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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peranan komoditas teh dalam perekonomian nasional cukup strategis. 

Perkebunan teh di Indonesia pada tahun 2016 menyerap sekitar 320.000 pekerja 

dan menghidupi sekitar 1,3 juta jiwa. Produksi teh Indonesia pada tahun 2016 

mencapai 124.157 ton. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi penghasil teh 

terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 76.250 ton atau sekitar 

61,4% dari total produksi teh nasional pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik 

2016). Selain itu, teh merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang 

cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Menurut 

Badan Pusat Statistik (2016), tercatat pada tahun 2012 nilai ekspor komoditi teh 

mencapai USD 156,74 juta dengan volume 70,7 juta kg; tahun 2013 sebesar USD 

157,50 juta dengan volume 70,84 juta kg; namun baik nilai maupun volume 

ekspor teh Indonesia terus menurun menjadi USD 113,11 juta dan volume 51,32 

juta kg pada tahun 2016 (Gambar 1).  
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Gambar 1 Nilai dan volume ekspor komoditi 2012-2016 
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penurunan baik dari aspek areal, produksi maupun ekspor. Kondisi ini terutama 

karena produktivitas kebun teh di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 

1.032 kg/ha/tahun, nilai tambah di dalam negeri yang rendah, serta kurangnya 

dukungan kebijakan komoditi (BALITRI 2015). 

Sedangkan pada komoditi kina, Indonesia menghadapi kelangkaan bahan baku 

dari industri farmasi dan ektraksi kulit kina yang berada di dalam negeri, karena 

terus menyusutnya luas areal dan jumlah populasi kina per hektar akibat 

stagnannya upaya peremajaan tanaman kina di Indonesia. Teknologi sangat 

diperlukan untuk penyelamatan kebun kina di Indonesia melalui teknologi 
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kina dari 10 tahun ke 5 tahun dengan kadar garam kina yang tinggi, dan teknologi 

hilir dari industri kimia berbasis kina yang bernilai tambah tinggi (antara lain obat 

jantung, glukoma, flu burung dll) yang selama ini dikuasai oleh negara-negara 

maju seperti Jerman dan USA.  Saat ini  Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) 

merupakan satu-satunya lembaga penelitian kina di dunia setelah lembaga riset 

kina di Amerika Latin tidak beroperasi lagi (PPTK 2014). 

Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) merupakan lembaga penelitian dan 

pengembangan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1902 dan 

didirikan kembali oleh Menteri Pertanian pada tahun 1973 melalui SK Menteri 

Pertanian Nomor: 14/Kpts/Um/1/1973. PPTK diberikan mandat untuk 

menyelenggarakan penelitian terapan di bidang teh dan kina dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produksi teh dan kina serta memecahkan 

masalah yang timbul atau diduga akan timbul di bidang pengusahaan teh dan kina. 

Pada intinya, peran PPTK adalah untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam 

rangka meningkatkan daya saing agrisbisnis teh dan kina nasional. Dalam 

perkembangannya, karena berbagai pertimbangan, sejak 20 November 2009 status 

kelembagaan PPTK berubah menjadi corporate atau swasta di bawah koordinasi 

PT. Riset Perkebunan Nusantara (RPN) (PPTK 2014).  

PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) merupakan anak perusahaan dari 

Holding PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Pendiri sekaligus pemegang saham 

dari PT RPN adalah 15 perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha 

perkebunan yaitu PTPN I s/d XIV (Persero) dan PT RNI. PT RNI pada tahun 

2013 menyatakan keluar dari PT RPN, dan seluruh saham PT RNI di PT RPN 

selanjutnya dibeli (buy back) oleh PT RPN. Pemegang saham dari PT RPN kini 

adalah PTPN I – XIV. PT RPN didirikan melalui proses transformasi dari 

Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI).  

Cikal bakal LRPI adalah lembaga-lembaga riset yang telah ada sejak masa 

kolonial. Lembaga ini melakukan penelitian komoditas komersial yang 

diusahakan oleh perusahaan perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, 

teh, kina dan gula. Lembaga riset tertua adalah lembaga penelitian gula di 

Pasuruan, Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1887. Dengan nasionalisasi 

perusahaan perkebunan asing pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil 

alih kepemilikan perusahaan perkebunan asing tersebut bersama lembaga-lembaga 

penelitian yang ada di dalamnya. Akibat proses nasionalisasi yang tidak utuh, 

lembaga penelitian ini tidak memiliki status yang jelas dan sering mengalami 

perubahan pengelola sebelum ditetapkan menjadi PT RPN. Proses transformasi 

LRPI menjadi PT RPN didasarkan pada dukungan Menteri Pertanian melalui surat 

No. 199/ TU.210/M/2009 dan persetujuan Menteri BUMN melalui surat No. 

S.713/MBU/2009 tanggal 30 September 2009.  

Atas dukungan dan persetujuan dari kedua menteri tersebut, dengan segala 

konsekuensi lanjutan sebagai sebuah korporasi, akhirnya LRPI resmi menjadi PT 

RPN, sebuah korporasi yang mendasarkan segala aktivitasnya pada kegiatan riset, 

pengembangan dan pelayanan. Sebelum dibentuknya PT RPN, status PPTK 

adalah lembaga asosiasi di bawah Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia 

(AP2I) yang mendapat pendanaan selain dari pendapatan sendiri juga ada 

kontribusi atau share dana dari PTPN untuk membiayai penelitian.  Namun, 

kontribusi dana ke lembaga riset yang berstatus asosiasi ini menjadi temuan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat melakukan pemeriksaan Keuangan 
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PTPN. Dana kontribusi untuk riset ke AP2I termasuk untuk PPTK ini dianggap 

illegal atau Pungutan Liar.  Atas dasar temuan BPK tersebut, maka kemudian 

kontribusi dana riset dari PTPN menjadi tidak ada lagi, dan memaksa AP2I 

berubah status kelembagaannya menjadi corporate atau swasta dengan nama PT 

RPN, dimana PPTK menjadi salah satu Strategic Business Unit (SBU) dari PT 

RPN. Dalam proses transisi kelembagaan dari asosiasi ke bentuk kelembagaan 

bisnis komersial, terdapat dua alternatif kelembagaan yaitu (1) Corporate 

(Perseroan Terbatas), dan (2) Badan Layanan Umum (BLU).  Namun pada saat 

proses menjadi BLU, Kementerian Pertanian sebagai induk dari calon Satker BLU, 

menolak enam lembaga riset termasuk PPTK untuk menjadi BLU karena ada 

kebijakan pengurangan jumlah Satker di Kementrian Pertanian khususnya di 

Badan Litbang Pertanian, sehingga memaksa enam lembaga riset ini berubah 

menjadi corporate yang profit oriented, sebagai satu-satunya alternatif yang 

paling mungkin.  

Oleh karena itu pada tahun 2009 didirikanlah PT Riset Perkebunan 

Nusantara dengan enam Pusat Penelitian (Puslit) nya yang berstatus Perseroan 

Terbatas termasuk PPTK. Padahal sebagian besar aset PT RPN termasuk aset-aset 

PPTK berupa kebun teh, pabrik teh, laboratorium, kantor PPTK, kebun bibit, 

kendaraan dinas, dll adalah aset milik pemerintah. Setelah dua tahun berjalan 

dengan status perusahaan swasta di bawah naungan PT RPN, pada tahun 2011 

terdapat temuan BPK berikutnya yang lebih memberatkan PPTK, bahwa 

penggunaan aset-aset pemerintah oleh suatu perusahaan swasta dianggap illegal 

sehingga harus dikenakan sewa yang tarifnya sangat tinggi sehingga mengeruk 

seluruh keuntungan atau laba dari PPTK.  

 Status badan hukum PPTK sebagai perusahaan swasta dengan mandat 

yang diembannya sebagai lembaga riset merupakan kasus yang sangat langka di 

dunia.  Pada umumnya lembaga penelitian teh di negara-negara produsen teh 

dunia mendapatkan pendanaan dari alokasi anggaran pemerintah (APBN), levy, 

cess, atau pungutan eskpor yang dikelola oleh Tea Board (Dewan Teh), seperti 

yang diterapkan pada Tea Research Institute of Sri Lanka, Kenya Tea Research 

Foundation, serta UPASI Tea Research Foundation dan Tocklai Experimental di 

India. Di Kenya terdapat levy sebesar 1% dari setiap penjualan atau ekspor di 

Mombasa Tea Auction (MTA). Dana tersebut dikelola oleh Kenya Tea 

Development Authority (KTDA) yang penggunaannya adalah sebesar 50% untuk 

pengembangan pasar dan nilai tambah teh; 40% untuk membiayai Tea Reseach 

Foundation of Kenya; dan 10% untuk pengembangan infrastruktur agro industri 

teh. Dana yang terkumpul  dan dikelola KTDA mencapai USD 100 juta per tahun, 

dimana USD 40 juta atau sekitar Rp 500 miliar per tahun dialokasikan untuk 

membiayai kegiatan Research & Development (R & D) di Tea Research 

Foundation of Kenya. Demikian pula di Sri Lanka, diberlakukan cess sebesar Rs 

7,5/kg atau sekitar USD 6 cents/kg teh yang diekspor. Hampir separuhnya yaitu 

Rs 3,5/kg dialokasikan melalui Sri Lanka Tea Board untuk membiayai R & D di 

Sri lanka Tea Research Institute. Tidak kurang dari USD 10 juta atau sekitar Rp 

130 milliar per tahun dialokasikan untuk membiayai R & D (World Bank 2014). 

PPTK sebagai lembaga penelitian dan pengembangan teh di Indonesia, 

sumber pendanaannya berasal dari hasil portofolio bisnisnya sendiri termasuk 

komersialisasi hasil-hasil risetnya.  Kondisi ini menyebabkan PPTK dengan 

anggaran total rata-rata hanya Rp 22 milliar per tahun yang sebagian besar 
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digunakan untuk membiayai gaji 669 karyawan dengan status sebagai pegawai 

swasta (tidak ada yang berstatus Pegawai Negeri atau pegawai BUMN), sangat 

terbatas untuk berperan ideal sesuai dengan mandatnya. Masih terdapat penyatuan 

antara unit kerja yang melakukan fungsi Penelitian dan Pengembangan dengan 

unit kerja yang berorientasi bisnis di PPTK. Unit kerja yang berorientasi bisnis di 

PPTK kurang mampu membiayai dana operasional unit kerja Penelitian dan 

Pengembangan sebagai cost center. Pada kasus kajian spin off lembaga Litbang 

menjadi perusahaan bebasis teknologi, pada umumnya dana untuk melakukan 

kegiatan operasional di lembaga litbang bersumber dari APBN dan sumber lain 

sesuai peraturan yang mengatur antara lain PP Nomor 01 tahun 2008 dan PMK 

Nomor 178 Tahun 2008. Sedangkan perusahaan yang berorientasi bisnis dari hasil 

pemisahan tersebut dananya bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah dan 

sumber lain sesuai peraturan yang mengatur antara lain UU Nomor 19 Tahun 

2003 (Lenggogeni dan Putra 2015).   

PPTK dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam bisnis pelayanan jasa 

kepakaran, jasa laboratorium, pendampingan dan pengawalan teknologi, pelayanan 

jasa rekomendasi pemupukan, pelatihan, penjualan teknologi berupa bibit dari klon-

klon unggul teh dan kina, pelanggan utamanya adalah PTPN yaitu PTPN IV, VI, VII, 

VIII, IX dan XII. Dalam mendapatkan proyek dari para pemegang saham sekaligus 

pelanggan utama tersebut, PPTK tetap harus melalui proses tender dan persaingan 

dengan perusahaan-perusahaan swasta penyedia layanan jasa dan teknologi lainnya. 

Perubahan status kelembagan PPTK hingga saat ini menjadi corporate atau 

swasta tidak merubah mandatnya sebagai lembaga riset nasional yang melaksanakan 

penelitian terapan komoditi teh dan kina. Dana untuk operasional kegiatan 

penelitian dan pengembangannya masih tergantung pada dana kerjasama atau 

kontrak riset dan pengembangan dengan pemerintah seperti dana hibah bersaing 

dari Insinas Kemenristek Dikti; Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Pertanian; LPDP/Rispro Kementrian Keuangan; serta dana 

pendampingan teknologi / KSO dengan perusahaan perkebunan khususnya PT 

Perkebunan Nusantara yang mengelola berbagai perkebunan teh (PTPN IV, VI, 

VII, VIII, IX, XII, dan RNI).  

Kondisi dan peran PPTK saat ini masih belum optimal untuk dapat 

memecahkan masalah dan meningkatkan daya saing agribsisnis teh nasional 

karena alokasi dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dari dana rutin 

di PPTK masih sangat terbatas. Sebagian besar alokasi dana pendapatan PPTK 

adalah untuk upah dan gaji para karyawan termasuk para peneliti dan teknisi yang 

secara total berjumal 669 orang. Berdasarkan data dari laporan keuangan PPTK 

tahun 2013-2016 ditemukan permasalahan utama organisasi berupa ekuitas yang 

negatif dari tahun ke tahun. Dengan jumlah karyawan yang cukup besar dan 

tuntutan agar menghasilkan profit sebagai perusahaan swasta yang harus 

berorientasi pada keuntungan, serta tuntutan peran dari PPTK sebagai sumber 

inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing agribisnisnis teh dan kina 

nasional, tentunya diperlukan suatu kajian.   

Kajian yang diperlukan terutama adalah dari aspek portofolio bisnis yang 

diperkuat dengan analisis struktur biaya dari masing-masing Strategic Business 

Unit (SBU) milik PPTK, agar PPTK dapat memenuhi kemandirian finansial untuk 

dapat mengurangi kerugian atau bahkan mencapai Break Even Point (BEP), 

sehingga PPTK dapat melanjutkan perannya sebagai penghasil teknologi baru di 
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bidang teh dan kina nasional tanpa harus terlalu dibebani oleh hutang dan 

kewajiban yang menggerus ekuitasnya.  

Dibentuknya SBU-SBU di PPTK merupakan upaya diversifikasi usaha 

untuk menambah pendapatan total. Upaya diversifikasi secara vertikal yaitu 

dengan mendirikan SBU-SBU yang berbasis tanaman teh sebagai identitas utama 

PPTK. Diversifikasi vertikal bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari 

komoditi teh. Sementara diversifikasi secara horizontal dilakukan dengan 

membentuk SBU yang produknya berasal dari selain tanaman teh untuk 

mengurangi resiko akibat kinerja bisnis komoditas teh yang cukup fluktuatif. Oleh 

karena itu PPTK mendirikan unit usaha lainnya berupa kebun tanaman kopi, 

stevia (pemanis alami), spring water, hingga usaha wisma agrowisata. Upaya 

diversifikasi dalam bentuk SBU-SBU yang terbagi menjadi Core Business dan 

Non-core business dilaksanakan dalam rangka mendapatkan portofolio bisnis 

yang optimal untuk stabilitas dan peningkatan pendapatan PPTK.  

 

 

Perumusan Masalah 

Pendapatan produk yang telah menjadi sumber pendapatan atau portofolio 

bisnis PPTK berdasarkan kontribusinya terhadap total pendapatan tahun 2016 

yaitu (1) teh hitam (33,9%); (2) pucuk segar (26,1%); (3) benih unggul teh 

(12,6%); (4) teh hijau (8,3%); (5) pendapatan penelitian (8,4%); (6) jasa 

laboratorium dan jasa kepakaran (3,6%). Sedangkan pendapatan dari kebun kina, 

belum memberikan kontribusi bagi pendapatan PPTK karena kebun kina yang 

terdapat di PPTK merupakan kebun koleksi aksesi kina dari seluruh dunia 

sebanyak 300 aksesi yang hanya berfungsi sebagai kebun untuk mempertahankan 

kelestarian plasma nutfah tanaman kina dunia, bukan sebagai kebun produksi.  

Dalam rangka meningkatkan stabilitas pendapatan PPTK agar tidak terlalu 

tergantung pada core business-nya yaitu usaha-usaha yang berbasis komoditi teh 

yang harganya sangat berfluktuasi dan cenderung terus menurun akibat over 

supply teh dunia, maka telah dilakukan diversifikasi bisnis baik berupa investasi 

untuk produksi produk-produk hilir teh yang memiliki value added tinggi maupun 

investasi bisnis di luar core business teh. Beberapa investasi baru yang telah 

dilakukan sejak tahun 2012-2014 antara lain yaitu (1) pabrik white tea; (2) pabrik 

teh kemasan; (3) pabrik Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) Gamboeng Spring 

Water; (4) wisma agrowisata; (5) kebun kopi arabika; dan (6) kebun stevia.  

Namun pada kenyataannya investasi-investasi baru tersebut belum dapat 

menghasilkan kinerja seperti yang diharapkan, sehingga sampai saat ini masih 

terdapat kekurangan pendapatan untuk operasional kegiatan penelitian dan 

menggaji para karyawan termasuk para penelitinya. Kekurangan pendapatan 

tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari portofolio bisnisnya, agar PPTK dapat 

mengatasi permasalahan finansial berupa ekuitas negatif yang sedang dihadapinya. 

Perlu dilakukan analisis portofolio dan struktur biaya dari masing-masing SBU 

untuk menentukan portofolio bisnis yang mampu menjadikan PPTK mandiri 

secara finansial. Disamping itu pemetaan untuk mengetahui posisi SWOT 

organisasi PPTK untuk menentukan strategi manajerial demi keberlangsungan 

organisasi PPTK yang status Badan Hukumnya terus mengalami perubahan juga 

perlu dilakukan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi untuk memperbaiki kondisi PPTK di tingkat 

kelembagaan secara umum?  

2. Bagaimana pengklasifikasian tiap-tiap Strategic Business Unit (SBU) 

PPTK berdasarkan matriks Boston Consulting Group (BCG)?  

3. Bagaimana struktur biaya dan pendapatan dari masing-masing unit bisnis 

di PPTK?  

4. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajerial PPTK 

untuk mencapai kemandirian finansial dan stabilitas pendapatan lembaga 

dari masing-masing SBU nya?  

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan strategi kelembagaan PPTK secara umum 

2. Memetakan portofolio atau unit bisnis PPTK dengan matriks BCG 

3. Menganalisis struktur biaya dan pendapatan dari setiap SBU di PPTK. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi: 

1. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk 

melakukan penelitian di bidang yang sama ataupun penelitian lanjutan; 

2. Peneliti, untuk menambah pengetahuan di bidang manajemen strategi, 

khususnya mengenai perumusan strategi serta melatih kemampuan 

menulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan saat 

perkuliahan; dan 

PPTK, diharapkan dapat memberi referensi bagi PPTK untuk mencapai 

kemandirian finansial sehingga eksistensi serta peran PPTK bagi kemajuan 

agribisnis teh dan kina nasional tetap dapat dipertahankan, untuk kemudian dapat 

ditingkatkan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup perumusan strategi di tingkat 

kelembagaan PPTK, serta analisis portofolio bisnis dan struktur biaya dari tiap-

tiap unit bisnis yang terdapat di PPTK. Analisis portofolio bisnis menggunakan 

pendekatan matriks BCG dan struktur biaya di masing-masing unit bisnis, untuk 

mendukung implementasi manajerial agar dapat mencapai kemandirian finansial 

PPTK melalui Strategic Business Unit (SBU) potensial yang dimilikinya. Struktur 

biaya menggunakan data biaya tetap dan biaya variabel per SBU tahun 2016. 

Sedangkan data pangsa pasar per SBU PPTK dan pemimpin pasar dari masing-

masing SBU menggunakan data pangsa pasar tahun 2016. 
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