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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Sistem usaha pertanian di Indonesia yang pertama kali dikenal oleh rakyat 

ialah sistem kebun, kemudian baru muncul sistem perkebunan.“Sistem kebun 

telah berlangsung di Indonesia berabad-abad lamanya, setidaknya sejak 1200 M”.1  

Selama periode itu lahan pertanian digarap menggunakan sistem kebun dengan  

berbagai tanaman yang laku dipasaran Eropa, diantaranya ialah kopi, teh, tebu, 

tembakau, pala, lada dan cengkih. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

ekspor, tanaman hasil kebun juga digunakan sebagai pemenuh kebutuhan rakyat 

sendiri. Jadi, hasil dari lahan pertanian dengan sistem kebun menjadi barang 

komoditas. 

Abad ke-19 kolonial Belanda datang ke Hindia-Belanda. Kedatangan 

kolonial Belanda tentu memiliki tujuan, salah satunya ialah menguasai pasar 

Eropa dengan cara mengekspor tanaman yang dihasilkan dari tanah jajahan. 

Tanaman yang diekspor ke pasaran Eropa berasal dari lahan kebun yang disewa 

dari para pemilik tanah dan dibantu oleh rakyat pribumi dalam pegelolaannya, 

tetapi tetap dibawah pimpinan pemerintah kolonial. Hadirnya koloni sebagai 

penyewa tanah bertujuan untuk meningkatkan ekspor tanaman ke pasar Eropa. 

Cara yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam meningkatkan hasil produksi 

tanaman yaitu dengan cara mengubah sistem pertanian. Sistem pertanian yang 

semula menggunakan sistem kebun diubah menjadi sistem perkebunan besar, 

                                                           
1Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia; 

Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 17. 
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perubahan sistem ini dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi. Selain 

perubahan sistem, penggunaan teknologi yang maju juga mempengaruhi hasil 

produksi antara perkebunan yang dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar dengan 

kolonial Belanda. 

Rakyat pribumi sebelum mengenal sistem perkebunan besar, pada awalnya 

hanya mengenal sistem kebun dalam mengolah lahan pertanian. Dalam sistem 

pertanian, rakyat hanya mengolah lahan pertanian dengan tanaman pangan. 

Pekerjaan mengolah kebun dilakukan oleh rakyat pribumi dalam rangka 

menambah penghasilan, selain dari tanaman pangan. Jadi, Sistem kebun hanya 

dilakukan oleh rakyat pribumi sebagai tambahan penghasilan dari pertanian pokok 

(pertanian pangan), kemudian setelah kolonial Belanda datang di Hindia-Belanda, 

mereka (rakyat pribumi) mengenal sistem perkebunan besar. Perkebunan besar 

merupakan bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks yang 

menggunakan areal pertanahan luas, bersifat padat modal, menggunakan tenaga 

kerja yang cukup besar, dengan pembagian kerja secara rinci dan struktur 

hubungan kerja yang rapi, selain itu dalam pengolahannya juga menggunakan 

teknologi modern dan berorientasi pada pasar.2 

Sejarah perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari campur tangan 

kolonial Belanda. Kehadiran sejarah perkebunan di Indonesia selalu berkaitan 

dengan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi yang kemudian hadir sebagai 

perekonomian baru di Indonesia. Sebagai perekonomian baru, perkebunan 

melakukan pelbagai pembaharuan yang berdampak pada masyarakat tanah 

                                                           
2Mubyarto dkk, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, (Yogyakarta: Aditya 

Media, 1992), hlm. 15.  
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jajahan. Jadi, sejarah budidaya perkebunan, tidak terlepas dari peran para 

penjajah, terutama Belanda yang telah meletakkan dasar bagi berkembangnya 

perusahaan perkebunan di Indonesia.3 

Teh merupakan salah satu tanaman yang diusahakan dengan sistem 

perkebunan. Perkebunan teh yang pertama di Indonesia bukanlah usaha dari 

bangsa Indonesia sendiri, tetapi diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Upaya-

upaya yang dilakukan untuk mengadopsi tanaman teh ini memerlukan waktu yang 

cukup lama. Berawal dari gagasan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1728 

untuk membudidayakan tanaman teh di Indonesia, yaitu dengan cara 

mendatangkan dan menyemaikan biji-biji teh dari Cina. Pada tahun 1824 teh 

sebagai tanaman perkebunan mulai diperkenalkan di Jawa. Seorang ahli bedah 

dari Jerman dr. Ph.F. Van Siebold diperintahkan oleh pemerintah Hindia-Belanda 

untuk mengirim tanaman teh dari Jepang. Tindakan tersebut merupakan uji coba 

tahap pertama dalam pembudidayaan tanaman teh di Hindia-Belanda, tetapi 

belum berhasil. Kemudian pada tahun 1826 dilakukan uji coba tanaman teh 

sebagai tanaman perkebunan tahap kedua dan berhasil. Meskipun pada tahun 1824 

pengenalan teh sebagai tanaman perkebunan belum berhasil, namun tahun 

tersebut dicatat sebagai awal pengenalan tanaman teh di Jawa.4 

Pada mulanya tanaman teh dibudidayakan untuk perkebunan besar saja, 

namun semenjak diperkenalkannya tanaman teh di Jawa, rakyat pribumi mencoba 

untuk mengembangkan tanaman teh sebagai tanaman perkebunan yang 

                                                           
3Ibid. 

 
4Ita Setiawati dan Nasikun, Teh: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: 

Aditya Media, 1991), hlm. 10. 
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diusahakan sendiri atau yang biasa disebut sebagai awal penanaman teh rakyat. 

Hal tersebut dilakukan agar rakyat dapat memanfaatkan tanah perkebunan 

kepemilikan sendiri yang letaknya dekat dengan pabrik pengolahan teh, dan 

sedang tidak disewakan kepada pengusaha swasta barat. Jadi, rakyat mempunyai 

alternatif untuk menjual pucuk teh ke pabrik atau mengolahnya sendiri menjadi 

teh hijau. Pengenalan tanaman teh pada rakyat terbukti membawa dampak positif, 

yaitu rakyat dapat memanfaatkan pekarangan disekeliling rumah yang sedang 

tidak disewakan dan menambah penghasilan selain dari pertanian pangan. Namun, 

pengerjaan tanaman teh dikalangan rakyat belun intensif, hal tersebut dikarenakan 

akan menggunakan modal yang banyak dan waktu pemeliharaan yang cukup lama 

jika dikerjakan secara intensif, sehingga petani mengalami dilematik antara 

menanam tanaman pangan atau tanama teh. Salah satu hal yang membuat rakyat 

ragu untuk menanam tanaman teh ialah harga jual yang tidak stabil, dengan begitu 

jika dibandingkan dengan menanam tanaman pangan, maka tanaman pangan akan 

lebih menguntungkan, sebab bisa digunakan sebagai pemenuh kebutuhan 

konsumsi keluarga.  

Mangkunegaran merupakan wilayah setingkat kadipaten yang berada di 

Surakarta. Setelah perjanjian Salatiga pada tahun 1757, penguasa Mangkunegaran 

yaitu Raden Mas Said mendapatkan tanah lungguh seluas 4000 karya. Dalam 

masyarakat tradisional terdapat dua jenis tanah lungguh, pertama tanah apanage 

yaitu tanah yang diberikan kepada bangsawan tetapi pada tahun 1860 sistem 

apanage ini sudah dihapus oleh Mangkunegoro IV, hal tersebut dirasa kurang 

menguntungkan bagi Praja Mangkunegaran maupun masyarakat Mangkunegaran. 
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Kedua tanah bengkok, yaitu tanah lungguh desa yang digunakan untuk 

memberikan imbalan atau gaji kepada pembesar desa. Tanah bengkok ini masih 

berlaku sampai tahun 1940-an. 

Tahun 1820-an pemodal swasta asing mulai memasuki Surakarta dan 

menanamkan modalnya dalam bentuk usaha perkebunan. Penyewaan tanah ini 

dimulai oleh etnis Cina kemudian diikuti oleh bangsa Barat, terutama Belanda. 

Para pemeggang tanah apanage kebanyakan menyewakan tanahnya kepada 

pengusaha swasta, sebab dirasa itu lebih menguntungkan jika dibandingkan 

dengan mengolahnya sendiri. “Penyewaan tanah tidak hanya dilakukan oleh 

pejabat atau bangsawan tetapi juga oleh raja. Mangkunegoro II misalnya 

menyewakan tanah Singasari kepada Nahuys pada tahun 1823”.5 

Tahun 1860-an di Mangkunegaran terjadi penghapusan tanah apanage oleh 

Mangkunegoro IV. Tanah ini akan saya gunakan untuk industri agar hasilnya 

lebih banyak sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Mangkunegaran sebab 

pajak tanah tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan Mangkunegaran.6 

Penarikan tanah lungguh dimulai dari keluarga kerjaan yaitu pada tahun 1862-

1871. Gaji para bangsawan yang sudah ditarik tanah lungguhnya akan diganti 

dengan tunjangan dalam bentuk uang.  

Pada saat penarikan kembali tanah-tanah apanage, sebagian tanah apanage 

tidak dapat diambil oleh Praja Mangkunegaran, hal tersebut dikarena keterbatasan 

dana dan sistem sewa tanah yang diberlakukan sebelumnya belum habis jangka 

                                                           
5Wasino, Kapitalisme Bumi Putra;Perubahan Masarakat Mangkunegaran, 

(Yogakarta:LkiS, 2008), hlm. 30. 
 

6Ibid, hlm 47. 
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waktunya. Di wilayah Kemuning tidak semua lahan yang disewa oleh pengusaha 

swasta barat dapat diambil alih, sebab beberapa tanah apanage disewakan kepada 

pemodal swasta dengan jangka waktu 50 tahun dan belum habis masa sewannya. 

Salah satu tanah apanage yang disewakan kepada orang berkebangsaan Belanda 

bernama Waterink Mij dan ditanami dengan tanaman teh seluas 445,59 Ha 

terletak di wilayah Karanganyar tepatnya di Desa Kemuning.7 Perusahaan 

perkebunan tersebut kemudian diberi nama NV. Cultuur Maatschappij Kemuning. 

Untuk pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang Belanda, kemudian 

pribumi bekerja sebagai buruh. Waterink Mij menyewa tanah Mangkunegaran 

selama 50 tahun dalam akta yang dilakukan pada tanggal 1 April 1926 dengan 

luas tanah yang diusahakan seluas 1220 Ha.8 

Pada tahun 1926 perkebunan teh Kemuning merupakan perusahaan 

perkebunan milik Praja Mangkunegaran yang disewa dan diusahakan oleh orang 

berkebangsaan Belanda dengan nama perusahannya NV. Cultuur Maatschappij  

Kemuning yang berada di Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar, Surakarta, Jawa 

Tengah. Perusahaan perkebunan ini dipimpin oleh warga negara Belanda, Johan 

De Van Mescender Work. Proses persewaan tanah ini seharusnya berjalan sampai 

tahun 1976, dikarenakan sistem sewa tanah kerajaan pada masa itu selama 50 

tahun. Tetapi pada tahun 1942-1945 perkebunan kemuning diambil alih oleh 

pemerintah Jepang. Selama pendudukan Jepang di Hindia-Belanda, semua 

kegiatan perkebunan dapat dikatakan berhenti dan mengakibatkan penurunan 

                                                           
7Arif Rahmat, “Perkebunan Teh Kemuning dan Dampaknya terhadap 

Masyarakat Lokal Tahun 1945-1965”, Skripsi, (Surakarta: UNS, 2010), hlm. 45. 
 

8Ibid., hlm. 46. 
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produksi yang sangat drastis, dikarenakan sebagian dari lahan perkebunan 

digunakan untuk menanam tanaman palawija. 

Pada masa pendudukan Jepang di Surakarta, perkebunan teh kemuning juga 

mengalami penurunan produksi. Hal tersebut dikarenakan lahan perkebunan dialih 

fungsikan untuk menanam tanaman pangan. Selain dialih fungsikan, untuk 

pengelolaan lahan perkebunan pada masa pemerintahan Jepang sepenuhnya 

diserahkan kepada rakyat. Dalam pengelolaan perkebunan rakyat hanya bisa 

menggunakan sistem tradisional sehingga hasil yang didapatkan pun tidak 

sebanyak ketika menggunakan sistem modern (mesin). Jadi, sebagian lahan 

perkebunan yang dialih fungsikan tersebut digunakan untuk menanam palawija, 

hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan pemerintah Jepang. 

Sebab, pada masa pendudukan Jepang di Hindia-Belanda mereka (pemerintah 

Jepang) hanya bisa mengandalkan hasil pertanian dari rakyat dalam memenuhi 

kebutuhan pangannya. 

Sejak tahun 1916 Mangkunegaran dipimpin oleh Mangkunegoro VII. Usaha 

Mangkunegoro VII untuk mengangkat perekonomian Mangkunegaran terlihat 

ketika membuka beberapa perusahaan di Wilayah Mangkunegaran. Pengurusan 

keuangan Mangkunegaran juga terdapat perubahan, yaitu dengan memisahkan 

antara penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan Mangkunegaran dari 

anggaran utama. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan dana tersendiri untuk 

perusahaan-perusahaan Mangkunegaran dan dikelola oleh sebuah komisi agar 

lebih sederhana, dan yang dimasukkan ke dalam anggaran utama hanya perkiraan 
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laba dan rugi saja. Komisi yang mengurus keuangan Mangkunegaran dinamakan 

Dana Milik Praja Mangkunegaran.9 

Semua usaha yang dilakukan oleh Magkunegoro VII ini bertujuan untuk 

memperbaiki keuangan Mangkunegaran yang mengalami kemerosotan 

perekonomian pada masa pemerintahanan Mangkunegoro V dan VI. Perbaikan 

keuangan Mangkunegaran tersebut dapat dilakukan oleh Mangkunegoro VII 

ketika administrasi keuangan Mangkunegaran lepas dari campur tangan kolonial 

Belanda. Perbaikan keuangan Mangkunegaran ini dilakukan dengan cara 

membentuk dana milik Praja Mangkunegaran. Dana milik Praja Mangkunegaran 

ini merupakan penggabungan semua perusahaan Mangkunegaran menjadi satu 

yang kemudian dikelola bersama oleh Praja Mangkunegaran. Mangkunegoro VIII 

merupakan raja Mangkunegaran yang mulai memerintah pada tahun 1944, yaitu 

setelah kolonial Belanda dan Jepang sudah terusir dari Hindia-Belanda. Dengan 

begitu Mangkunegoro VIII meneruskan pemerintahan Mangkunegoro VII dengan 

sistem keuangan yang dipakai pun masih meneruskan pemerintahan sebelumnya. 

Perusahaan perkebunan Kemuning tentu mengalami perkembangan dari 

pertama kali dibuka sebagai lahan perkebunan kopi oleh Mangkunegoro IV pada 

tahun 1814. Mulai awal abad XIX lahan perkebunan disewakan kepada pengusaha 

swasta barat dan diusahakan untuk menanam kopi dan teh, kemudian pada tahun 

1942-1945 semua lahan perkebuanan dikuasai oleh pemerintah Jepang. Tahun-

tahun pasca kemerdekaan yaitu pada masa menjelang revolusi sosial di Surakarta 

                                                           
9Anjar Rahmat Basuki, “Peran Komisi Dana Milik Mangkunegaran dalam 

Proses Nasionalisasi Aset-Aset Mangkunegaran Tahun 1946-1952”,Skripsi, 
(Surakarta: UNS, 2010), hlm. 1. 
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perkebunan teh Kemuning menjadi rebutan antara tentara Republik dengan pihak 

pemodal swasta, kemudian Mangkunegaran mendapatkan maklumat dari 

pemerintah Republik bahwa Mangkunegaran dapat mengelola perusahaannya 

sendiri, hal tersebut dikarenakan Mangkunegaran bisa mengolah perusahannya 

dengan modal sendiri. Namun, kenyatannya semua aset ekonomi Mangkunegaran 

dikuasai oleh Pemerintah Republik, namun untuk administrasi ada suatu badan 

yang ditugaskan dari atasan untuk mengurusi di daerah Surakarta (Perusahaan 

Perkebunan Republik Indonesia). Setelah berakhirnya pemerintah Jepang di 

Hindia-Belanda, mulai Januari 1946 perkebunan teh Kemuning diambil alih oleh 

Mangkunegaran dan berjalan sampai Oktober 194810, tetapi berada di bawah 

pemerintah Republik. Pada tahun selanjutnya, perkebunan teh kemuning dikuasai 

oleh pemerintah militer Republik Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kondisi Perusahaan Perkebunan Teh Kemuning pada 

Masa Revolusi Sosial di Surakarta Tahun 1945-1946”. Tahun 1945-1946 

dijadikan batasan temporal penelitian ini dikarenakan perkebunan teh kemuning 

mengalami perebutan kekuasan antara tentara Republik dengan pengusaha swasta 

barat, dimana pada tahun itu sedang terjadi revolusi sosial di Surakarta. Namun, 

pada akhirnya perusahaan perkebunan ini dikelola oleh Mangkunegaran, tetapi 

berada di bawah pengawasan Perusahaan Nasional Surakarta. Pengelola aset 

Mangkunegaran ini merupakan bentukan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu 

                                                           
10Noermawati, “Mekanisme Kerja Affdeling PT. Rumpun Sari Kemuning I 

Karanganyar”, Laporan Job Training, (Sragen: Lembaga Pendidikan Kejuruan 
MAHARDIKA Sragen, 1996), hlm. 2.   
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Perusahaan Negeri Surakarta yang diketuai oleh Ir. Sarsito, kemudian pada tahun 

1947 berganti nama menjadi Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia. Namun, 

Mangkunegaran dalam memegang kekuasaan ini hanya berjalan selama 2 tahun, 

yaitu dari tahun 1946-1948, kemudian pada tahun selanjutnya dikuasai oleh 

militer Republik Indonesia.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa 

rumusan masalah yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini, 

ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan perusahaan perkebunan teh Kemuning pada awal 

revolusi sosial di Surakarta? 

2. Bagaimana sistem administrasi perkebunan teh Kemuning Tahun 1945-

1946? 

3. Bagaimana pengaruh perkebunan teh kemuning terhadap Praja 

Mangkunegaran dan masyarakat sekitar perkebunan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

a. Belajar menerapkan metode penulisan sejarah kritis sehingga dapat 

menghasilkan karya sejarah yang berkualitas tinggi. 

b. Untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau sehingga 

dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu 

sejarah. 
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c. Melatih kemampuan dalam merangkai fakta-fakta sejarah, serta melatih 

daya pikir kritis, analisis, objektif terhadap suatu peristiwa sejarah 

menulis karya sejarah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memberikan deskripsi mengenai Keadaan  perkebunan teh Kemuning 

dan sejarah perkebunan teh sehingga pemerintahan Belanda tertarik 

membuka perusahaan perkebunan teh di Kemuning. 

b. Mengetahui sistem administrasi diperkebunan teh Kemuning pada masa 

revolusi sosial di Surakarta yaitu tahun 1945-1946. 

c. Mengetahui bagaimana pengaruh adanya perkebunan teh Kemuning 

terhadap Praja Mangkunegaran maupun masyarakat sekitar perkebunan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian sejarah dengan metodologi sejarah tentu akan menghasilkan 

karya sejarah yang dapat memberikan manfaat. Penulisan ini, diharapkan dapat 

memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun pembaca. 

1. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan dalam penulisan dan pemahaman tentang sejarah 

perkebunan teh Kemuning pada masa sebelum revolusi sosial di 

Surakarta. 

b. Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam penulisan sejarah 

mengenai sistem adminstrasi perusahaan perkebunan teh Kemuning 

pada masa revolusi sosial di Surakarta. 
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c. Manambah kemampuan menganalisa suatu permasalahan mengenai 

bagaimana pengaruh adanya perkebunan terhadap Praja 

Mangkunegaran maupun terhadap masyarakat sekitar perkebunan. 

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk dapat mengukur kemampuan diri dalam menulis sebuah karya 

ilmiah sejarah.  

b. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk 

dapat memperoleh gelar Sarjana Sastra di Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

c. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai bagaimana kondisi 

perkebunan teh Kemuning pada masa revolusi sosial di Surakarta, yaitu 

pada tahun 1945-1946. 

 

E. Kajian Pustaka 

Penulisan sejarah memerlukan sebuah kajian untuk memberikan jawaban 

sementara dari permasalahan yang akan ditulis. Kajian tersebut terbagi menjadi 

dua, yaitu kajian pustaka dan kajian teori. “Kajian pustaka merupakan telaah 

terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. 

Kajian teori merupakan kajian terhadap teori yang mendukung analisis dalam 

penelitian”.11 Penelitian ini menggunakan kajian pustaka untuk menjawab 

sementara rumusan masalah. Kajian pustaka tersebut terdiri dari buku-buku dan 

                                                           
11Prodi Ilmu Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah, 

(Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 
hlm. 6. 
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hasil karya ilmiah, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Dari telaah 

terhadap pustaka atau literatur diharapkan dapat menjawab sementara 

permsalahan di atas. 

Praja Mangkunegaran terbentuk setelah adanya perjanjian Salatiga pada 

tanggal 17 Mei 1757. Dalam perjanjian tersebut Paku Buwana III mengangkat 

Raden Mas Said sebagai Pangeran Mijil12, dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran 

Adipati Arya Mangkunegoro I. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas 

Said mendapatkan tanah lungguh seluas 4000 karya13, yang terletak di Kaduwang, 

Laroh, Matesih, dan Gunung Kidul.14 “Sejak perjanjian Salatiga itulah lahir 

kerajaan kecil yang disebut Mangkunegaran, sebuah nagari setingkat 

kadipaten”.15 

Wilayah kekuasaan Mangkunegaran terbagi menjadi tiga kabupaten, 

diantaranya ialah, Kota Mangkunegaran, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Wonogiri. Secara geografis, wilayah Mangkunegaran terdiri dari dua bentang 

alam yang sangat kontras, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi 

Mangkunegaran terdapat di bagian timur Praja Mangkunegaran yang berupa 

lereng dan terletak di sebelah barat Gunung Lawu. Lereng Gunung Lawu ini 

                                                           
12Pangeran Mijil ialah seorang pangeran yang tingkatannya langsung 

dibawah raja dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adpati Mangkunegaran.S. 
Ilmi Albiladiyah, “Krisis Ekonomi Praja Mangkunegaran pada akhir abad ke-19”, 
dalam Patrawidya (Vol. 10, No. 4, 2009), hlm. 817-818. 

 
134000 karya=1000 jung. 1 Jung=28.386 m². Jadi, 1000 Jung=28.368.000 

m². Suhartono, Apanage dan Bekel, (Tiara Wacana:Yogakarta, 1991), hlm. 30. 
 

14S. Ilmi Albiladiyah., loc.cit. 
 

15W.E. Soetomo Siswokartono, Sri Mangkunegaran IV sebagai Penguasa 
dan Pujangga (1853-1881), (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), hlm. 37. 
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berfungsi sebagai pembatas antara Praja Mangkunegaran dengan Kabupaten 

Madiun. Wilayah yang paling dekat dengan lereng Gunung Lawu ini ialah distrik 

Karangpandan dan Karanganyar. 

Wilayah yang masuk dalam dataran rendah Mangkunegaran terdapat di 

bagian selatan Praja Mangkunegaran yang meliputi Kota Mangkunegaran dan 

Kabupaten Wonogiri. Dataran rendah Mangkunegaran merupakan rangkaian 

pegunungan sewu yang sebagian besar terdapat di sebelah selatan Yogyakarta, 

seluruh kabupaten Wonogiri, dan sebelah barat Kabupaten Pacitan, dengan begitu 

lahan di wilayah dataran rendah Mangkunegaran sangat kering, sehingga hanya 

cocok digunakan untuk menanam tanaman palawija. Salah satu kabupaten 

kekuasaan Praja Mangkunegaranyang terdapat banyak lahan subur dan banyak 

diminati oleh pengusaha swasta barat ialah Karanganyar, tepatnya di Desa 

Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Selain karena lahannya yang subur, suhu 

yang sejuk juga memungkinkan untuk dibukanya lahan perkebunan di Desa 

Kemuning. 

“Perkebunan teh Kemuning mempunyai iklim subtropis dengan curah hujan 

merata sepanjang tahun antara 3000-4000 mm/tahun dengan suhu 22ºC-28ºC”.16  

Pada ketinggian antara 450-1.200 mm di atas permukaan laut, temperatur ideal 

14-25ºC, dan curah hujan minimum 1.150 mm sampai 1.400 mm per tahun 

tanaman teh sudah dapat tumbuh subur.17 Jika dilihat dari kondisi tempat dan 

temperaturna perkebunan teh Kemuning sudah dapat memenuhi standar sebagai 

                                                           
16Arif Rahmat, op.cit, hlm. 34. 
 
17Ita Setiawati dan Nasikun, op.cit, hlm. 34. 
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perkebunan dengan tanaman teh. Dengan begitu, tanaman teh di perkebunan teh 

kemuning bisa di kembangkan sampai sekarang. 

Sebelum disewakan kepada pegusaha swasta asing, perkebunan teh 

kemuning diusahakan oleh Mangkunegoro IV sebagai perkebunan kopi. Pada 

tahun 1820 para penanam modal swasta masuk ke Indonesia terutama di Surakarta 

dengan tujuan menanamkan modal dalam bentuk perusahaan perkebunan. Setelah 

pengusaha swasta barat mulai mengusahakan tanah yang mereka sewa dari Praja 

Mangkunegaran maupun Kasunanan Surakarta dengan tanaman yang laku di 

pasaran Eropa, kemudian pada tahun 1920an Waterink Mij warga negara asal 

Belanda mencoba membudidayakan tanaman teh di perkebunan Kemuning. 

Percobaan pembudidayaan tanaman teh tersebut berhasil. 

Sistem penyewaan tanah di Surakarta sudah ada sejak awal abad ke-19. 

Setelah meluasnya sistem sewa tanah apanage di Praja Mangkunegaran dari 

bangsawan oleh pengusaha swasta barat, Mangkunegoro IV melihat bahwa sistem 

tersebut kurang menguntungkan. Kemudian pada tahun 1860-an di 

Mangkunegaran terjadi penghapusan tanah apanage oleh Mangkunegoro IV. 

Dengan begitu, Mangkunegoro IV menarik kembali tanah apanage tersebut, 

kemudian dikelola sendiri. Tanah ini akan saya gunakan untuk industri agar 

hasilnya lebih banyak sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat dan Praja 

Mangkunegaran, sebab pajak tanah tidak cukup untuk membiayai kebutuhan 

Mangkunegaran. Mangkunegoro IV sadar bahwa banyak yang bisa dicapai  

apabila tanah itu diusahakan sendiri.  
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Para pemegang tanah apanage yang tanahnya diambil kembali oleh Praja 

Mangkunegaran mendapat tunjangan berupa uang. Tetapi, tidak semua tanah 

apanage dapat diambil kembali oleh Praja Mangkunegaran, sebab sebagian tanah 

apanage belum berakhir masa sewanya. Selain dikarenakan masa sewa belum 

jatuh tempo, keterbatasan dana dari Praja Mangkunegaran juga menjadi hambatan 

dalam pengembalian tunjangan kepada penyewa tanah apanage. 

NV. Cultuur Maatschappij Kemuning merupakan salah satu perusahaan 

perkebunan di Hindia-Belanda yang berada di Kabupaten Karanganyar, dengan 

tanaman teh dan kopi, tetapi di perusahaan perkebunan ini yang lebih 

mendominasi ialah tanaman teh. Pada awalnya Mangkunegaran sudah mencoba 

unutk membudidayakan tanaman teh, tetapi tidak ada yang berhasil, kemudian 

penanaman teh di Praja Mangkunegaran di hentikan. Pada tahun 1926 kolonial 

Belanda mencoba untuk membudidayakan tanaman teh dan berhasil. 

Pengelola perusahaan perkebunan teh Kemuning ini diserahkan kepada 

Johan De Van Mescender Work yang berkedudukan di Belanda. Untuk kantor 

pengelolaan diserahkan kepada kantor administrasi Firma (Fa) Monterine Member 

yang berkedudukan di Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 

mengenai hak erfpacht18, pada tanggal 1 April 1926 memutuskan bahwa 

pemerintah Belanda memberikan Hak Guna Usaha selama 50 tahun, sesuai 

dengan sistem penyewaan di lingkungan kerajaan.  

                                                           
18Hak erfpacht merupakan hak yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-

perusahaan perkebunan. (erfpacht berasal dari kata erfelijk yang berarti turun-
temurun dan pacht berarti sewa, jadi hak erfpacht ialah hak sewa secara turun-
temurun). 
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Pada tahun 1942-1945 perkebunan teh Kemuning diambil alih oleh 

pemerintah Jepang. Selama pendudukan Jepang di Hindia-Belanda, semua 

kegiatan perkebunan dapat dikatakan berhenti, sehingga mengakibatkan 

penurunan produksi yang sangat drastis. “Hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan 

peningkatan produksi pangan yang dijalankan pemerintah Jepang untuk 

kepentingan ekonomi perang, yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pembatasan-pembatasan penggunaan lahan perkebunan untuk diganti dengan 

tanaman pangan dan membongkar tanah-tanah perkebunan dan diganti dengan 

tanaman pangan”.19 Pada masa pendudukan Jepang, perkebunan teh Kemuning 

dalam pengelolaanya juga mengandalkan tenaga rakyat. Jadi, hasil yang diperoleh 

dari perkebunan juga tidak seperti pada masa pendudukan Belanda di Hindia-

Belanda yang sangat memperhatikan hasil perkebunan yang kemudian di ekspor 

ke Eropa. 

“Perkembangan budidaya teh pada jaman pendudukan Jepang menunjukkan      
keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada waktu itu perkebunan besar 
tidak ditangani dengan sempurna dan hanya mengandalkan hasil dari 
perkebunan rakyat. Keadaan di perkebunan rakyat pun sebenarnya tidak 
jauh berbeda, dimana terdapat penekanan yang cukup berat dalam 
pembelian daun, sehingga tanaman dibiarkan terlantar”.20 
 
Setelah kemerdekaan, perkebunan teh kemuning menjadi rebutan antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan pengusaha swasta asing, sehingga pada 

masa menjelang revolusi sosial di Surakarta, perkebunan teh ini dipegang oleh 

Mangkunegaran tetapi tetap di bawah pimpinan Perusahaan Nasional Surakarta, 

dengan lahan yang diusahakan untuk tanaman teh  seluas 445,79 Ha. Namun, 

                                                           
19Mubyarto., op.cit, hlm. 24. 
 
20Ita Setiawati dan Nasikun., op.cit, hlm. 22. 
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pada tahun 1946 masih ada tanah yang belum difungsikan seluas 185,13 Ha, 

tetapi pada tahun 1947 lahan tersebut akan digunakan untuk perluasan 

perkebunan.21 Jadi, pada tahun 1946 luas lahan yang diusahakan untuk menanam 

teh ialah seluas 260,46 Ha.  

Dalam suatu perusahaan tentu sangat dibutuhkan adanya struktur organisasi. 

Adanya struktur organisasi ini digunakan untuk memperlancar kinerja dalam suatu 

perusahaan. Struktur organisasi di perkebunan teh kemuning pada Tahun 1946 di 

pimpin oleh Pengurus IV. Dalam menjalankan tugas tentunya Pengurus IV tidak 

bisa bekerja sendiri dan dibantu oleh Sinder kuasa III kemudian dibantu lagi oleh 

tiap-tiap bagian di kebun, kantor maupun di pabrik. Pengurus IV ini mempunyai 

tugas untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di perkebunan. Begitu juga 

dengan anggotanya, tentu mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan profesi 

yang sudah disepakti sebelumnya. 

Pemberian upah di perkebunan teh kemuning dilihat dari keproduktifan 

yang dilakukan oleh pekerja saat bekerja. Jika kondisi fisik baik, tentu akan 

memengaruhi keproduktifan dalam bekerja dan hasilnya juga sangat berpengaruh 

terhadap upah yang diberikan. Namun, dalam pemberian upah antara perempuan 

dan laki-laki tentu ada perbedaan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki melakukan 

pekerjaan yang lebih berat dari apa yang dikerjakan oleh perempuan. Di 

perkebunan teh Kemuning, kebanyakan perempuan bekerja sebagai pemetik teh, 

sedangkan laki-laki menjadi pemimpin kebun, mandor, juru tulis, juru ketik, dan 

penjaga perkebunan teh. Selain laki-laki dan perempuan ada juga anak-anak yang 

                                                           
21Arsip Mangkunegaran VIII, Anggaran Teh di Perkebunan Kemuning 

Tahun 1946, Kode 5348, hlm. 8. 
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bekerja di perkebunan, yaitu sebagai tenaga pemetik. Mengenai jumlah pegawai 

di perusahaan perkebunan teh Kemuning dapat di lihat pada lampiran halaman 

137. 

Pada tahun 1946 tercatat ada 68 pegawai perusahaan perkebunan teh 

Kemuning yang dibagi kedalam perkebunan kopi dan teh. Pembagian ini berubah 

setiap bulannya, dikarenakan pegawai perusahaan perkebunan kemuning tidak 

menganut sistem pegawai tetap. Jadi, perusahaan perkebunan kemuning ini dalam 

mempekerjakan pegawainya sebagai pemetik teh itu tidak tetap, namun untuk 

pegawai pokok, mempekerjakan pegawai tetap. Pada tahun 1946 hanya ada 10 

pegawai tetap yang bekerja di pabrik pengolahan teh, pegawai tetap ini biasannya 

bekerja sebagai atasan pada bidang-biang tertentu. Mengenai pemberian upah 

kepegawaian tentu berbeda-beda, sesuai dengan jabatan yang dipegang. Untuk 

upah pegawai perkebunan teh Kemuning dapat dilihat di lampiran halaman 107. 

 

F. Historiografi yang Relevan 

Historiografi adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan 

data yang diperoleh dengan menempuh proses.22 Historiografi yang relevan 

digunakan untuk bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya, sebagai penegasan bahwa karya yang akan 

ditulis adalah murni tulisan sendiri bukan hasil meniru dari penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Jadi, karya ilmiah ini bisa di pertanggungjawab kan sebagai 

karya yang original, bukan plagiarisme dari karya yang sebelumnya. Harapannya 

                                                           
22Louis Gostchalk, Understanding History, a.b, Nugroho Notosusanto, 

Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 39. 
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dengan adanya historiografi agar dapat memperoleh karya sejarah yang benar-

benar baru dan tidak terjadi kesamaan dengan hasil karya sebelumnya. Dalam 

penulisan skripsi dengan judul “Kondisi Perusahaan Perkebunan Teh Kemuning 

pada Masa Revolusi Sosial di Surakarta Tahun 1945-1946”, peneliti 

menggunakan acuan historiografi yang relevan sebagai berikut: 

Pertama, skripsi milik Arif Rahmat, Mahasiswa Fakultas Sastra dan Seni 

Rupa Universitas Sebelas Maret dengan judul Perkebunan Teh Kemuning dan 

Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal Tahun 1945-1965. Skripsi ini 

membahas mengenai kondisi ekologi perkebunan teh kemuning, awal penanaman 

teh rakyat, awal perkembangan perkebunan teh di Kemuning, kemudian juga 

dibahas mengenai manajemen perkebunan teh Kemuning dan hubungan 

ketenagakerjaan perkebunan teh kemuning pasca kemerdekaan. Pada bab terakhir 

membahas mengenai dampak perkebunan kemuning terhadap kehidupan sosial 

ekonomi lingkungan masyarakat pada tahun 1945-1965. 

Kedua, skripsi milik Anjar Rahmad Basuki, Mahasiswa Fakultas Sastra dan 

Seni Rupa Universitas Sebelas Maret dengan judul Peranan Komisi Dana Milik 

Mangkunegaran dalam Proses Nasionalisasi Aset-Aset Mangkunegaran Tahun 

1946-1952. Skripsi ini membahas tentang peranan Komisi Dana Milik 

Mangkunegaran tahun 1946-1952, didalamnya juga membahas mengenai proses 

nasionalisasi aset dana milik Mangkunegaran dan keberadaan Komisi Dana Milik 

Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegaran VIII. Dalam skripsi 

tersebut juga dibahas mengenai Komisi Dana Milik Mangkunegaran dari masa 
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pendudukan Jepang sampai masa awal kemerdekaan dan dampak nasionalisasi 

aset Mangkunegaran terhadap praja Mangkunegaran. 

Perbedaan skripsi ini dengan karya sebelumnya ialah lingkup pembahasan. 

Dalam karya ini akan dibahas mengenai perkebunan teh kemuning mulai dari, 

pertama kali perkebunan teh Kemuning ini diusahakan sebagai kebun kopi oleh 

Mangkunegoro IV, kemudian datangnya pengusaha swasta untuk menyewa lahan 

perkebunan dan dijadikan sebagai perkebunan kopi, sampai pada akhirnya pada 

tahun 1920an pengusaha swasta barat mencoba untuk membudidayakan tanaman 

teh di perkebunan kemuning, dan akhirnya berhasil. Pada poin selanjutnya juga 

akan dibahas mengenai kondisi geografis Kemuning seperti apa, sehingga 

tanaman teh bisa tumbuh subur disana. Pada bab selanjutnya akan dibahas 

mengenai perkembangan perkebunan teh Kemuning pada masa revolusi sosisla di 

Surakarta, yaitu pada tahun 1945-1946, pada masa ini perusahaan perkebunan 

menjadi bahan rebutan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pengusaha 

swata barat, akhirnya perusahaan ini pada tahun 1946 di kelola oleh 

Mangkunegaran, tetapi tetap berada di bawah kekuasaan Pemerintah Indonesia, 

yaitu Perusahaan Nasional Surakarta. Pada bab keempat akan dibahas mengenai 

dampak adanya perusahaan perkebunan Kemuning terhadap Praja 

Mangkunegaran maupun lingkungan perkebunan pada tahun 1946. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian secara historis. 

Metode historis merupakan salah satu penyelidikan mengaplikasi metode 
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pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. “Secara lebih rinci 

metode sejarah didefinisikan sebagai seperangkat asas dan bantuan yang 

sistematik didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-

sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis hasil-hasil yang 

dicapainya, yang pada umumnya dalam bentuk tertulis”.23 Jadi, “metode sejarah 

adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi 

dan penyajian sejarah”.24 Dalam melaksanakan penelitian sejarah, bisa dengan 

metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan pokok, yaitu 

pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi) 

dan penulisan sejarah (historiografi). 

1. Heuristik (Pengumpulan Data) 

Heuristik merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan  sumber-

sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah.25 Kegiatan ini ditujukan 

untuk menemukan serta mengumpulkan jejak-jejak dari peristiwa sejarah 

yang sebenarnya mencerminkan berbagai aspek aktivitas manusia lampau. 

Tujuannya agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan sumber-

sumber yang relevan dapat disusun secara jelas, lengkap dan menyeluruh. 

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan 

sekunder. 

                                                           
23A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 

27. 
 
24Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1999), hlm. 44. 
 
25Ibid., hlm. 43-44.  
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Pengumpulan sumber penelitian dilakukan di Surakarta dan 

Yogyakarta. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi dalam proses heuristik 

ini diantaranya ialah di Reksopustoko Surakarta, Perpustakaan Monumen 

Pers Surakarta, Perpusatakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, 

Laboraturium Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Perpusatakaan 

Grahatama Pustaka Yogyakarta dan Perpustakaan Kolese St. Ignatius 

Yogyakarta.  

Sumber primer merupakan sumber tercetak maupun tidak tercetak yang 

memuat data peristiwa yang terjadi, ditulis ataupun direkam oleh para saksi 

mata. “Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata-

kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat 

mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa 

yang diceritakannya”.26 Sumber primer yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Arsip Mangkunegara VIII (Koleksi Mangkunegara) No. 5348. Berisi 
Anggaran Teh di Perkebunan Kemuning Tahun 1946, Surakarta: Reksa 
Pustaka. 

 
Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 1745. Berisi Daftar 

Gaji Pegawai Kemuning (Kopi dan Teh) Tahun 1946, Surakarta: Reksa 
Pustaka.  

 
Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 5340. Berisi Daftar 

Hasil Kopi di Perkebunan Kemuning Tahun 1946, Surakarta: Reksa 
Pustaka. 

 
Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 5344. Berisi Daftar 

Kas Bagian Kopi dan Teh di Perusahaan Kemuning Tahun 1946, 
Surakarta: Reksa Pustaka. 

                                                           
 26Louis Gottschalk, op.cit, hlm. 43. 
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Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 1760. Berisi Daftar 
Pegawai dan Datanya Serta Gaji dari Perusahaan Kemuning 
(Perusahaan Teh dan Kopi) Tahun 1946-1947, Surakarta: Reksa 
Pustaka. 

 
Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 5123. Berisi 

Laporan Keadaan Keuangan dari Perusahaan Mangkunegaran Tahun 
1946, Surakarta: Reksa Pustaka. 

 
Arsip Mangkunegaran, (Koleksi Mangkunegara) No. 5126. Berisi Laporan 

Tentang Keadaan Uang dan Persediaan Perusahaan Mangkunegaran 
Tahun 1946, Surakarta: Reksa Pustaka. 

 
Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 4770. Berisi SK 

Tentang Pengangkatan Ir. KRMTH Sarsito Mangunkusumo Menjadi 
Superintdent dari Dana Milik Mangkunegaran Terhitung Sejak 1945, 
Surakarta: Reksa Pustaka. 

 
Arsip Mangkunegaran VIII, (Koleksi Mangkunegara) No. 5282. Turunan 

Peraturan Pemerintah Tanggal 6 Juni 1946 No. 4 Tahun 1946, 
Mengenai Perusahaan Perkebunan di Indonesia, Kecuali Perusahaan 
Gula, yang Menghasilkan Barang-Barang Untuk EKSPORT dikuasai 
Negara, Badan yang Mengurusi disebut Pusat Perkebunan Negara 
(PPN) Tahun 1946, Surakarta: Reksa Pustaka. 

 
Sumber sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada 

peristiwa yang dikisahkannya. Dengan pengertian lain sumber sekunder 

merupakan hasil dari penelitian-penelitian sejarah terdahulu, sumber sekunder 

bisa berupa buku, laporan penelitian seperti skripsi, tesis ataupun disertasi, 

baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Dalam penulisan ini 

digunakan sumber sekunder seperti berikut: 

Andaryani, “PT. Rumpun Sari Kemuning, Kebun Teh Kemuning Ngargoyoso 
Surakarta”, Laporan Praktik Industri, Yogyakarta: Sekolah Menengah 
Kejuruan Indonesia YIPK, 1999. 

 
Arif Rahmat, “Perkebunan Teh Kemuning dan Dampaknya Terhadap 

Masyarakat Lokal Tahun 1945-1965”, Skripsi, Surakarta: UNS, 2010. 
 



25 
 

 
 

Geeretz, Clifford, Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi di 
Indonesia, Jakarta: Bathara Karya Aksara, 2009. 

 
Ita Setiawati dan Nasikun, Teh: Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya 

Media, 1991. 
 
Mubyarto dkk, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Yogyakarta: Aditya 

Media, 1992. 
 
Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: 

Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta:Aditya Media, 1991. 
 
Soegijanto Padmo, “Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan Sebuah 

Survai Awal”, Makalah Seminar Revolusi Kepahlawanan dan 
Pembangunan Bangsa, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai 
Tradisional, 1994. 

 
Wasino, Kapitalisme Bumi Putra; Perubahan Sosial Masyarakat 

Mangkunegran, Yogyakarta: LkiS, 2008. 
 

2. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Verifikasi merupakan suatu pengujian sumber dan menganalisis secara 

kritis mengenai keautentikan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. 

“Verifikasi itu ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik 

eksternal, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern”.27 

Kritik eksternal adalah kritik sumber yang dilakukan untuk memperoleh 

sumber yang memiliki nilai keaslian yang tinggi, yaitu bisa dilakukan dengan 

cara melihat bahan pembuatan sumber seperti penggunaan kertas dan tinta, 

melihat waktu pembuatan dan yang terakhir bisa juga dengan melihat oleh 

siapa sumber itu dibuat. Kritik Intern merupakan kritik dari dalam untuk 

menilai isi atau validasi data yang terdapat dalam sumber, sehingga 

mendapatkan kredibilitas dokumen.  

                                                           
27Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 

hlm. 77. 



26 
 

 
 

3. Interpretasi (Penafsiran)  

Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk 

menafsirkan fakta sejarah yang telah didapat dari verifikasi sumber sebagai 

upaya untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang kemudian disusun 

menjadi susunan fakta yang bersifat kronologis. Ada dua cara yang dapat 

dilakukan untuk menafsirkan sumber, yang pertama menggunakan model 

analisis. Proses analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan sumber-

sumber sejarah yang telah didapatkan dari buku maupun artikel serta karya 

ilmiah lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan. Kedua, 

menggunakan model sintesis. Model ini dilakukan dengan cara menguraikan 

dan menyatukan sumber-sumber yang telah diverifikasi, dan diharapkan dapat 

menemukan fakta sejarah. 

4. Historiografi (Penulisan)  

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah, pada 

tahap ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang telah lengkap, 

diuji, dan diinterpretasi melalui tulisan. Tahapan menulis sejarah merupakan 

suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memahami sejarah. Dalam 

tahapan ini, sejarawan dituntut untuk mengeluarkan seluruh ide mengenai 

pengetahuan sejarahnya dengan tidak hanya mengandalkan keterampilannya 

dalam penggunaan kutipan, namun dengan mengandalkan pikiran-pikiran 

kritis dan analisisnya. Sebab, pada akhirnya sejarawan harus menghasilkan 

suatu sintesis dari seluruh penelitiannya dalam suatu penulisan yang utuh. 
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H. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian digunakan sebagai alatuntuk mempertajam kajian 

masalah.“Gambaran kita mengenai suatu peristiwa sejarah akan sangat 

bergantung dengan pendekatan apa yang digunakan, sebab dengan pendekatan 

kita bisa melihat sisi peristiwa sejarah yang mana yang akan kita ulas lebih 

mendalam. Hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang 

dipakai”.28 Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologi, Ekonomi 

dan Ekologi. 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi dalam sejarah digunakan untuk mengkaji sejarah 

kemasyarakatan dengan melihat sifat, perilaku dan perkembangan 

masyarakat. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang lebih cenderung 

mementingkan peranan dan faktor perkembangan masyarakat dalam 

menjelaskan peristiwa masa lalu. Pendekatan sosiologi digunakan peneliti 

untuk melihat kehidupan sosial masyarakat di sekitar perkebunan teh 

Kemuning. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi dapat membantu peneliti 

dalam melihat perkembangan masyarakat, yaitu sebelum dan sesuah adannya 

perkebunan. Apakah dengan adanya perkebunan teh masyarakat sekitar 

perkebunan mengalami perubahan sosial maupun budaya, sebab perusahaan 

perkebunan dengan masarakat sekitar perkebunan mempunyai hubungan 

yang sangat erat. 

                                                           
28Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 

(Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 4. 
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Taraf perkembangan masyarakat Jawa yang dikenal Greetz dari studi 

lapangan tahun 1952-1954 hendak dijelaskan sebagai hasil perkembangan 

sejarah penjajah. Dilihat dari segi pola perkembangan masyarakat, Greetz 

secara tegas menunjuk adanya pengaruh merugi pada pedesaan Jawa yang 

sudah kehilangan unsur tradisi lama tetapi belum mencapai corak modern, 

sehingga terhenti pada taraf post traditional. Keuntungan dari sistem tanam 

paksa dan industri pertanian oleh penanam modal swasta (Belanda) telah 

mengembangkan diri sendiri bukan untuk memodernkan pertanian maupun 

industri di Jawa. 

2. Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ekonomi digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh 

adannya perkebunan terhadap perekonomian masyarakat yang menjadi 

pekerja perkebunan. Selain untuk menganalisis pengaruh perkebunan 

terhadap masyarakat sekitar, pendekatan ekonomi disini juga menganalisis 

dampak adanya perkebunan Kemuning terhadap keuangan Mangkunegaran 

pada masa revolusi sosial di Surakarta yaitu tahun 1945-1946. 

Dalam pendekatan ekonomi ini digunakan teori Boeke, yaitu teori dual 

economic atau teori ekonomi ganda. Teori dualisme pertama kalinya 

dikemukakan oleh seorang ekonom Belanda, J.H. Boeke. Teorinya berasal 

dari suatu fenomena dimana konsep ekonomi Barat yang dibawa dan 

diterapkan oleh para penjajah ternyata tidak mampu untuk mensejahterakan 

rakyat jajahannya (dalam hal ini rakyat Indonesia). Dalam artian mengalami 

kegagalan. Teori dualisme sering digunakan bersama teori involusi pertanian 
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untuk membahas kemiskinan. Menurut Boeke, di Jawa berlaku dua sistem 

ekonomi, yaitu tradisional (pertanian sawah) dan modern (ekonomi kapitalis 

perdagangan). Kedua sistem tersebut terus menerus bertabrakan sehingga 

ekonomi tradisional terdesak ekonomi kapitalis. Ekonomi Hindia-Belanda 

yang dualistik mengenal pemisahan dua sektor. Pertama, sektor ekonomi 

ekspor yaitu dukungan kapitalisme, dibantu unsur pemerintah, yang berkuasa 

dalam pengaturan harga dan upah; kedua, sektor ekonomi pedesaan yang 

menghasilkan pangan, dan memberi dukungan subsidi (upah dan sewa tanah) 

kepada sektor pertama yang menghasilkan gula untuk ekspor.29 

3. Pendekatan Ekologi 

Pendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan 

pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga 

manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam 

keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, maupun sosial, ekonomi 

dan kulturalnya. Manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk 

biologis semata yang setaraf dengan makhluk hidup lainnya tetapi sosok yang 

dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya atau makhluk yang berbudi daya. 

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan fungsional antara 

organisme dengan lingkungan hidupnya. Pendekatan ekologis berusaha 

mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antarakegiatan 

manusia, transaksi biologis dan proses alam tertentu, semua itu masuk ke 

dalam satu sistem analisis yaitu ekosistem. Jadi, konsep ekosistem itu 

                                                           
29Clifford Geertz, Involusi Pertanian;Proses Perubahan Ekologi di 

Indonesia, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1983), hlm. xxii. 
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menekankan saling tergantung antara kelompok organisme hidup yang 

merupakan suatu komunitas dengan keadaan alam yang bersangkutan.30 

Pendekatan ekologi ini digunakan untuk melihat bagaimana fungsi 

masyarakat terhadap perkebunan teh kemuning dan begitu juga sebaliknya. 

Jika kedua organisme (perkebunan dan masyarakat) saling mengalami 

ketergantungan, maka konsep ekosistem dalam pendekatan ekologi ini 

berjalan dengan baik. Ketika saya mengamati lingkungan perkebunan teh 

kemuning, antara perkebunan dan masyarakat memiliki rasa saling 

ketergantungan, dikarenakan mayoritas penduduk lingkungan perkebunan 

bekerja sebagai pengolah perkebunan maupun pabriknya, jadi pengasilan 

masyarakat di lingkungan perkebunan berasal dari perkebunan tersebut. 

Selain itu, semakin meningkatnya pariwisata di daerah Karanganyar, maka 

perkebunan teh ini juga menjadi bagian dari salah satu pariwisata yang dapat 

membantu anggaran pendapatan daerah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Skripsi yang berjudul “Kondisi Perusahaan Perkebunan Teh Kemuning pada 

Masa Revolusi Sosial di Surakarta Tahun 1945-1946”, terdiri dari lima bab 

pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya seperti berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I pada bab pertama ini akan diuraikan hal yang paling mendasar dari 

penelitian sejarah yang dilakukan. Bab ini akan membahas beberapa hal 

                                                           
30Ibid., hlm. 3. 
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diantaranya ialah latar belakang permasalahan dari perkebunan teh kemuning ini, 

kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II KEADAAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN TEH KEMUNING 
PADA AWAL REVOLUSI SOSIAL DI SURAKARTA 

 
Bab II berisi mengenai gambaran umum perkebunan teh kemuning, mulai 

dari letak geografis perkebunan sehingga tanaman teh bisa tumbuh subur di 

daerah kemuning, selanjutnya juga akan dibahas mengenai penyewaan tanah 

perkebunan teh kemuning dan juga keadaaan demografis perkebunan teh 

kemuning. 

BAB III SISTEM ADMINISTRASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN TEH 
KEMUNING TAHUN 1945-1946 

 
Bab III berisi mengenai diambil alihnya kembali perkebunan teh kemuing 

oleh Mangkunegaran dari kolonial Jepang dan dipimpin oleh Ir. Sarsito. 

Kemudian akan dibahas mengenai luas lahan yang diusahakan untuk menanam 

tanaman teh dan berapa hasil tanaman yang dihasilkan dari lahan perkebunan 

tersebut, kemudian juga akan dibahas mengenai kepegawaian dalam perkebunan 

teh, juga mengenai gaji pegawai perkebunan. Pada poin terakhir akan dibahas 

mengenai anggaran keuangan perkebunan teh kemuning. 

BAB IV PENGARUH PERKEBUNAN TEH KEMUNING TERHADAP 
PRAJA MANGKUNEGARAN DAN MASYARAKAT SEKITAR 
PERKEBUNAN 

Bab IV akan dibahas mengenai dampak sosial dan ekonomi dengan adanya 

perkebunan teh ini terhadap praja Mangkunegaran maupun masyarakat 

lingkungan perkebunan teh. 
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BAB V KESIMPULAN 

Bab V merupakan kesimpulan dari penjabaran dalam bab-bab yang telah 

dipaparkan di atas. Jadi dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan 

dari jawaban dari rumusan masalah diatas. 
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