenaikan jumlah karyawan perkebunan 

pertahun disesuaikan dengan kebutuhan. Status karyawan mengalami 

perubahan karena memiliki prestasi yang bagus dalam bekerja.  
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Mengenai karyawan di PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua statusnya berbeda-beda akan tetapi secara umum dapat dibedakan 

menjadi 3 golongan antara lain sebagai berikut. 

1) Karyawan Staf yang terdiri dari administatur, dan sinder-sinder seperti 

sinder teknik, sinder kapala, sinder kebun, dan sinder kantor. Mendapatkan 

gaji langsung dari kantor pusat yang berada di Semarang setiap tanggal 25.  

2) Karyawan Bulanan terdiri dari pegawai kantor, mandor, dan para 

pembantunya seperti mandor teknisi, mandor pabrik. Mendapatkan gaji 

dari kantor pusat yang berada di Semarang setiap tanggal 25. 

3) Karyawan harian terbagi menjadi dua yaitu karyawan tetap dan karyawan 

harian lepas. Penerimaan upah diberikan setiap tanggal 17 dan sisanya 

diberikan tanggal 14 bulan berikutnya. Untuk karyawan tetap mempunyai 

nomor regritrasi dalam bekerja (Priyudi, 1997:22). 

Banyaknya daun teh yang diperoleh pemetik dalam setiap harinya 

bervariasi tergantung pada keuletan dalam bekerja. Rata-rata pemetik 

memperoleh hasil 50 Kg sampai 60 kg perhari dengan upah Rp 280 per Kg 

sehingga perbulanya sebesar Rp 504.000. Pucuk teh yang bagus sangat 

mempengaruhi besarnya upah karyawan harian lepas. Selain menerima upah 

juga mendapatkan bantuan seperti tunjangan hari raya dan bonus. Tunjangan 

bonus yang didapatkan berkisar 500.000 untuk bulan Maret, Juli 500.000 dan 

Desember 500.000. Besarnya tunjangan dipengaruhi banyaknya poin yang 

didapat dalam satu bulannya (Nasikun, 1991:162). 
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Selain upah atau gaji karyawan tetap Perkebunan Kaligua juga 

mendapatkan berbagai tunjangan antara lain sebagai berikut. 

a) Tunjangan hari raya (jasa produksi) yang diberikan menjelang hari raya, 

sifatnya pasti. 

b) Bonus jasa produksi diberikan setelah pemegang saham mengadakan 

rapat. besarnya bonus sesuai dengan jabatan. 

c) Uang lembur yang diberikan per jam. 

d) Premi kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. 

Perusahaan Perkebunan teh Kaligua juga menyediakan sarana dan 

prasarana untuk mensejahterakan para karyawannya antara lain sebagai 

berikut. 

1) tempat penitipan bayi, fasilitas yang diberikan antara lain: 

a) Box tempat bayi. 

b) Mainan anak-anak. 

2) Penyediaan tempat ibadah berupa Masjid Al-Hidayah. 

3) Poliklinik dengan pengobatan gratis untuk karyawan dan keluarganya. 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan mendatangkan dokter dan bidan 

puskesmas Paguyangan yang dilakukan setiap hari selasa. Perkebunan juga 

telah menyediakan seorang mantri kesehatan.  

4) Fasilitas olah raga seperti lapangan volly, sepak bola, bulutangkis, tenis 

meja, masing-masing berjumlah satu. Setiap hari Jum’at dilaksanakan senam 

jasmani yang diikuti oleh  karyawan staf, karyawan bulanan, dan  karyawan 

tetap. 



50 

 

5) Kesenian berupa seperangkat alat gamelan Jawa, kulintang, dan kuda 

lumping. 

6) Perumahan untuk karyawan bulanan dan harian yang dilengkapi dengan  

fasilitas seperti listrik, kamar mandi. Bagi karyawan yang tinggal di luar 

perkebunan mendapatkan tunjangan sewa rumah, listrik, air dan bahan 

bakar. 

7) Koperasi di perkebunan Kaligua telah ada sejak tahun 1979 dengan nama 

Koprasi Karyawan Sejahtera dan awal tahun 1990 bergabung dengan 

Koperasi PT Perkebunan Nusantara IX Persero Giri Makmur di Semarang, 

sehingga kopersinya menjadi Koperasi Karyawan Giri Makmur Unit Kerja 

Kaligua. Anggotanya seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara IX 

Persero Kebun Kaligua yang terdiri dari karyawan staf, bulanan, harian 

tetap, dan harian lepas yang telah memenuhi syarat. Pelayanan terhadap 

anggota meliputi beras, kopi, gula, minyak tanah, angkutan serta simpan 

pinjam. 

8) Pemberian bantuan pemondokan bagi anak karyawan yang memiliki prestasi 

di sekolah dengan nilai rata-rata 7. 

9) Posyandu bagi anak-anak bayi dan balita.  

10) Tersedianya sekolah taman kanak-kanak untuk anak karyawan yang usianya 

di bawah 6 tahun. 

11) Adanya jaminan asuransi sosial tenaga kerja untuk para karyawan 

Perkebunan teh Kaligua. Program jaminan sosial tenaga kerja meliputi : 

a) Jaminan kecelakaan kerja. 
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b) Jaminan kematian kerja. 

c) Jaminan hari tua atau pensiunan. 

12) Dalam  jaminan hari tua perusahaan perkebunan Kaligua mengikutsertakan 

karyawan bulanan dan harian tetap. Program pensiunan dan santunan hari 

tua sesuai dengan SKB mentri pertanian dan menteri tenaga kerja No 

840/KPTS/HK 30/11/1990 dan KEP 595/MEN/1990 tanggal 14 November 

1990. 

13) Pemberian Bonus tiap tahun yang diberikan pihak Perkebunan Kaligua pada 

karyawannya berdasarkan keuntungan yang diperoleh. 

14)  Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan pada karyawan 

Perkebunan Kaligua yang telah diatur oleh panitia pembina K3. Panitia 

pembina K3 telah disahkan oleh kantor wilayah Depnaker Propinsi Jawa 

Tengah dengan nomor keputusan 178/10/1989 tanggal 13 Maret 1989. 

Kegiatanya meliputi penyediaan sarana atau alat keselamatan kerja, tanda 

peringatan bahaya, dan alat perlindunggan kerja (masker, sepatu, pemadam 

api, dan tenaga keamanan). 

15) Karyawan memperoleh pakaian kerja 2 kali dalam setahun. 

16) Tunjangan cuti 

a) Cuti tahunan diberikan pada karyawan yang telah bekerja terus 

menerus selama 6 tahun berhak cuti selama 12 hari kerja. 

b) Cuti panjang diberikan pada pegawai staf yang telah bekerja secara 

terus menerus selama 6 tahun berhak atas cuti selama 3 bulan. 
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c) Cuti hamil atau bersalin diberikan pada karyawan wanita yang sedang 

hamil berhak atas cuti 3 bulan dengan pelaksanaan 1,5 bulan sebelum 

melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. 

d) Untuk karyawan staf dan bulanan berhak mengalami cuti 12 hari kerja 

dengan mendapat tunjangan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(Priyudi, 1997:23-25). 

b. Sumber Tenaga Listrik 

 Sumber tenaga listrik merupakan sumber daya yang dihasilkan 

karena adanya tegangan dan arus yang mengalir dari suatu rangkaian listrik. 

Keuntungan pengunaan sumber daya listrik adalah tidak menimbulkan polusi 

dan lebih bersih. Sumber tenaga listrik di Perkebunan Kaligua digunakan 

untuk menggerakan mesin-mesin yang ada dalam pabrik dan penerangan 

(rumah karyawan dan fasilitas umum lainya) yang terdiri dari pusat listrik 

tenaga disel (PLTD), pusat tenaga listrik air (PLTA), listrik negara (PLN). 

Sumber utama yang digunakan yaitu berasal dari PLN dan PLTA sedangkan 

PLTD sebagai pengganti untuk menjaga kelangsungan produksi bila salah satu 

sumber tergangu. PLTD mengunakan dua buah mesin disel Mersedes Benz 

dengan dua buah generator. PLTA mengunakan sebuah disel Gilkes dengan 

sebuah generator (Priyudi, 1997: 72-73). 

4. Pemasaran Hasil Teh Di Perkebunan Kaligua. 

Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat menetukan 

kelangsungan hidup suatu perusahaan seperti halnya perusahaan Perkebunan 

Kaligua. Hasil produksi teh sebagian besar diekspor yaitu ke beberapa negara 
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antara lain Eropa, Amerika, Australia, dan negara-negara timur tengah sebesar 

90%, sedangkan sisanya 10% dijual di Jakarta, Bandung, Pekalongan, dan 

Purwokerto yaitu jenis teh kawul dan Bohea. Perkebunan Kaligua hanya 

berkewajiban memproduksi teh saja sedangkan segala metode pemasarannya 

berada ditangan Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Persero berpusat di 

Semarang (Priyudi, 1997: 85). 

5. Sistem Organisasi Dalam PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua. 

Sistem organisasi dalam PT Perkebunan Nusantara IX Persero 

Kebun Kaligua adalah mengunakan sistem garis dan staf, yaitu suatu sistem 

bentuk organisasi kepala eksekutif dipandang sebagai perintah melalui suatu 

rantai komando. Mengenai tenaga kerja di perkebunan Kaligua statusnya 

berbeda-beda akan tetapi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan 

tugas masing-masing antara lain sebagai berikut. 

a. Administratur 

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk satu tahun 

atas dasar ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi. 

2) Mengelola perkebunan berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan 

(RKAP) dan kebijaksanaan direksi. 

3) Menetapkan kebijaksanaan dalam mengelola kebunnya yang sesuai 

dengan kebijakan direksi. 

4)  Administratur merupakan wakil direksi yang mejalankan segala 

sesuatu mengenai pekebunan  serta dalam batas kewenangan. 
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5) Administratur  memimpin secara kreatif mengembangkan  

kebijaksanaan rencana kerja. 

6) Administratur bertangung jawab atas kelancaran pekerjaan yang 

dilakukan oleh staf pembantunya, yaitu sinder kepala, sinder teknik, 

sinder kebun, dan sinder kantor. 

b. Sinder Kepala 

Sinder kepala bertugas sebagai pembantu pokok administratur kebun 

dengan melakukan bimbingan, pengawasan, koordinasi kepada para sinder 

untuk mengelola budidaya, dan teknik tenaga kerja yang berlaku di 

perkebunan Kaligua. 

c. Sinder Teknik 

1) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan dan pengelolaan bahan mentah 

dari Kebun Kaligua sampai menjadi hasil akhir. 

2) Menjalankan administrasi produksi pengolahan sesuai dengan 

kebijaksanaan administratur. 

3) Dalam menjalankan tugasnya sinder teknik dibantu oleh mandor 

pengolahan dan pembantu lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

4) Sinder teknik bertangung jawab pada administratur. 

5) Mengawasi pekerjaan di lingkungan teknik atau teknologi. 

d. Sider kebun  

1) Memimpin bagian kebun Afdeling. 

2) Penanggung jawab semua kegiatan di kebun. 
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3) Mengelola dan mengkoordinir pekerjaan yang ada di bawah 

pengawasannya sesuai dengan kebijaksanaan administratur. 

4) Mengawasi pekerjaan di lingkungan Afdeling. 

e. Sinder kantor  

1) Pimpinan bagian administrasi atau tata usaha. 

2)  Berkewajiban menjalankan dan menyelesaikan persoalan yang 

berhubungan dengan tata usaha personalia, keuangan, dan perdagangan 

sesuai dengan kebijaksanaan administratur. 

3) Melaksanakan tugas dan administrasi bersama pembantu-

pembantunya. 

4) Mengawasi pekerjaan di lingkungan kantor. 

Adapun tugas dari masing-masing sinder dibantu oleh beberapa 

bawahannya, antara lain: 

a) Mandor besar  

(1) Mengajukan konsep rencana kerja harian dan bulanan. 

(2) Mengatur pelaksanaan rencana kerja harian untuk tercapainya kerja 

bulanan. 

(3) Bertangung jawab atas terealisasinya rencana kerja dengan biaya yang 

telah ditentukan. 

(4) Memberi saran kepada atasannya untuk tercapainya rencana kerja 

dengan cara yang lebih efesien. 

(5) Bertanggung jawab untuk tercapainya tertib administrasi bagi para 

mandor yang menjadi bawahannya. 
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(6) Bertanggung jawab atas terpeliharanya sarana produksi. 

b) Mandor  

(1) Memantau atau mengawasi kehadiran tenaga kerja sebelum bekerja 

dan pulang. 

(2) Mengatur petunjuk teknis 

(3) Meningkatkan prestasi dan kualitas kerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

(4) Bertanggung jawab atas tercapainya tertib administrasi. 

(5) Memberikan sarana terhadap atasannya demi tercapainya rencana 

kerja. 

c) Satpam  

(1) Menerima tamu yang datang ke Perkebunan Kaligua. 

(2) Menjaga keamanan  dan semua aset milik Perkebunan Kaligua  

(Priyudi, 1997:12-21). 
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BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO)  
KEBUN KALIGUA TAHUN 2000 
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BAB IV 

DAMPAK PERKEBUNAN TEH KALIGUA TERHADAP KEHIDUPAN 
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PANDANSARI KECAMATAN 
PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES PADA TAHUN 1990-2000 

 
 

A. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pandansari Kecamatan 
Paguyangan Kabupaten Brebes 

 
Kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia mengalami 

perkembangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertumbuhan 

penduduk bukan merupakan satu-satunya faktor menentukan perkembangan 

perekonomian di suatu daerah akan tetapi sangat dipengaruhi letak geografis 

dan mata pencaharian penduduk. Sistem ekonomi mempunyai ciri dominan 

bagi mayoritas penduduknya yang mengutamakan bidang pertanian sebagai 

mata pencaharian (Burger,1970:25). 

Sumber penghidupan masyarakat desa di Jawa pada umumnya 

berasal dari pertanian karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai 

petani. Pemilikan tanah pertanian pada masa kolonial dibedakan menjadi dua  

yaitu mereka yang mempunyai hak atas tanah dan penggarap. Lapisan teratas 

terdiri para penguasa desa dan bangsawan. Kedua petani sikep adalah para 

penggarap tanah miliknya sendiri dan merupakan tulang punggung 

perekonomian tani. Ketiga wuwungan atau penumpang yang terkait pada 

pemilik tanah dalam hubungan ketergantungan, sedangkan terakhir adalah 

sinoman atau bujang dikenal dengan golongan pemuda-pemudi  

(Sugiyanti, 2007: 51-52).  

59 
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Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jawa masa kolonial sangat 

menderita karena hidup dalam kemiskinan. Keadaan perekonomian pada saat 

itu hanya menguntungkan bangsa Belanda. Kekayaan dan keuntungan yang 

dimiliki Belanda diperoleh dengan cara melakukan eksploitasi ekonomi 

terhadap golongan mayoritas pribumi. Rakyat diberatkan dengan peraturan-

peraturan yang mewajibkan untuk menanam komoditi penghasil ekspor 

seperti kopi, nila, gula, teh, tembakau, kayu manis, dan lada dan dipekerjakan 

sewenang-wenang di perkebunan akan tetapi dibayar dengan upah rendah. 

Kondisi tersebut didukung adanya kebijakan ekonomi kolonial (Notosusanto, 

1993: 7-9). 

Keadaan Desa Pandansari sebelum dinasionalisasi sangat kacau 

karena adanya pemberontakan DI TII dan masyarakat sekitar tidak dapat 

melakukan aktifitas. Akibat dari peristiwa tersebut banyak tanaman milik 

masyarakat dirampas dan dirusak sehingga banyak yang kelaparan.   

Pengambilalihan Perkebunan teh Kaligua oleh pemerintah Indonesia 

pada akhir tahun 1957 disambut gembira oleh masyarakat desa Pandansari 

karena sebagian besar pekerjaan yang dulunya dipegang orang Belanda 

sekarang sepenuhnya orang Indonesia. Akibat dari pengambilalihan tersebut 

perekonomian masyarakat sekitar mulai membaik karena sebagian besar 

karyawan Perkebunan teh Kaligua berasal dari Desa Pandansari khusunya 

pekerja harian tetap dan lepas (wawancara: Sumali tanggal 27 Januari 2010). 

Masyarakat Desa Pandansari kebanyakan bekerja sebagai buruh 

perkebunan dan petani kentang, kubis, jagung, tela, buncis, wortel, waluh, dan 
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teh. Petani di Desa Pandansari meliputi petani pemilik tanah dan penggarap. 

Petani pemilik tanah terdiri atas petani milik-pemilik tanah luas, menengah 

dan sempit sedangkan pengarap adalah para petani yang menggarap tanah. 

Masyarakat kebanyakan menggarap tanahnya sendiri (Wawancara: Suyono 

tanggal 27 Januari 2010). 

 

B. Pengaruh Perkebunan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 
Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Pada Tahun 
1990-2000. 

 
Keberadaan perkebunan Kaligua di tengah-tengah masyarakat Desa 

Pandansari ini secara langsung atau tidak langsung telah membawa berbagai 

pengaruh atau dampak terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, 

khusunya di sekitar Perkebunan Kaligua. Dampak yang ditimbulkan oleh 

perkebunan antara lain dampak positif dan negatif. Kedua dampak ini 

ditimbulkan oleh interaksi antara manusia dan sumber daya alam dalam proses 

pemenuhan kebutuhannya antara lain: 

1. Bidang Ekonomi. 

Perkebunan teh Kaligua merupakan salah satu perkebunan yang 

berada di Kabupaten Brebes. Keberadaan Perkebunan Kaligua pada tahun 

1990-2000 cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat karena sangat 

memperhatikan kesejahteraan karyawanya. Dampak yang dirasakan 

masyarakat Desa Pandansari adalah dampak langsung maupun tidak langsung. 

Dampak langsung yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar adalah 

terbukanya lapangan perkerjaan terutama untuk mandor, pemetik dan 
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pemilihara tanaman. Terbukanya lapangan pekerjaan secara tidak langsung 

mengurangi penganguran, sehingga perekonomian masyarakat sekitar 

semakin membaik (Wawancara: Marjono tanggal 27 Januari 2010). 

Dampak tidak langsung yang ditimbulkan Perkebunan Kaligua 

adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru di luar perkebunan antara lain 

munculnya toko atau warung, bengkel, warung makan, penjual makanan 

keliling seperti bakso, dan mie ayam yang sebagian besar berasal dari Desa 

Pandansari. Pedagang mengalami kentungan besar terutama bila datangnya 

saat pembayaran upah yaitu pada tanggal 17 dan tanggal 14 bulan berikutnya. 

Pendapatan suatu masyarakat bisa dilihat dari segi pekerjaan yang 

dijalani. Keberadaan Perkebunan Kaligua secara tidak langsung telah 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu menyebabkan banyaknya 

yang melakukan pekerjaan ganda seperti sebagai petani dan karyawan 

perkebunan. Masyarakat Desa Pandansari selain bekerja juga dapat belajar 

dari perkebunan yaitu bagaimana cara bercocok tanam, dan pemupukan 

sehingga bisa menghasilkan tanaman yang baik. 

Besarnya upah di Perkebunan teh Kaligua ditentukan oleh jenis 

pekerjaan atau golongan. Upah karyawan mengalami peningkatan dari tahun 

1990-2000 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 7. Jumlah Upah Buruh Perkebunan Teh Kaligua Pada Tahun 1990 Sampai 
Tahun 2000 Berdasarkan Jenis Pekerjaannya. 

 
Tahun Jenis Pekerjaan Upah Jumlah 

Karyawan 
1990 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

 

Rp 2.154.000 

Rp 557.000 

Rp 452.000 

Rp 252.000 

Rp 302.000 

 

4 

31 

82 

1.095 

3 

1991 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

 

Rp 2.363.400 

Rp 612.700 

Rp 497.200 

Rp 277.200 

Rp 332.200 

4 

32 

86 

1.109 

3 

1992 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 2.584.800 

Rp 668.400 

Rp 542.400 

Rp 302.400 

Rp 362.400 

4 

35 

91 

1.123 

3 

1993 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

Rp 2.800.200 

Rp 724.100 

Rp 587.600 

4 

37 

95 
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4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 327.600 

Rp 392.600 

1.137 

3 

1994 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 3.015.600 

Rp 779.800 

Rp 632.800 

Rp 352.800 

Rp 422.600 

4 

39 

99 

1.151 

3 

1995 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 3.231.000 

Rp 835.500 

Rp 678.000 

Rp 378.000 

Rp 453.000 

4 

41 

103 

1.166 

3 

1996 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 3.446.400 

Rp 891.200 

Rp 723.200 

Rp 403.200 

Rp 483.200 

4 

43 

108 

1.180 

3 

1997 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 3.661.800 

Rp 946.900 

Rp 768.400 

Rp 428.400 

Rp 513.400 

4 

45 

112 

1.194 

3 

1998 1. Karyawan staf Rp 3.877.200 4 



64 

 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 1.002.600 

Rp 813.600 

Rp 453.600 

Rp 543.600 

45 

116 

1.208 

3 

1999 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. Karyawan honorium 

Rp 4.092.600 

Rp 1.058.300 

Rp 858.800 

Rp 478.800 

Rp 573.800 

4 

48 

120 

1.223 

3 

2000 1. Karyawan staf 

2. Karyawan bulanan 

3. Karyawan harian tetap 

4. Karyawan harian lepas 

5. 5. Karyawan honorium

Rp 4.308.000 

Rp 1.114.000 

Rp 904.000 

Rp 504.000 

Rp 604.000 

4 

48 

120 

1.223 

3 

(Sumber: Data gaji dan jumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara IX Persero 
Kebun Kaligua Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada tahun 1990-2000). 
 

Berdasarkan data PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua jumlah karyawan pada tahun 1990-2000 mengalami peningkatan. 

Karyawan tahun 1990 berjumlah 1.215 orang sedangkan 2000 meningkat 

menjadi 1.398 orang. Upah karyawan Perkebunan teh Kaligua juga 

mengalami peningkatan dari tahun 1990-2000. Naiknya upah karyawan 

disebabkan keadaan Perkebunan teh Kaligua yang semakin membaik. Di 

samping itu produksi perkebunan tahun 1990-2000 mengalami perkembangan 

cukup baik dan terbentuknya sebuah wadah karyawan yang bernama serikat 
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pekerja perkebunan (SP-BUN) berfungsi sebagai hubungan pedoman bagi 

perusahaan, bagi karyawannya tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, golonggan, penggajian, jaminan sosial, dan 

kesejahteraan karyawan. Peraturan yang tercantum dalam SP-BUN tertulis 

dalam surat keputusan Direksi PTPN Nomor:IX.0/SK/050/tahun 2000 dan 

peraturan tersebut mulai berlaku pada bulan Januari 

( Pujianto, 2001:3-4). 

Besarnya pendapatan secara tidak langsung meningkatkan 

perekonomian masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan cukup baik. 

Masyarakat Desa Pandansari mulai memiliki barang-barang sekunder 

walaupun tidak semuanya. Akan tetapi kepemilikan barang dari tahun ke 

tahun cukup meningkat hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 8. Sarana Transportasi Dan Komunikasi Desa Pandansari Kecamatan 
Paguyangan Pada  Tahun  1991 Sampai Tahun 2000. 

 
tahun Radio Televisi Sepeda Sepeda 

Motor 

Truk Mobil Jumlah 

1991 101 59 5 9 10 5 189 

1992 101 59 5 9 10 5 189 

1993 101 59 5 9 10 5 189 

1994 110 64 86 12 11 3 286 

1996 110 64 86 13 13 5 291 

1997 110 64 86 13 13 5 291 

1998 110 64 86 15 13 5 291 

1998 110 64 86 15 13 5 291 

2000 110 64 86 15 13 15 301 

(Sumber : Paguyangan  Dalam Angka  Tahun 1991 Sampai Tahun 2000). 
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 Berdasarkan data Kecamatan Paguyangan dalam angka tahun 1991-

2000 bahwa masyarakat Desa Pandansari mulai memiliki barang-barang 

sekunder seperti televisi, radio, sepeda, sepeda motor, truk, dan mobil yang 

mengalami peningkatan. Kepemilikan barang-barang sekunder telah 

membuktikan bahwa masyarakat mulai mengunakan. Keadaan ini 

menunjukan keberadaan Perkebunan teh Kaligua cukup membawa dampak 

terhadap pola konsumsi masyarakat setelah adanya kenaikan pendapatan dan 

penghasilan yang cukup baik. 

Perkebunan teh Kaligua selain memenuhi fungsinya sebagai 

penghasil komoditi tanaman berupa produksi teh juga merupakan sebuah 

kawasan agrowisata. Agrowisata mulai dirintis pada akhir tahun 1999 

berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara administratur PT. Perkebunan 

Nusantara IX Persero Kebun Kaligua dengan Bupati Kabupaten Brebes 

Nomor 556/1030/1999 tanggal 27 Desember tahun 1999. Di bukanya 

perkebunan sebagai agrowisata pada tahun 2000 dibuktikan dengan jumlah 

pengunjung  sebesar 8345 jiwa. Keadaan tersebut menunjukan agrowisata 

sangat digemari oleh masyarakat luas karena keindahan alamnya (Hartanto, 

2008: 26). 

Jumlah pengujung agrowisata Perkebunan Kaligua pada tahun 2000 

mengalami pasang surut dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 9. Data Jumlah Pengunjung Agrowisata Perkebunan Kaligua Pada Tahun 
2000. 

 
Bulan Jumlah Pengunjung Agrowisata 

Perkebunan Kaligua 
Januari 1847 

Febuari 407 

Maret 391 

April 370 

Mei 459 

Juni 406 

Juli 560 

Agustus 454 

September 338 

Oktober 678 

November 377 

Desember 2148 

(Sumber: PT Perkebunan Nusantara IX Persero Divisi Tanaman Tahunan 
Kebun Kaligua Tahun 2008). 
 

Berdasarkan data PT Perkebunan Nusantara IX Persero Devisi 

Tanaman Tahunan Kebun Kaligua jumlah pengujung agrowisata perkebunan 

tahun 2000 mengalami pasang surut. Pengunjung agrowisata pada bulan 

Januari sebanyak 1847 jiwa, sedangkan September menurun drastis menjadi 

338 jiwa, tetapi Desember meningkat tajam yaitu 2148 jiwa. Keadaan tersebut 

di pengaruhi faktor bulan karena Januari dan Desember merupakan hari libur 

besar. Banyaknya jumlah pengunjung telah menambah pendapatan 

perkebunan maupun masyarakat Desa Pandansari  (Hartanto, 2008: 32). 

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan maka agrowisata Kebun 

Kaligua sedikit demi sedikit telah memperbaiki dan menambah beberapa 



68 

 

fasilitas-fasilitasnya bertujuan agar tetap terjaga kelestariannya dan bisa 

menarik para wisatawan untuk selalu ingin berkunjung. Perbaikan-perbaikan 

dilakukan pada bangunan yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial 

Belanda dan Jepang. Fasilitas-fasilitas yang dibangun antara lain seperti kafe, 

gedung pertemuan, dan tempat penginapan yang terdiri dari berbagai macam 

penginapan mulai dari harga tarif pelajar sampai ke eksekutif  

(Hartanto, 2008: 26). 

 Perkebunan Kaligua dijadikan sebagai agrowisata ini cukup 

membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

membuka lapangan pekerjaan baru seperti pelayan kafe, pejaga penginapan, 

gaet. Dampak tidak langsung menyebabkan munculnya lapangan pekerjaan 

baru diluar agrowisata seperti ojeg, bengkel, dan pedagang bakso, dan mia 

ayam, warung makan yang sebagian besar berasal dari masyarakat desa 

Pandansari (Wawancara : Marjono 27 Januari 2010). 

Perkebunan teh Kaligua merupakan salah satu perkebunan yang 

dijadikan sebagai tempat agrowisata. Keindahan panoramanya membuat para 

pengunjung selalu ingin mendatangi Perkebunan Kaligua. Dalam perkebunan 

terdapat objek-objek wisata peningalan dari zaman Belanda dan Jepang selain 

itu juga ada yang dibuat oleh pihak perkebunan antara lain sebagai berikut: 

a. Goa Jepang merupakan sebuah goa yang dibangun pada saat zaman  

Jepang. Bangunan tersebut semula direncanakan sebagai tempat untuk 

perlindungan, penyimpanan senjata sekaligus digunakan sebagai tempat 
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menimbun bahan makanan. Dalam goa juga terdapat banyak sekali lorong-

lorong dan kamar-kamar.  

b. Tuk bening merupakan sumber mata air utama yang sangat bermanfaat 

bagi Perkebunan Kaligua karena memiliki debit air cukup besar sehingga 

digunakan untuk mengerakan turbine atau kincir air selain itu juga sebagai 

pembangkit tenaga listrik untuk pengelolaan produksi dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari 

SUCOFINDO Semarang, air tuk bening layak untuk dikonsumsi langsung. 

c. Perkebunan Kaligua memiliki hamparan teh yang sangat indah dan juga 

terdapat aneka tanaman bunga di sekitar halaman  kantor, dan pabrik.  

d. Perkebunan Kaligua memiliki beberapa makam bersejarah yang 

merupakan para pendiri perkebunan antara lain Van Dee Jong, Mbah Joko, 

Aki Soka, Aki Waslim. 

e. Pabrik merupakan tempat pengolahan teh hitam. 

f. Lokasi perkemahan dengan daya tampung kurang lebih 100 tenda. 

g.  Dalam Goa Barat terdapat bongkahan batuan dan celah-celah yang dapat 

mengeluarkan semilir anggin dan sering digunakan untuk tempat semendi 

karena sampai sekarang masih dipercaya mempunyai nilai-nilai mistis. 

h. Gardu pandang puncak sakub memiliki ketinggian kurang lebih 2.050 M 

sehingga bisa melihat kawasan pantura selain itu merupakan pintu 

pendakian ke gunung Slamet. 
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i. Area out bond games merupakan salah satu permainan yang ada di 

Perkebunan Kaligua antara lain titian di atas samudera, jembatakan 

goyang, pipa bocor, dan jaring laba-laba  

j.  Tempat pemandian air panas merupakan salah satu tempat agrowisata 

yang ada di Perkebunan Kaligua. 

k. Sarana dan fasilitas lainya antara lain penginapan, gedung pertemuan, 

balai pengobtan, lapangan tennis, lapangan sepak bola, kafe, jasa cattering, 

dan carter mobil wisata (Hartono, 2008:27-3). 

2. Bidang Sosial. 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan penduduk. Keberadaan Perkebunan teh Kaligua 

terhadap kehidupan sosial masyarakat kurang berpengaruh terutama dalam 

bidang pendidikan. Keadaan tersebut dibuktikan dengan data monografi tahun 

1991-2000 bahwa pendidikan masyarakat Desa Pandansari masih tergolong 

rendah (Wawancara : Suyono tanggal 27 Januari 2010). 

Karyawan Perkebunan Kaligua tahun 1990-2000 kebanyakan 

memiliki status pendidikan yang rendah terutama pada karyawan harian lepas 

dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel. 10 Status Tenaga Kerja Di Perkebunan Kaligua Berdasarkan Tinggkat 
Pendidikan Pada Tahun 1990-2000.  

 
Tahun pendidikan Karyawan 

Staf 
Karyawan 
Bulanan 

Karyawan 
Harian 
Tetap 

Karyawan 
Harian 
Lepas 

Karyawan 
Honorium

1990 Sarjana 
Akademik 
SLTA 
SLTP 
SD 

2 
1 
1 

 
 
13 
6 
12 

 
 
2 
2 
78 

 
 
5 
4 
1090 

1 
 
2 
 
 
 

2000 Sarjana 
Akademik 
SLTA 
SLTP 
SD 

2 
2 

 
 
12 
6 
30 

 
 
3 
3 
114 

 
 
3 
 
1220 

1 
 
2 

(Sumber: PT perkebunan Nusantara IX Persero Perkebunan Kaligua tahun 1990 
dan 2000). 

 
Berdasarkan data PT Perkebunan Nusantara IX Persero tahun 1990 

dan 2000 status pendidikan karyawan Perkebunan Kaligua berdasarkan 

tingkat pendidikanya kebanyakan SD. Karyawan yang berpendidikan sampai 

ke perguruan tinggi tahun 1990 sebanyak 3 orang sedangkan 2000 hanya 4 

orang. Menurut suyono keadaan tersebut terjadi karena status karyawan 

Perkebunan Kaligua tidak ditentukan tingkat pendidikan saja akan tetapi dari 

keuletan dan prestasi dalam bekerja. Status terendah kebanyakan berada pada 

karyawan harian lepas yang rata-rata berpendidikan SD.  

Tingkat pendidikan masyarakat desa Pandansari tergolong rendah. 

Hal ini dapat dibuktikan dari data pendidikan Kecamatan Paguyangan tahun 

1991-2000 menunjukan 41% tidak mengeyam pendidikan, 28 % putus sekolah 

dan 33% yang mengeyam pendidikan. Jumlah fasilitas pendidikan Desa 

Pandansari secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel. 11 Fasilitas Pendidikan di desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Tahun 
1991 sampai 2000. 

 
Tahun Taman kanak-kanak Sekolah Dasar SLTP Negeri 2 Jumlah 

1991 2 4 - 6 

1992 2 4 - 6 

1993 2 4 - 6 

1994 2 4 - 6 

1996 2 4 1 7 

1997 2 4 1 7 

1998 2 4 1 7 

2000 2 4 1 7 

(Sumber : Paguyangan Dalam Angka tahun 1991-2000). 

Bedasarkan tabel di atas jumlah sekolah di Desa Pandansari pada 

tahun 1991-2000 sangat sedikit, maka tidak heran jika sebagian besar 

masyarakatnya tidak bersekolah. Banyaknya penduduk yang tidak sekolah 

disebabkan oleh faktor jarak yang sangat jauh sedangkan pusat pendidikan 

berada di Kecamatan Paguyangan. Jumlah sekolah di Desa pandansari pada 

tahun 1990-2000 terdapat 2 buah Taman Kanak-Kanak, 4 buah Sekolah Dasar 

sedangkan SLTP hanya 1 buah dan tidak terdapat SLTA maupun PT. Bagi 

yang ingin melanjutkan kejenjang lebih tinggi harus keluar daerah padahal 

jarak sangat jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar.  

Peranan Perkebunan Kaligua dalam meningkatkan pendidikan hanya 

sebatas pada keluarga karyawan bulanan seperti staf kantor, mandor, dan 

karyawan pabrik. Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Keadaan 

tersebut telah membuat berat bagi para masyarakata Desa Pandansari yang 

hanya menghandalkan sektor pertanian dan upah buruh harian lepas. Upah 
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harian lepas ini sangat tergantung pada keadaan Perkebunan Kaligua serta 

besarnya produksi yang dihasilkan oleh perkebunan.  

Keberadaan Perkebunan Kaligua juga tidak lepas dari dukungan 

masyarakat sekitar. Keadaan tersebut telah dimanfaatkan masyarakat dengan 

bekerja sebagai buruh harian lepas dan harian tetap. Adanya hubungan antara 

pihak perkebunan dengan masyarakat maka terjalinlah kerja sama yang baik. 

Dalam meningkatkan kerjasamanya maka setiap ada kegiatan sosial pihak 

perkebunan ikut berpartisipasi serta memberikan sumbangan. Beberapa 

bentuk kepedulian pihak Perkebunan Kaligua dalam bidang sosial terhadap 

masyarakat Desa Pandansari antara lain sebagai berikut. 

a. Menyantuni orang-orang jompo terutama saat lebaran Idul Fitri maupun 

Idul Adha. 

b. Perkebunan Kaligua menyediakan klinik atau balai pengobatan untuk 

karyawan berserta masyarakat setempat. 

c. Perkebunan Kaligua mendirikan sarana pendidikan seperti Taman Kanak-

Kanak dan SD. 

d. Mengadakan posyandu untuk masyarakat sekitar dan pemantauan 

perkembangan gizi anak-anak  

e. Perkebunan ikut serta dalam kegiatan atau program GN OTA. 

f. Pihak perkebunan juga mengadakan pengajian rutin. 

g. Perkebunan Kaligua membantu masyarakat sekitar dalam melaksanakan 

pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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h. Menyediakan tempat uintuk berjualan terutama pada saat pembayaran 

upah. 

i. Mendirikan kamar mandi untuk umum di Desa Ragatunjung. 

j. Membantu pemeliharaan jalan raya dan saluran air antara Kretek sampai 

Kaligua (Hartanto, 2008: 24). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pada uraian permasalahan dan hasil penelitian di atas, 

penulis dapat menyimpulkan : 

1. Perkebunan teh Kaligua merupakan milik PT Perkebunan Nusantara IX 

Persero yang dulunya didirikan pada tahun 1879 oleh perusahaan NV. Cultur 

Onderneming Belanda. Perwakilan di Indonesia ditunjuk Van Jonh Pletnu 

yang berkedudukan di Batavia. Dalam perkebunan juga terdapat pabrik teh 

yang didirikan oleh Van De Jong pada tahun 1889 yang terletak di lereng 

sebelah barat kaki gunung Slamet, tepatnya di Kaligua desa Pandansari 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Pabrik ini merupakan tempat 

berlangsungnya proses pembuatan teh hitam. Perkebunan teh Kaligua  setelah 

kemerdekaan tepatnya pada akhir tahun 1957 yaitu pada taggal 27 Desember 

telah diambilalih oleh pemerintahan Indonesia dan resmi menjadi perusahaan 

perkebunan milik Negara Indonesia. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan 

asing tersebut bertujuan untuk melindungi dari pihak asing. 

2. Perkebunan Kaligua mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 

ketahun dengan menghasilkan produksi tertinggi yaitu pada tahun 1990 

sebanyak 6.518.041 Kg. Banyaknya produksi yang dihasilkan sangat 

mempengaruhi besarnya keuntungan perkebunan Kaligua dan juga 

menentukan upah dan bonus karyawan. Keadaan tersebut mulai terlihat pada 

tahun 1990 upah karyawan mulai meningkat dan membaik dari tahun-tahun 
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sebelumnya. Upah karyawan Perkebunan Kaligua  tahun 1990-2000 terus 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% pertahunnya. 

3. Dalam perkembangannya keberadaan Perkebunan Kaligua mempunyai 

dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dampak yang 

ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pandansari adalah 

terbukanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan, dan munculnya 

pedagang keliling, warung, bengkel, tukang ojek yang sebagian besar berasal 

dari penduduk sekitar. Terbukanya lapangan pekerjaan baru ini mengurangi 

angka penganguran masyarakat. Dampak terhadap kehidupan sosial ini kurang 

begitu mempengaruhi  karena masih banyaknya masyarakat Desa Pandansari 

yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Keadaan tersebut terjadi karena 

kurangnya sarana pendidikan sehingga harus sekolah di luar daerah sedangkan 

jarak dengan kecamatan sangat jauh dan membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Rendahnya pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan.  
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Instrumen Wawancara 

 

Diajukan oleh  

Nama              : Hesti Purwaningsih 

Nim                : 3150406021 

Jurusan           : Sejarah 

Fakultas         : Ilmu Sosial 

Judul Skripsi : Keberadaan Perkebunan Kaligua Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

pada tahun 1990-2000. 

Sebagai bahan perbandingan penulisan mengenai Keberadaan 

Perkebunan Kaligua Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes pada tahun 1990-2000, 

maka diperlukan penelitian lebih lanjut, diantaranya melaui wawancara. 

Wawancara dilakukan terhadap para buruh perkebunan Kaligua, staf karyawan 

perkebunan Kaligua, dan masyarakat sekitar perkebunan Kaligua. Untuk itu 

penullis menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan hal-hal yang akan 

dibahas dan dikembangkan saat wawancara dan diolah menjadi data dalam 

penulisan.  
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A. Sejarah berdirinya perkebunan teh Kaligua Pandansari Kecamatan 

Paguyangan.  

1. Bagaimana sejarah berdirinya perkebunan teh Kaligua ?  

2. Apa yang di maksud dengan nasionalisasi perkebunan ? 

3. Kapan perkebunan teh Kaligua dinasionalisasi ? 

4. Apa latar belakang perkebunan Kaligua dinasionalisasi ? 

5. Bagaimana proses terjadinya pengambilalihan perkebunan teh Kaligua 

dari tangan Belanda ? 

6. Bagaimana status perkebunan teh Kaligua setelah adanya proses 

nasionalisasi ? 

7. Bagaimana kondisi perkebunan teh Kaligua sebelum dinasionalisasi pada 

tahun 1957 ? 

8. Bagaimana kondisi perkebunan teh Kaligua setelah dinasionalisasi ? 

9. Bagaimana pengolahan perkebunan setelah ditinggalkan oleh orang 

Belanda ? 

10. Apakah ada gejolak sosial di perkebunan teh Kaligua setelah 

dinasionalisasi ? 

11. Adakah kendala-kendala yang di hadapi perkebunan teh Kaligua setelah 

dinasionalisasi dan bagaimana caranya atau usahanya untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut ? 

12. Berapa luas areal perkebunan teh Kaligua sebelum dinasionalisasi? 

13. Berapa luas  areal perkebunan teh Kaligua tahun 1990? 
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B. Perkembangan perkebunan teh Kaligua dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Pandansari Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes. 

1.  Bagaimana perkembangan perkebunan teh Kaligua sebelum tahun 1990? 

2.  Bagaimana perkembangan perkebunan teh Kaligua pada tahun 1999-2000?  

3.  Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan perkebunan teh 

Kaligua ? 

4.  Berapa jumlah tenaga kerja di perkebunan teh Kaligua dan bagaimana 

perkembangannya dari tahun 1990-2000 ? 

5.  Dari mana sajakah pekerja yang berkerja di perkebunan teh Kaligua ? 

6.  Ada beberapa jenis tenaga kerja yang berkerja di perkebunan teh Kaligua ? 

7.  Bagaimana status tenaga kerja di perkebunan teh Kaligua ? 

8.  Berapa persen tenaga kerja perkebunan yang berasal dari penduduk sekitar 

perkebunan sebelum tahun 1990 ?  

9.  Berapa persen tenaga kerja perkebunan yang berasal dari penduduk sekitar 

perkebunan sesudah tahun 1990 ?  

10.  Bagaimana sistem organisasi dalam perkebunan teh Kaligua ? 

11.  Sistem mata pencaharian apa sajakan yang dilakukan penduduk di sekitar 

perkebunan  khususnya desa Pandansari sebelum tahun 1990 ? 

12. Sistem mata pencaharian apa sajakan yang dilakukan penduduk di sekitar 

perkebunan  khususnya desa Pandansari sesudah tahun 1990 ? 

13. Seberapa besar pengaruh perkebunan teh kaligua terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat desa Pandansari ? 
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14. Apakah dengan adanya perkebunan teh Kaligua selain jadi pekerja 

perkebunan juga ada mata pencaharian lain ? 

15. Apa jenis mata pencaharian lainya ? 

16. Apakah upah dari perkebunan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari 

sehingga harus mencari mata pencaharian lain ?  

17. Bagaimana kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pandansari 

sebelum tahun 1990? 

18. Bagaimana kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pandansari 

sesudah tahun 1990? 

19. Peristiwa apa yang pernah terjadi di Pandansari yang merugikan 

perkebunan  maupun masyarakat sekitarnya, pada tahun 1999-2000 ? 

20. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Pandansari pada tahun 

1990-2000? 

21. Apa dampak posif yang dirasakan masyarakat pandansari setelah adanya 

perkebunan teh Kaligua ? 

22. Apa dampak negatif yang dirasakan masyarakat pandansari setelah adanya 

perkebunan teh Kaligua ? 

23. Bagaimana hubungan antara pihak perkebunan dengan masyrakat sekitar 

perkebunan ? 

24. Apakah ada gejolak-gejolak sosial yang terjadi antara pihak perkebunan 

dengan pihak masyarakat sekitar dan bagaimana cara mengatasinya ?      

C. Perkebunan teh Kaligua di jadikan sebagai agrowisata 

1. Bagaimana sejarah perkebunan teh Kaligua dijadikan agrowisata? 
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2. Kapan perkebunan teh Kaligua dijadikan agrowisata? 

3. Apa latar belakang perkebunan teh Kaligua dijadikan sebagai agrowisata? 

4. Bagaimana proses perkebunan teh Kaligua dijadikan sebagai agrowisata? 

5. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Pandansari sebelum  

perkebunan teh Kaligua dijadikan sebagai agrowisata? 

6. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Pandansari sebelum  

perkebunan teh Kaligua dijadikan sebagai agrowisata? 
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Gambar Hasil Penelitian : 

 
Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Suyono S. Pd.  

(Sumber dokumen Pribadi). 
 

 
Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Marjono  

(Sumber dokumen pribadi). 
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Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Sumali  
(Sumber dokumen pribadi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Tarkim  

(Sumber dokumen pribadi). 
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Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Dirman  

(Sumber dokumen pribadi). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6: Wawancara dengan buruh pemetik perkebunan Ibu Khamisah 

(Sumber dokumen Pribadi). 
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Gambar 7: Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 
Kaligua ( Sumber dokumen pribadi).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8: Pabrik teh hitam  PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua ( Sumber dokumen pribadi). 
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Gambar 9: SD 2 Pandansari yang dulunya di bangun oleh PT Perkebunan 

Nusantara IX Persero Kebun Kaligua ( Sumber dokumen pribadi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10: Taman kanak-kanak PT Perkebunan Nusantara IX Persero Kebun 

Kaligua ( Sumber dokumen pribadi). 
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Gambar 11: Masjid Nurul Hidayah milik PT Perkebunan IX Persero Kebun 

Kaligua ( Sumber dokumen pribadi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12: Balai pengobatan (klinik) PT Perkebunan Nusantara IX Persero 
Kebun Kaligua ( Sumber dokumen pribadi). 
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Gambar 13: Perumahan karyawan PT  Perkebunan Nusantara IX Persero 
Kebun Kaligua ( Sumber dokumen pribadi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


