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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. 

 
 
 
 


