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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Dalam tiga dekade terakhir, pembangunan nasional menitikberatkan pada 

sektor manufaktur, sementara sektor pertanian yang sampai saat ini masih 

merupakan tumpuan hidup masyarakat pada umumnya hanya diposisikan sebagai 

sektor pendukung. Di banyak negara, sektor pertanian merupakan prasyarat bagi 

pembangunan sektor industri dan jasa. Era globalisasi yang akan datang 

memberikan peluang bagi sektor pertanian untuk berkembang lebih cepat, tetapi 

sekaligus memberikan tantangan baru karena komoditas pertanian harus 

mempunyai keunggulan daya saing dan kemandirian produk pertanian sedemikian 

rupa sehingga produk pertanian mampu bersaing baik di pasar domestik maupun 

pasar internasional (Suhendra dan Susy, 2004). 

Dampak pembangunan dapat dilihat dari variabel makro ekonomi dimana 

pembangunan pertanian dan pedesaan menjadi salah satu bagian tak terpisahkan 

dari pembangunan di Indonesia. Pembangunan pertanian dan pedesaan memiliki 

potensi yang cukup besar terkait dengan masalah-masalah kontribusi terhadap 

perekonomian nasional melalui hasil yang diperoleh dari pendapatan domestik 

bruto, sehingga sektor pertanian ditempatkan pada posisi prioritas dalam 

perencanaan pembangunan nasional (Suhendra dan Susy, 2004).  

Berdasarkan hasil analisis Input-Output tahun 2005, industri tembakau di 

Indonesia memberikan: (1) Kontribusi 1.66 persen terhadap total PDB nasional, 

dimana kontribusi terbesar berasal dari industri rokok sebesar 1.56 persen; (2) 

Sektor bahan baku  tembakau dan cengkeh  hanya berkontribusi masing masing 

sebesar 0.036 persen dan 0.067 persen terhadap PDB; dan (3) Peran industri rokok 

terhadap agroindustri  mencapai 13.13 persen (Rachmat et al. 2010).  Dalam 

perannya terhadap penerimaan cukai, nilai cukai dari industri tembakau dari tahun 

ke tahun terus meningkat, yaitu dari Rp 11.1 triliun pada tahun 2001 menjadi 

sekitar Rp 47 triliun pada tahun 2008, suatu peningkatan rata-rata 53 persen per 

tahun (Bank Indonesia, 2008; Departemen Keuangan, 2009). Secara keseluruhan 

industri tembakau mampu menyerap tenaga kerja sekitar 4.154 juta tenaga kerja, 

dimana 93.77 persen diserap pada kegiatan usahatani dan kegiatan pasca panen, 

sedangkan tenaga kerja di sektor pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6.23 

persen (Barber et al. 2009). 

Pertanian juga dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan 

khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan (growth with equity) atau 

pertumbuhan yang berkualitas (inclusive growth) (Daryanto, 2009).Dari perspektif 

ekonomi komoditas tembakau mampu menunjang pembangunan ekonomi 

nasional yang berbasis ekonomi kerakyatan. Perannya dalam perekonomian rakyat 

adalah sebagai sumber pendapatan dan sekaligus sumber lapangan pekerjaan yang 

banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun industri rokok dihadapkan pada 

kampanye pengurangan konsumsi rokok karena alasan kesehatan, namun 

masyarakat tetap masih banyak yang mengkonsumsinya karena berbagai alasan. 

Disamping memberikan kenikmatan, merokok jenis rokok tertentu sering 
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dipandang menunjukan prestise status sosial. Dengan demikian, konsumsi rokok 

pun tetap mendapatkan kedudukan dihati masyarakat. Pertentangan antara anjuran 

tidak merokok dan sebagaian masyarakat yang tidak menghiraukan kiranya akan 

berlangsung dalam waktu yang panjang. Dengan kondisi demikian, pemerintah 

pun mengambil langkah bijaksana tentang pengembangan komoditas tembakau 

ini. 

Kebijakan pemerintah tentang tembakau terbukti dengan tidak menghalangi 

kegiatan budidaya tembakau dan pendirian pabrik industri rokok maupun 

pengembangan produk rokok seperti rendah tar. Dukungan pemerintah tentang 

budidaya tembakau terbukti dengan adanya berbagai bentuk kegiatan yang 

bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan tembakau agar produksinya 

memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bersaing di pasar dunia. Misalnya, 

adanya lembaga lembaga penelitian tembakau, pembentukan mitra usaha petani 

tembakau dan pabrik rokok (swasta), dan perusahaan-perusahaan tembakau yang 

dikelola oleh BUMN salah satunya PTPN X yang berlokasi di Jawa Timur. 

Dukungan pemerintah tentang pengembangan tembakau ini cukup beralasan 

karena tembakau dan industri pengolahannya telah memberikan sumbangan yang 

besar dalam perekonomian Indonesia. Kehadirannya sudah sangat lama dan telah 

berakar kuat di Indonesia, yakni sejak awal abad ke-17. 

Pada saat  ini pembangunan ekonomi nasional masih menghadapi berbagai 

tantangan besar dalam upaya peningkatan ekspor komoditas non migas dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satu tantangan tersebut adalah 

meningkatnya persaingan pada era globalisasi ekonomi dan liberalisasi 

perdagangan. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan membuat industri 

dan pasar tumbuh melampaui batas-batas negara. Hampir bisa dipastikan bahwa 

kebijakan ekonomi suatu negara akan mengikuti trend ini dan dengan demikian 

akan menjadi suatu kebijakan dengan dimensi internasional. Koordinasi dan 

kerjasama internasional semakin dikedepankan dalam agenda kebijakan 

ekonomi.Globalisasi dipicu oleh perdagangan dunia dan arus investasi langsung 

(Foreign Direct Invesment/FDI) antar negara meningkat lebih cepat daripada 

produksi dunia, maka mendorong terjadinya integrasi ekonomi dan perekonomian 

nasional. Fenomena globalisasi ekonomi sebagai suatu sistem mekanisme 

penyebaran pertumbuhan ekonomi dunia melalui sistem ekonomi pasar tidak 

dapat terelakkan.  Sistem ekonomi pasar merupakan mekanisme pasar yang 

didukung oleh institusi politik, hukum, ekonomi, dan sosial. 

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian 

nasional dan diharapkan tetap  menjadi sektor andalan dan mesin penggerak 

pertumbuhan ekonomi, karena sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup 

bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pembangunan pertanian dalam arti luas 

meliputi seluruh sistim agribisnis dari kegiatan budidaya, penanganan pasca 

panen, industri pengolahan, kegiatan pemasaran, serta jasa penunjang lainnya.  

Sektor pertanian juga berperan menyediakan bahan pangan, bahan baku industri, 

bahan pakan, dan sumber penerimaan devisa negara. Komoditas pertanian ekspor 

sebagai penyumbang devisa yang relatif besar serta cukup elastis dalam 

menghadapi gejolak krisis moneter dan ekonomi, karena produksinya berbasis 

pada sumberdaya domestik.   
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Perkebunan sebagai bagian menyeluruh  dari sektor pertanian  merupakan 

subsektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional yaitu 

melalui sumbangannya antara lain terhadap pendapatan nasional, penerimaan 

ekspor, dan penyediaan lapangan kerja.  Pada tahun 2008  realisasi pencapaian 

PDB dari subsektor perkebunan mencapai Rp 57.80 triliun. Dari sisi ekspor pada 

tahun yang sama penerimaannya mencapai US $ 13.97 miliar (Barani,2008). 

Sementara itu pada tahun yang sama jumlah tenaga kerja yang terserap oleh 

subsektor perkebunan diperkirakan mencapai sekitar 19.70 juta jiwa. Jumlah 

lapangan kerja tersebut belum termasuk yang bekerja pada industri hilir 

perkebunan. Kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja menjadi nilai tambah 

tersendiri, karena subsektor perkebunan menyediakan lapangan kerja di pedesaan 

dan daerah terpencil, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi dari pedesaan ke 

perkotaan (Susila dan Gunadi, 2008).  

Indonesia termasuk negara penghasil tembakau baik untuk kepentingan 

dalam negeri maupun kepentingan dunia. Dua jenis tembakau yang dihasilkan, 

yaitu (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2010): (1) 

Tembakau Voor-oogst, tembakau untuk bahan baku industri rokok, produksi 

tembakau jenis ini pangsa pasarnya (market share) hanya berkisar 2.3 sampai 

dengan 2.5 persen terhadap produk dunia, artinya untuk jenis tembakau ini 

Indonesia termasuk negara kecil, karena beberapa jenis tembakau Voor-oogst 

masih mengimpor, misalnya: Virginia dan Burley; dan (2) Tembakau Na-oogst, 

tembakau untuk bahan baku industri cerutu, tembakau jenis ini seluruh produknya 

diekspor, pangsa pasar (market share) untuk kualitas pembalut cerutu 

(dekblad/wrapper) dan kualitas pembungkus dalam cerutu (omblad/binder) 

sekitar 34-41 persen. Untuk jenis tembakau ini Indonesia termasuk negara besar 

yang eksistensinya diperhitungkan di pasar dunia. 

Jawa Timur  merupakan provinsi yang memiliki peranan sangat besar 

terhadap produksi tembakau nasional. Hal ini terlihat dari 53 persen tembakau 

sebagai bahan baku rokok berasal dari Jawa Timur.  Selain itu 56.6 persen pabrik 

rokok berada di Jawa Timur dan memberikan kontribusi cukai rokok yang cukup 

besar yaitu Rp 45 triliun atau sebesar 75 persen dari besarnya cukai rokok 

nasional, jumlah pabrik rokok 1 367 unit dengan kapasitas 240 miliar batang atau 

sebesar 78 persen. Aktivitas budidaya tembakau mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 27 703 250 orang selama musim panen ( Dinas Infokom Jatim, 2009).  

PTPN X sebagai penghasil tembakau Na-oogst, merupakan BUMN yang 

memproduksi tembakau cerutu terbesar di Indonesia. Hinga tahun 2012, PTPN X 

telah mengekspor tembakau cerutu dengan nilai penjualan sebesar Rp 265 121 

000 000, dimana tembakau jenis ini banyak di ekspor pada pasar Eropa yaitu 

Swiss, Jerman,dan Belanda. PTPN X dalam melaksanakan budidaya tembakau 

menggunkan pola Tembakau Bawah Naungan (TBN) dimana PTPN X 

menggunakan jaring atau bawah naungan, untuk mengontrol besarnya sinar yang 

masuk ke daun tembakau. Dikeringkan secara air cured (pengeringan dengan 

sistem pengaturan sirkulasi udara), dan produk yang dihasilkan adalah wrapper 

(pembungkus). Adapun jenis tembakau cerutu yang dihasilkan oleh PTPN X 

adalah jenis tembakau TBN, VBN, FIK, BESNO, dan VORSTNO. Namun pada 

setiap jenis tembakau yang dihasilkan oleh PTPN X memiliki jenis dan 
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karakteristik masing-masing, serta memiliki nilai kompetitif yang berbeda-beda. 

Sehingga diperlukan upaya-upaya mempertahankan kualitas dari jenis tembakau 

tersebut agar berlangsung lestari (sustainability). Upaya-upaya ini dimulai dari 

teknik budidaya, pengolahan dan pemasaran. Dalam konteks inilah manajemen 

PTPN X dalam melakukan proses budidaya harus memenuhi aspek kualitas, 

jumlah, sustainability, dan harga. Artinya salah satu aspek keberhasilan bisnis 

tembakau cerutu adalah kemampuan memasok bahan baku secara lestari dalam 

jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, dalam waktu yang telah disepakati dengan 

harga produk yang kompetitif di pasar.  

Upaya-upaya membangun daya saing yang berkelanjutan pada industri 

tembakau cerutu, dimaksudkan untuk memenangkan persaingan secara 

berkelanjutan (sustainability competitiveness) yang bersumber pada biaya dan 

produktivitas. Keunggulan kompetitif tersebut dapat berupa keunggulan 

produktivitas atau keunggulan nilai yang berbekal pada kompetensi inti yang 

dimiliki oleh perusahaan. Upaya tersebutdapat dilakukan melalui analisis dan 

penataan rantai nilai (governancevalue chain) perusahaan yang terdiri dari 

rangkaian aktivitas-aktivitas perusahaan yang terpisah namun terintegrasi, yang 

berujung pada penciptaan keuntungan dan kelangsungan operasional perusahaan. 

Rantai nilai (value chain) pada jenis tembakau yang dihasilkan oleh       

PTPN X (upstream) akan sangat menentukan value chain pada industri 

pengolahan (middle stream) dan selanjutnya pada industri rokok cerutu 

(downstream). Keterkaitan ini membentuk suatu sistem rantai nilai dan 

berdampak pada keunggulan kompetitif perusahaan-perusahaan yang masuk 

dalam sistem rantai nilai tersebut. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Penurunan areal perkebunan tembakau Na-oogst (NO)pada periode 2000-

2007 memberikan dampak terhadap hasil produksi tembakau NO setiap 

tahunnya.Secara keseluruhan rata-rata produksi tembakau NO pada kurun waktu 

tersebut sebesar 12 351 ton dengan cakupan areal produksi rata-rata sebesar         

11 857 ha. Pada kurun waktu tersebut hasil produksi tembakau tertinggi terjadi 

pada tahun 2002 yaitu sebesar 17 366 ton, dan setiap tahun mengalami penurunan 

hingga 5 478 ton pada tahun 2009 (Ditjen Perkebunan, 2010). Penurunan 

tembakau NO tersebut disebabkan karena adanya penurunan jumlah luas lahan 

perkebunan tembakau NO di Indonesia. 

Menurut Evita et al. (2009) beberapa hal yang menyebabkan penurunan 

produksi tembakau NO adalah petani belum sepenuhnya menggunakan teknologi 

yang dianjurkan dalam budidaya tembakau, kurangnya sarana produksi dan 

informasi, serta keterbatasan ilmu pengetahuan. Diperlukan  penggunaan 

teknologi yang tepat serta pemfokusan pengelolaan usaha tani tembakau terhadap 

komponen-komponen dalam  sistem usaha tani tersebut, seperti tenaga kerja, 

modal, total biaya, produktivitas, ataupun terhadap nilai tambah (value added) 

jenis tembakau NO yang dihasilkan. 
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Menurut Santoso (2001) tata niaga tembakau memiliki sifat fancy product 

artinya mutu menentukan harga. Apabila mutu tembakau jelek, maka harga 

tembakau akan turun.Kegiatan pengolahan hasil tembakau masih menghadapi 

berbagai masalah seperti belum efisiennya industri pengolahan, tidak 

konsistennya jumlah dan mutu produk yang dihasilkan, pasar belum terorganisasi 

dengan baik, pasar yang tidak transparan, semuanya ini menyebabkan rendahnya 

perolehan harga dan rendahnya pendapatan petani serta lemahnya daya saing 

produk. 

Krisis perekonomian tahun 2008-2009 yang terjadi di Amerika Serikat dan 

Eropa, secara tidak langsung memberikan dampak kepada perekonomian di 

Indonesia. Oleh karena itu, sangat tepat bila bisnis tembakau cerutu saat ini 

memiliki konsep pasar yang berorientasi pada ekonomi kompetitif, suatu konsep 

pasar yang berfokus dalam menguatkan dan mengembangkan sumberdaya yang 

dimiliki untuk mampu menembus baik pasar domestik maupun global. 

Menurut Sudaryanto et al. (2009) agribisnis tembakau mampu menarik 

sektor hulu dan mendorong sektor hilir untuk berkembang, sementara industri 

rokok hanya mampu mendorong sektor hilir saja. Banyak harapan telah 

ditumpukan pada agroindustri dan agrobisnis tembakau Na-oogst (NO), namun 

harapan besar tersebut tentunya lebih melekat pada potensi yang ada. Untuk 

mengubahnya menjadi kenyataan harus dikaji lebih lanjut apakah bisnis tembakau 

cerutu yang akan dikembangkan dapat menjalankan peranannya dan memberikan 

gambaran akan masih banyaknya peluang kegiatan bisnis industri pertanian 

khususnya di wilayah sentra. 

Dengan tutupnya pasar lelang di Bremen pada tahun 2010, maka produsen 

tembakau cerutu di Indonesia yaitu PTPN X yang merupakan BUMN terbesar 

penghasil tembakau cerutu perlu dicarikan model pemgembangan bisnis tembakau 

cerutu dari segi pemasaran, peningkatan produktivitas, dan strategi dalam 

meningkatkan daya saing bisnis tembakau cerutu.   

Dari uraian tersebut, bahwa tembakau di Indonesia pada masa sekarang dan 

pada masa yang akan datang memiliki prospek yang cerah. Beberapa pertanyaan 

yang muncul: (1) Bagimana rantai nilai (value chain) komoditas atau produk 

tembakau saat ini? (2) Bagaimana daya saing industri tembakau dengan tantangan 

besar yang menghadang pada era globalisasi dan liberalisasi perdagangan saat ini? 

dan (3) Strategi apa yang dapat ditempuh untuk meningkatkan daya saing produk 

tembakau dalam persaingan yang makin kompetitif dewasa ini? 

Berdasarkan permasalahan akademik seperti diuraikan diatas dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana semua aktivitas-aktivitas dalam value chain perusahaan 

berinteraksi dan sejauh mana dapat dijadikan sumber keunggulan kompetitif 

perusahaan pada Strategic Business Unit (SBU) tembakau PTPN X ? 

2. Bagaimana posisi daya saing tembakau cerutu pada SBU tembakau PTPN X ? 

3. Bagaimana strategi yang harus disusun untuk meningkatkan daya saing bisnis 

tembakau cerutu oleh SBU tembakau PTPN X ? 
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Tujuan Penelitian 

 

Dari permasalahan di atas, disusun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis aktivitas rantai nilai perusahaan pada Strategic Business Unit 

(SBU) tembakau PTPN X untuk dijadikan sumber keunggulan kompetitif 

perusahaan. 

2. Menganalisis daya saing tembakau cerutu SBU tembakau PTPN X. 

3. Merumuskan strategi SBU tembakau PTPN X dalam upaya meningkatkan 

daya saing yang berkelanjutan? 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat 

menambah wawasan strategi manajemen peningkatan daya saing. Penelitian ini 

bermanfaat sebagai masukan bagi pelaku ekonomi terutama PTPN X sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka untuk meningkatkan 

daya saing industri tembakau cerutu SBU tembakau PTPN X. Dengan demikian 

komoditas dan produk tembakau yang dihasilkan PTPN X dapat bersaing baik di 

pasar domestik maupun global. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian tembakau cerutu selanjutnya di Indonesia. 

 

 

Kebaruan (Novelty) Penelitian 
 

 Berbagai hasil studi pengembangan tembakau cerutu, menunjukan masih 

kurangnya penelitian yang dilakukan dengan menganalisis tingkat daya saing, 

menganalisis hubungan (linkages) antar aktivitas yang menciptakan nilai, dan 

strategi dalam meningkatkan daya saing bisnis tembakau cerutu. Kebaruan 

penelitian ini adalah menghasilkan analisis nilai tambah dengan mengacu pada 

sumber daya saing bisnis tembaku cerutu di Jember. Secara komprehensif 

melibatkan stakeholders sehingga diharapkan mampu merealisasikan program-

program yang bersifat lokal dan nasional. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan 

dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan 

peningkatan bisnis tembakau cerutu di SBU tembakau PTPN X. 

 

 

Ruang Lingkup 
 

Badan usaha yang menjadi objek penelitian ini adalah BUMN SBU 

tembakau PTPN X. Pembahasan penelitian difokuskan pada analisis dan tata 

kelola rantai nilai (value chain governance), daya saing tembakau cerutu, dan 

perumusan strategi optimalisasi dan hubungan rantai nilai antar unit dalam bisnis 

tembakau SBU PTPN X. Selanjutnya penelitian ini kemudian diserahkan kepada 

pihak manajemen PTPN X utuk dijadikan masukan dalam upaya peningkatan 

daya saing yang berkelanjutan.  
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