
 I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang  
 

Pembangunan pertanian terus diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas produk melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan 

rehabilitasi pertanian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional. Sehingga 

pengembangan teknologi memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan 

kuantitas dan kualitas hasil pertanian melalui efisiensi dan efektivitas usaha 

agribisnis pada umumnya. 

Sektor perkebunan saat ini merupakan salah satu sumber utama penghasil 

devisa non migas bagi Indonesia. Dalam dua dekade terakhir telah memberikan 

sumbangan  cukup berarti   yang ditunjukkan  oleh kontribusi nilai ekspor produk 

perkebunan dan hasil olahannya pada tahun 2001 mencapai sekitar USD 

270.560,00. Produk perkebunan juga merupakan bahan baku bagi industri antara 

maupun industri hilir lainnya karena memiliki potensi pengembangan untuk 

dijadikan  bermacam produk turunannya. Sampai saat ini produk perkebunan yang 

diekspor umumnya masih merupakan produk primer sedang nilai tambah terbesar 

diperoleh pada produk olahan (Departemen Pertanian, 2002). 

Komoditas teh merupakan salah satu produk agribisnis Indonesia yang telah 

lama diusahakan dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk terus 

dikembangkan sebagai sumber devisa. Sebagai  pengekspor komoditas teh 

terbesar kelima di dunia setelah Srilanka, Kenya, RRC dan India, maka 

produktivitas dan tingkat kualitas teh yang dihasilkan perlu terus ditingkatkan 

sehingga dapat bersaing di pasar global. 
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Untuk keseluruhan produksi dunia yang mencapai 3.021.532 ton pada 

tahun 2002, produksi teh Indonesia terbilang relatif kecil yaitu sekitar lima persen. 

Akan tetapi kuantitas ekspor teh Indonesia cukup besar yaitu sekitar 100.000 ton 

dari 1.391.900 ton jumlah teh ekspor yang beredar di berbagai negara. Ekspor teh 

Indonesia pada tahun 2001 menduduki peringkat ke lima setelah Srilanka 

(288.000 ton), Kenya (258.000 ton), RRC (250.000 ton) dan India (180.000 ton) 

(www.kompas.com/kompas- cetak/0310/24/daerah/639892.htm) 

Ketatnya persaingan perdagangan komoditas teh dipasar dunia 

menyebabkan kondisi industri teh di Indonesia semakin terancam karena 

produktivitas dan akses pemasaran yang rendah. Harga komoditas teh Indonesia 

saat ini berkisar antara  90-100 sen dollar AS, jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan komoditas teh asal Kenya dengan harga 140 sen dollar per kg pada tingkat 

kualitas yang relatif sama. (www.kompas.com/kompascetak/0310/24/daerah/ 

639892.htm). Keadaan ini perlu menjadi pemikiran bagi industri teh Indonesia 

dalam merencanakan strategi yang tepat dalam meningkatkan daya saing.  

Keadaan diatas telah menyadarkan industri teh Indonesia untuk 

mengembangkan potensi pasar teh dalam negeri dengan berbagai kegiatan 

pemasaran. Salah satu upaya tersebut adalah penyelenggaraan Jawa Barat Tea 

Festival 2002 yang merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan kembali 

agar masyarakat membudayakan minum teh sebagai minuman kesehatan yang 

baik. Hal ini masih  dimungkinkan karena tingkat  konsumsi teh penduduk 

Indonesia yang masih rendah berkisar 250-300 gram per kapita per tahun, jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan  India  dengan tingkat konsumsi diatas  satu 

kilogram per kapita per tahun.  
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Dalam upaya meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan 

internasional, peran manajemen teknologi sangat menentukan keberhasilan suatu 

industri atau perusahaan teh dalam menciptakan produk  yang dapat ditawarkan 

sesuai dengan preferensi konsumen atas keunggulan kompetitif yang dimiliki. 

Menurut Assauri (1999), bahwa keunggulan bersaing yang dapat diciptakan dari 

industri pengolahan meliputi produk baru yang mengikuti kebutuhan pasar, mutu 

produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan biaya produksi per unit 

produk yang lebih murah, sehingga dapat ditawarkan dengan harga yang bersaing. 

Keunggulan bersaing tersebut dapat dicapai dengan berproduksi dalam skala 

produksi yang ekonomis dan menggunakan teknologi yang lebih canggih.  

PTPN VI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

di bidang industri perkebunan,  mengusahakan komoditas kelapa sawit, karet dan 

teh dengan areal konsesi seluas 45.870,10 hektar  yang tersebar pada 13 unit usaha 

kebun dalam wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Dua unit kebun dan pabrik 

pengolahan teh yang dimiliki oleh PTPN VI berlokasi di Danau Kembar Sumatera 

Barat dan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, Jambi.  Perkebunan  Teh Kayu Aro  

terletak di Hamparan Kaki Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi 

pada ketinggian 1.400-1.700 m dari permukaan laut.  Produk teh yang dihasilkan 

adalah jenis teh hitam (orthodox),  yang merupakan salah satu teh dataran tinggi 

(highland tea) yang telah lama diakui sebagai salah satu produk teh dengan 

kualitas terbaik di dunia. Rata-rata produksi Perkebunan Teh Kayu Aro mencapai 

6.000 ton per tahun, dengan sasaran pemasaran 80% diekspor ke manca negara 

dan sebanyak  20% dipasarkan di dalam negeri.  (www.kawasan1.tripod.com/ 

PERKEBUNAN/ ak28.htm). 
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Perkembangan luas areal dan produksi teh PTPN VI Kebun Kayu Aro 

selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Perkembangan Luas Areal dan Produksi Teh PTPN VI Kebun Kayu Aro 
Tahun 1999 - 2003. 

 
Tahun Luas Areal 

(Ha) 
Produksi Daun 

Basah (Kg) 
Produksi Teh 
Kering (Kg) 

1999 2.625 24.919.610 5.480.285 
2000 2.625 24.811.260 5.458.376 
2001 2.625 27.268.403 6.068.106 
2002 2.625 26.853.130 5.966.234 
2003 2.625 26.998.470 5.978.969 

Peningkatan rata-rata (%) 0,00  1,86 1,86 
Sumber: PTPN VI  Kebun Kayu Aro (2004) 
 

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa luas areal pertanaman tidak 

mengalami kenaikan dengan tingkat produksi rata-rata berfluktuasi pada setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk pengembangan areal 

pertanaman  dan rencana peruntukan lahan  untuk keperluan emplasment, sarana 

dan prasarana lainnya serta areal perkebunan yang berbatasan langsung dengan 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).  

Perkebunan Teh Kayu Aro dibuka pertama kali oleh Perusahaan Belanda 

NV. HVA (Namlodse Venoctchaaf Handle Veriniging Amsterdam) yang  ditanami 

mulai tahun 1929 dan disusul dengan pendirian pabrik  pada tahun 1932. Sampai 

saat ini 80% tanaman yang dikelola perkebunan  merupakan tanaman yang telah 

berusia lebih dari 70 tahun, sehingga usaha perawatan dan pemeliharaan sesuai 

dengan kultur teknis budidaya tanaman teh, seperti pemupukan, pemangkasan,  

pengendalian hama dan penyakit serta penanaman ulang menjadi perhatian 

perusahaan. Saat ini rata-rata kerapatan tanaman sekitar 5.000 pohon/Ha, jauh 

dari kerapatan normalnya 8.300 pohon/Ha (PTPN VI Kebun Kayu Aro, 2004). 
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Dalam rangka mendukung visi dan misi perusahaan dalam mengelola 

agribisnis dan agroindustri yang menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi 

dan dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi negara, maka penerapan 

manajemen teknologi  menjadi salah satu strategi yang tidak dapat dihindari 

dalam persaingan memperebutkan pangsa pasar komoditas teh yang saat ini sudah 

sangat ketat. Untuk memproduksi teh yang mempunyai daya saing yang tinggi,  

maka perusahaan harus dapat menerapkan manajemen teknologi pada tahap on-

farm dan off-farm secara terpadu dengan mengelola dengan baik komponen-

komponen teknologi yang terdiri dari perangkat teknologi (technoware), 

perangkat manusia (humaware), perangkat informasi (infoware) dan perangkat 

organisasi (orgaware). 

Dalam penerapan manajemen teknologi pada PTPN VI Kebun Kayu Aro, 

dalam aspek teknik budidaya masih berorientasi untuk mempertahankan kondisi 

tanaman peninggalan zaman Belanda dengan berupaya melakukan perawatan dan 

pemeliharaan tanaman. Dalam hal teknik pengolahan, perusahaan melakukan 

proses pengolahan dengan sistem tradisional (orthodox)  yang masih dianggap 

layak oleh  Perkebunan Teh Kayu Aro.  

Dengan kondisi yang ada pada saat ini perusahaan mampu menghasilkan 

teh kering dengan tingkat pencapaian produksi teh kering rata-rata 95,90% dari 

RKAP. Pencapaian kapasitas produksi yang cukup baik ini belum dapat 

memberikan pendapatan yang menguntungkan bagi perusahaan, hal ini 

ditunjukkan oleh harga penjualan jauh lebih rendah dibandingkan harga pokok 

produksi, sehingga kondisi perusahaan dalam posisi rugi. Keadaan tersebut 
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mengindikasikan belum optimalnya penerapan manajemen teknologi pada PTPN 

VI Kebun Kayu Aro.  

Pada tahun   2000 harga rata-rata penjualan  teh produksi PTPN VI Kebun 

Kayu Aro relatif baik yakni pada angka 1,35 US$, akan tetapi mulai tahun 2001, 

2002 dan 2003  secara perlahan harga teh terus merosot  pada angka 1,2 US$, 

0,94 US$ dan 0,87 US$/Kg. Kondisi ini juga  dialami oleh sebagian besar industri 

teh di Indonesia, yang disebabkan oleh ketatnya persaingan dalam industri teh 

dunia dan lemahnya sistem pemasaran yang dimiliki oleh industri teh di tanah air.  

Untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing  produk yang 

dihasilkan, maka perusahaan harus dapat mengoptimalkan pengelolaan 

sumberdaya teknologi yang sangat berperan dalam mengubah input menjadi 

output. Perusahaan perlu mengetahui kondisi dan penerapan manajemen teknologi 

saat ini sebagai titik tolak dalam mengembangkan teknologi yang ada sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang 

punya daya saing yang tinggi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka  

penelitian ini difokuskan pada kajian: 

1. Bagaimana kondisi dan perkembangan usaha PTPN VI Kebun Kayu Aro  

dalam menghadapi persaingan dalam industri teh ? 

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen teknologi yang diterapkan perusahaan 

dalam memproduksi teh ? 

3. Apakah alternatif strategi teknologi dan  bisnis yang dapat dikembangkan oleh 

PTPN VI Kebun Kayu Aro dalam menghadapi lingkungan yang ada saat ini ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji kondisi dan perkembangan perusahaan dalam memproduksi teh 

melalui Road Map Perkebunan (On-Farm, Off-Farm dan Bisnis). 

2. Mengkaji komponen transformasi teknologi dan kemampuan teknologi yang 

diterapkan oleh perusahaan dalam memproduksi teh. 

3. Menentukan strategi teknologi dan strategi bisnis yang dapat dikembangkan 

oleh PTPN VI Kebun Kayu Aro sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

perkebunan. 
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