
I. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang  

      Sektor perkebunan Indonesia merupakan kegiatan agribisnis unggulan yang 

mampu memberikan surplus perdagangan yang tinggi dibandingkan sektor 

lainnya.  Pada tahun 1995 neraca perdagangan sektor perkebunan hanya mencapai 

US $ 2,81 Milyar, namun demikian terus mengalami peningkatan, hingga pada 

tahun 2003 mencapai US $ 4,58 Milyar. Menurut Departemen Pertanian (2004) 

trend volume ekspor komoditas perkebunan dari tahun 1995 hingga 2003 

cenderung meningkat, sedangkan dari sisi impor, volume impor produk-produk 

perkebunan jauh lebih sedikit dan cenderung stagnan.  Beberapa komoditas dan 

produk turunan dari sektor perkebunan yang berkontribusi terhadap nilai ekspor 

tersebut antara lain adalah kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dan teh. Pada 

tahun 2001-2003, kelapa sawit, karet dan kakao menunjukkan kecenderungan 

neraca yang meningkat, sedangkan komoditas teh dan kopi secara umum 

mengalami penurunan nilai perdagangan (Tabel 1).  Menurut Iskandar (2003) 

kondisi industri teh saat ini yang stagnan berdampak pada semua pihak yang 

terkait dengan usaha tersebut, termasuk juga dari segi penghasilan dari teh yang 

jauh dari memadai, baik bagi petani teh rakyat dan juga pengelola PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) milik negara.  

      Industri teh Indonesia diperkirakan menyerap sekitar 300.000 pekerja dan 

menghidupi sekitar 1,2 juta jiwa penduduk Indonesia (Suprihatini, 2004), yang 

diantaranya  sebagai petani teh, buruh petik, buruh pemelihara kebun, maupun 

karyawan pabrik-pabrik pengolahan teh.  Disaat kesempatan kerja bagi yang 
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kurang berpendidikan semakin sulit saat ini, lahan perkebunan teh di berbagai 

tempat menjadi tumpuan lapangan kerja bagi banyak orang, misalnya menjadi 

buruh petik yang tetap diperlukan selama perkebunan teh masih ada.   

 

Tabel 1. Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Utama Perkebunan pada      
Tahun 1995 - 2003,  (juta US $ )  

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Karet
Ekspor 1.810 1.918 1.493 1.101 849 889 786 1.038 1.485 
Impor 4 7 7 9 11 18 7 11 11 
Neraca 1.806 1.911 1.486 1.092 838 871 780 1.027 1.474 
Kelapa
Ekspor 111 298 437 244 257 366 159 215 193 
Impor 19 8 0 3 0 0 0 1 4 
Neraca 93 289 436 241 257 366 159 214 189 
K. Sawit
Ekspor 935 1.061 1.740 942 1.463 1.328 1.227 2.350 2.721 
Impor 51 72 65 12 2 5 3 5 4 

Kakao
Ekspor 306 300 420 503 423 342 288 701 624 
Impor 4 10 10 13 16 22 46 64 81 
Neraca 302 291 410 490 408 320 242 637 543 
Kopi
Ekspor 554 595 511 584 467 319 188 224 259 
Impor 1 1 14 4 3 11 5 4 6 
Neraca 553 595 497 580 464 308 184 219 253 
 Teh 
 Ekspor 87 112 89 113 97 112 100 103 96 
 Impor 0 0 3 4 1 3 3 4 4 
 Neraca 87 112 86 109 97 109 96 100 92 
Lainnya
Ekspor 380 374 2.040 2.401 1.975 1.546 1.152 2.057 1.958 
Impor 1.298 1.612 4.080 4.801 3.949 3.091 2.304 4.114 3.915 
Neraca (918) (1.238) (2.040) (2.401) (1.975) (1.546) (1.152) (2.057) (1.958)
Total 
Ekspor 4.183 4.658 6.730 5.888 5.531 4.902 3.900 6.688 7.336
Impor 1.377 1.710 4.179 4.846 3.982 3.150 2.368 4.203 4.025
Neraca 2.806 2.948 2.551 1.042 1.549 1.752 1.532 2.485 3.311

2.345 930 1.461 1.323 1.225 

TAHUN

2.717 

Komoditas

   

 

 

Neraca 883 988 1.676 

 

 
Sumber : Departemen Pertanian, 2004 
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      Volume ekspor teh Indonesia  pada tahun 2003 berada di peringkat lima dalam 

ekspor teh dunia dengan kontribusi sebesar 6,37 persen. Sementara itu, kontribusi 

ekspor teh Srilangka dan Kenya untuk pasar dunia masing-masing 21,0 persen dan 

19,44  persen dari total volume dunia sebesar 1.384.866 MT (Tabel 2).   Volume 

ekspor teh Indonesia tersebut mengalami penurunan sebesar 12 persen dari tahun 

sebelumnya, yang mencapai 100.185 MT menjadi 88.175 MT (ITC, 2004).  Dilain 

pihak, nilai ekspor negara-negara penghasil teh lainnya, yakni Kenya, Cina dan 

India mengalami peningkatan volume ekspornya selama periode yang sama.  

 
Tabel 2.  Volume Ekspor Teh Negara-Negara Eksportir Utama Dunia  pada 

periode 1999-2003 (dalam MT)  
Negara 1999 2000 2001 2002 2003 
Srilangka         262.952        280.133        287.503        285.985          291.891 
Kenya         241.739         216.990         258.018         272.459          269.268 
Cina          199.608         227.661         249.678         252.273          259.980 
India         189.092         204.353         179.857         198.556          170.601 
Indonesia           97.847         105.581           99.721         100.185            88.175 
Total Dunia      1.260.699      1.328.409      1.388.620      1.436.309       1.384.866 

Sumber :  International Tea Commitee (2004) 

 
      Penurunan ekspor teh Indonesia selama periode 1997-2001 terjadi pada tiga 

jenis teh (teh hitam curah, teh hijau curah dan teh hitam kemasan), yang terkait 

dengan penurunan volume ekspor teh Indonesia dan harga ekspor rata-rata teh 

hitam curah Indonesia (Suprihatini, 2004).  Nilai ekspor teh Indonesia dalam 

bentuk produk hilir yakni untuk jenis teh hitam kemasan dan teh hijau kemasan 

masih rendah, yakni hanya mencapai 11,8 persen dari jumlah total nilai ekspor teh 

Indonesia pada tahun 2001. Penurunan nilai ekspor tersebut terkait dengan 

penurunan volume ekspor teh Indonesia dan harga ekspor rata-rata teh hitam 
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curah Indonesia.   Pertumbuhan ekspor teh Indonesia jauh dibawah pertumbuhan 

ekspor teh dunia bahkan mengalami pertumbuhan negatif (Tabel 3).   

Tabel 3.   Perkembangan nilai dan komposisi Pangsa ekspor teh Indonesia dan 
Dunia  

Jenis Teh 1997 2001 
 US $ (000) % US $ (000) % 
Teh Hitam Curah     
Indonesia 94.245 84,4 67.090 79,1 
Dunia 1.147.448 53,0 1.115.190 50,2 
Teh Hijau Curah     
Indonesia  5.454 4,9 8.204 9,7 
Dunia 317.742 14,7 311.290 14,0 
Teh Hitan Kemasan     
Indonesia 11.632 10,4 9.288 10,9 
Dunia 601.967 27,8 650.728 29,3 
Teh hijau kemasan     
Indonesia 375 0,3 273 0,3 
Dunia 99.080 4,6 143.603 6,5 

Sumber : International Trade Center dalam Suprihatini (2004) 

 

      Selain pangsa ekspor yang berkurang, selisih harga antara harga teh Indonesia 

dengan rata-rata harga teh dunia (berdasarkan rata-rata harga yang ada) cukup 

besar. Pada periode tahun 1996-1998, selisih harga hanya berkisar US $ c 6,75-

16,75/Kg.  Namun pada tiga tahun kemudian (1999-2001), selisih tersebut 

semakin jauh, yakni mencapai  US $ c 23,6-39,5/Kg.  Pada tahun 2003 dan 2004, 

kesenjangan harga teh tersebut semakin tinggi, yakni mencapai US $ c 56,1/Kg 

pada tahun 2003 dan US $ c 66,6/Kg pada tahun 2004 (Tabel 4).  Harga teh 

tersebut merupakan salah satu indikator penerimaan produk di pasar.  Kondisi 

tersebut diatas menunjukkan daya saing teh Indonesia di pasar teh dunia yang 

cukup lemah dibandingkan dengan negara-negara eksportir teh lainnya. Selisih 

harga tersebut berdampak pada pendapatan perkebunan-perkebunan teh di 

Indonesia.  
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 Tabel 4.  Harga rata-rata teh tahunan di beberapa negara penghasil teh dunia           
pada periode 1996-2005 (US $ c/Kg) 

Keterangan :  

Rata-rata harga teh tahun 2003-2005 diolah dari tiga Auction (Kokata Tea Auction, Mombasa Tea 
Auction dan Colombo Tea Action).   
Rata-rata harga teh tahun 1996-2001 diolah dari semua data harga setiap Auction. 
 
Sumber :    Tahun 1996-2001 : Kantor Pemasaran Bersama (2002) 

Tahun 2003-2005 untuk Kokata Tea Auction, Mombasa Tea Auction   dan Colombo 
Tea Action : World Bank (2005) dan data harga teh Indonesia tahun 2003-2004 : Malik 
(2005)  

 

      Jawa Barat menyumbang 60 persen dari produksi teh nasional dan 80 

persennya berasal dari teh produksi PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).  

Pada tahun 2002 PTPN VIII mengalami kerugian akibat menurunnya  harga teh 

dunia. Hariyanto (2002) menyebutkan bahwa menurunnya harga teh dunia 

mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan, karena hampir 60 persen 

pendapatan PTPN VIII berasal dari penjualan ekspor.  Pada tahun 2004, angka 

ekspor teh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ke Mesir menurun hingga 

Unit 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005     
(Jan-

Colombo Tea auctions       
(Srilangka) c/kg 188,24 202,32 207,84 165,05 175,39 160,59 156,2 154,11 178,09 192,23

Kokata Tea auctions (India) c/kg 146,4 146,52 172,16 148,48

Mombasa Tea auctions 
(Kenya) c/kg 142,00 199,31 189,00 178,00 202,00 153,00 149,2 154,36 155,42 148,64

Calcutta  Tea Auction         
(N. India) c/kg 165,83 219,73 212,87 205,76 180,43 161,89

Cochin Tea Auction 
(S.India) c/kg 126,36 170,21 179,69 144,03 115,55 111,22

Chittagong Tea Auction 
(Banglades) c/kg 112,67 155,81 149,13 121,99 109,09 105,47

Jakarta Tea Auction 
(Indonesia) c/kg 116,13 165,00 168,41 105,34 119,75 96,08 95,53 101,92

Limbe Tea Auction (Malawi) c/kg 78,96 124,79 119,21 93,74 101,5 87,45

Rata-Rata c/kg 142,00 165,00 189,00 178,00 202,00 153,00 150,60 151,66 168,56 163,12
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98,52 persen dari 27.000 ton menjadi hanya 400 ton  akibat kualitasnya yang terus 

menurun (Herbawati, 2005).  

      Kerugian tersebut juga terjadi pada Kebun Teh Gunung Mas sebagai salah 

satu unit usaha PTPN VIII.  Data laporan manajemen Gunung Mas dalam lima 

tahun terakhir (1998-2002) (Tabel 5) menunjukkan bahwa usaha agroindustri teh 

hitam yang merupakan produk utama Gunung mas mengalami kerugian.  

Kerugian yang terjadi disebabkan oleh harga pokok teh kering dan harga jual teh 

selama periode tersebut mengalami kesenjangan yang cukup besar.   

Tabel 5. Harga Pokok Teh, Harga Jual Teh dan Pendapatan yang diterima pada 
PTPN VIII Gunung Mas, Bogor periode 1998-2002 

Tahun Harga Pokok Teh 
(Rp/Kg) 

Harga Jual Teh 
(Rp/Kg) 

Pendapatan (dalam 
Milyar Rp) 

1998 11.738,41 14.673,01 14,33 
1999 10.215,15 6.952,22 6,25 
2000 10.924,34 8.302,89 7,46 
2001 11.175,30 10.724,84 9,70 
2002 13.443,30 9.162,9 8,61 

Rata-Rata 11.499,90 9.963,17 9,27 
Sumber : Manajemen Gunung Mas dalam Dahliani (2004)  

 
      Hasil penelitian Dahliani (2004) menunjukkan bahwa kinerja agroindustri teh 

hitam kebun Gunung Mas dalam kategori sedang, sedangkan penggunaan biaya 

produksi memiliki nilai kinerja buruk.  Hal tersebut disebabkan pelaksanaan 

operasional yang masih belum sepenuhnya berpedoman pada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).   Kedua 

dokumen tersebut merupakan contoh dari pengetahuan eksplisit dalam 

perusahaan, yang jika penyebarannya tidak benar berdampak pada kinerja 

perusahaan.    

Kurangnya informasi tentang mutu spesifik dari tiap negara pengimpor teh 

membuat teh Indonesia tidak dapat bersaing di pasar dunia (Suprihatini, 2004).  

Mutu teh erat hubungannya berbagai proses dalam agroindustri teh, yang 
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melibatkan berbagai pengetahuan dan sumber daya manusia di dalamnya.  

Pengetahuan-pengetahuan tersebut sebagian besar diperoleh dari pengalaman, dan 

memerlukan suatu penyebaran informasi mengenai cara yang benar untuk 

menghasilkan mutu yang sesuai.  Kurangnya penyebarluasan informasi dan 

pengetahuan yang dimiliki dalam perusahaan mengakibatkan dampak yang besar 

terhadap pendapatan perusahaan.   Untuk itu segala bentuk informasi yang penting 

bagi perusahaan harus dikelola secara sistematis agar informasi tersebut dapat 

dikembangkan menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembuatan 

keputusan, tidak hanya dalam tulisan yang bentuk laporan atau aturan tetapi dapat 

disebarluaskan kepada organisasi.   Untuk itu diperlukan pengorganisasian yang 

baik terhadap informasi dari dalam perusahaan dan juga informasi ataupun 

pengetahuan yang diperoleh dari luar (konsumen, lembaga riset ataupun pusat 

informasi lainnya). 

 Saat ini yang berperan dalam kekuatan bersaing tidak hanya  tangible assets 

tetapi juga intangiable assets, termasuk didalamnya aset intelektual yang terdiri 

dari human capital, structur capital (sistem) dan konsumen.    Pengetahuan yang 

dimiliki oleh perusahaan selanjutnya ditransfer ke seluruh perusahaan untuk 

kepentingan bersama (Prawirokusumo, 2005).  Sumber yang berkelanjutan dari 

keuntungan daya saing kompetitif adalah pengetahuan dan pengalaman, karena 

pengetahuan dan pengalaman mampu untuk menciptakan, mengkomunikasikan 

dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai jenis  tenaga kerja, nilai,  

keterampilan, informasi dan sistem yang diperlukan (Daverport dan Prusak, 

1998).   Dalam suatu organisasi, pengetahuan tidak hanya kumpulan atau gudang 

dokumen, tetapi terkait dengan rutinitas, praktek, proses dan nilai organisasi.   
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1.2  Analisis dan Rumusan Masalah  

  Dengan melihat bahwa kekuatan bersaing tidak hanya terbatas pada 

faktor tangible assets tetapi juga intangiable assets yang dimiliki perusahaan, 

sehingga perusahaan perlu mengenali aset-aset intelektual yang tersedia 

didalamnya dan mendayagunakan aset tersebut untuk kepentingan organisasi, 

kemudian perlu dibangun structural capital agar perusahaan dapat 

memanfaatkan pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya oleh individu-

individu dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi.    

Masalah di dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut.  

1. Pengetahuan apa saja yang harus diketahui oleh perusahaan, baik dari segi  

eksternal (konsumen dan pesaing) dan internal (proses) dalam rangka 

meningkatkan daya saing dalam industri teh, baik dalam pasar global 

maupun lokal ?   

2. Aset pengetahuan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, yang  

terkandung dalam proses, teknologi informasi dan sumberdaya manusia 

perusahaan?  

3. Bagaimana pemetaan pengetahuan yang ada di perusahaan saat ini? 

4. Adakah kesenjangan pengetahuan yang dimiliki perusahaan saat ini 

dengan pengetahuan yang harus diketahui perusahaan dalam rangka 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri teh? 

5. Strategi apakah yang harus dilakukan perusahaan untuk mengelola aset 

pengetahuannya dalam meningkatkan daya saing? 

 



 9

   Tujuan Penelitian  

   Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi aset-aset pengetahuan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam industri teh saat ini dan 

di masa depan. 

2. Mengidentifikasi aset-aset pengetahuan yang dimiliki oleh PPTPN VIII, 

Gunung Mas yang terkandung dalam proses, teknologi informasi dan 

sumberdaya manusia. 

3. Memetakan alur pengetahuan (knowledge mapping) yang ada dalam 

perusahaan. 

4. Menganalisa kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) perusahaan. 

5. Merumuskan strategi yang perlu ditempuh oleh perusahaan dalam 

rangka mengelola aset pengetahuannya.     

 

 Manfaat   Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aset-aset 

pengetahuan perusahaan yang dimiliki saat ini, serta memberikan alternatif-

alternatif strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelola aset-aset 

tersebut agar dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam perdagangan, 

baik di pasar teh internasional maupun lokal.  Bagi peneliti, diharapkan 

penelitian ini dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan teoritis 

dalam bisnis praktis  yang dimiliki selama memperoleh pendidikan di Magister 

Manajemen Agribisnis, IPB.    

 



 10

 Ruang Lingkup 

Fokus penelitian ini dilakukan pada salah satu unit bisnis PTPN VIII, 

Jawa Barat yaitu Gunung Mas, yang merupakan salah satu unit bisnis PTPN 

VIII yang memiliki sistem agribisnis teh secara terintergrasi.  Pengetahuan yang 

dianalisa adalah pengetahuan dalam subsistem hulu, subsistem hilir serta 

pengetahuan mengenai konsumen (ekspor) yang dimiliki oleh PTPN VIII, 

Gunung Mas, Bogor.       

  




