
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi, ha1 ini dapat ditunjukkan dengan nilai penerimaan devisa ekspor, 

penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah serta dalam hal dukungan 

terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah telah bersikap cukup 

hati-hati dalam menilai peranan masing-masing kelompok komoditas sebagai 

sumber devisa. Penilaian tidak hanya didasarkan atas besarnya jumlah dolar yang 

diterima, melainkan pertimbangan historis dan prospek perkembangannya 

merupakan pegangan yang sangat diutarnakan. Atas dasar pertimbangan tersebut 

pemerintah telah mulai menggalakkan penggalian berbagai sumber devisa, 

terutama yang berasal dari kelompok komoditas nonminyaklgas bumi. 

Teh menempati urutan keempat sesudah karet, kelapa sawit clan kopi 

dalam kelompok komoditas perkebunan sebagai sumber devisa, sedangkan 

kelompok komoditas perkebunan sendiri masih tetap memegang peranan penting 

dalam daftar sumber devisa negara. Di samping peranan teh sebagai sumber 

devisa, berikut ini dapat disebutkan beberapa manfaat teh, yang secara tidak 

langsung memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara dalam arti 

luas yaitu ; merupakan sumber pendapatan pemsahaan dan perkebunan kecil, 

membantu membuka lapangan kerja karena merupakan usaha padat karya, 
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pengembangan teknologi untuk menjaga kesuburan tanah dan membantu kondisi 

lingkungan 

Peranan teh bersama komoditas perkebunan lainnya dalam 

perekonomian Indonesia seperti yang diuraikan di atas akan semakin meningkat 

di masa-masa yang akan datang, terutarna pada saat hasil hutan, minyak dan gas 

bumi semakin menipis. Komoditas perkebunan diharapkan akan dapat tampil ke 

depan lagi untuk dijadikan soko-gum pendukung perkembangan ekonomi negara, 

sehingga mulai saat ini perlu dipersiapkan dengan melaksanakan langkah-langkah 

yang tepat dan terarah. 

Meskipun teh bersama kelompok komoditas produk perkebunan 

mempunyai peranan besar dalam perekonomian negara, namun usaha untuk 

mengembangkan komoditas-komoditas tersebut selalu menghadapi banyak 

kesulitan. Baik pemsahaan negara maupun perkebunan-perkebunan swam selalu 

mengalami banyak tantangan untuk dapat bertahan dalam posisi yang 

menguntungkan. Tantangan tersebut dapat bersifat teknis maupun non teknis, 

tetapi tantangan utama disebabkan oleh banyaknya kendala sosial ekonomi dan 

kelemahan dalam kebijakan manajemen. 

Perkebunan teh sebagai satuan produksi dalam suatu pe~Sahaan selalu 

menghadapi tekanan akibat semakin menyempitnya margin keuntungan. 

Sedangkan gejala tersebut berjalan terus-menerus sebagai akibat tidak 

menentunya harga jual, meningkatnya biaya produksi, baik ditingkat kebun 

ataupun ditingkat tempat pemasaran produk yang bersangkutan. Kecendemngan 
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menurunnya harga pasaran teh diluar negeri biasa berpengaruh langsung pada 

tingkat harga yang dapat dicapai dipelelangan Jakarta. Pengaruh tersebut dapat 

juga berakibat tertekannya harga pasaran lokal, khususnya bagi jenis teh yang 

dijual untuk konsumsi dalam negeri sedangkan usaha untuk mencegah penurunan 

harga pasaran ini belum pemah memperoleh ha i l  yang memuaskan semua pihak, 

terutama produsen di tingakat kebun. 

Permasalahan yang di hadapi oleh produsen ialah semakin 

meningkamya biaya produksi dan harga pokok produk. Faktor utama yang 

mempengaruhi harga pokok adalah produktivitas tanaman yang rata-rata bagi 

perkebunan di Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan , karena sudah 

terlalu tua. 

Kebanyakan kebun teh memiliki perdu-perdu tm terdiri dari tanaman 

asal biji produksi rendah. Keadaan serupa itu tejadi karena kebun telah terlantar 

sedemikian lama, sehingga perdu-perdunya menderita kerusakan fisik yang cukup 

berat sebagai akibat buruk selanjutnya ialah potensi produksi tanaman semakin 

merosot dan biaya eksploitasi semakin meningkat. Semua ini menyebabkan 

potensi ekonomi kebun semakin merosot, sehingga daya tahan perusahaan sangat 

sukar dipertahankan dalam menghadapi tekanan ekonomi dari luar. 

Usaha untuk mengatasi bisnis teh di Indonesia yang dirintis mulai 

tahun 1970, mendapat bantuan Internasoinal Development A s s o c i a t  (IDA) dan 

Bank Dunia (Internasional Bank for Reconstruction and Development = BRD) 

Pemerintah mendatangkan tim survei Commonwealth Development Corporation 
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(CDC) dari London untuk mengadakan studi kelayakan rehabilitasi kebun-kebun 

teh di Indonesia. IDAABRD memberikan kredit lunak sebesar 15 juta dollar 

kepada PTP sebagai tindak lanjut hasil survei CDC wj ino ,  1984) . Kredit 

tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan rehabilitasi seluas 20578 hektar kebun 

teh tua, penanaman 2300 hektar teh baru, dan penanaman 1080 hektar kina baru. 

Biaya proyek selumhnya meliputi 25 juta dollar, sehingga pihak Indonesia hams 

menyediakan dana sendiri sebesar 10 juta dollar. Investasi besar-besaran pada 

perkebunan teh ini dimaksudkan sebagai proyek percontohan bagi pengembangan 

perkebunan teh khususnya, dan sejauh munglun hasilnya akan &pat diterapkan 

untuk pengembangan perkebunan tanaman tahunan pada umumnya. Sasaran 

utama investasi ialah memperkuat potensi ekonomi kebun melalui usaha 

perbaikan fisik tanaman. Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan 

dengan dua cara, pertama mengadakan intensifikasi pemeliharaan tanaman 

produktif, dan kedua mengadakan penanaman baru dengan menggunakan bibit 

unggul yang berproduktivitas tinggi. 

Peremajaan tanaman sebagai usaha pengembangan perkebunan tanaman 

tahunan selalu mengalami kelambatan karena adanya keragu-raguan dan semua 

pihak yang berkepentingan, terutama pihak pengusaha sebagai pelaks&a 

langsung. Khususnya mengenai tanaman teh masalah yang dihadapi jauh lebih 

kompleks, terutama karena risiko pemasaran produk yang sangat besar. Para 

pengusaha kurang pengalaman secara teknik peremajaan tanaman teh, sedangkan 

masalah tinansial, temtama pengadaan dana untuk biaya investasi tanaman masih 
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di rasa sebagai beban yang cukup berat bagi pemsahaan. Di samping kesulitan 

sumber dana, prospek pemasamn produk yang kurang c&ah menyebabkan minat 

para pengusaha untuk meremajakan kebun sangat kurang. Hal-ha1 teaebut 

menyebabkan para pengusaha selalu ragu-ragu untuk melakukan investasi 

peremajaan tanaman. 

Kesulitan modal tersebut menyebabkan kebanyakan pengusahamemberi 

prioritas kepada pembiayaan eksploitasi kebun tua yang telah menghasilkan. 

Dana yang relatif sedikit digunakan untuk intensifikasi pemeliharaan, seperci 

pemupukan, pemberantasan hama-penyakif dan lain sebagainya Kejadian serupa 

itu berlangsung sampai bertahun-tahun, sehingga hampir semua pemsahaan 

tanaman tahunan terlambat mengadakan peremajaan. Keragu-raguan untuk 

melaksanakan peremajaan tanaman di kalangan pengusaha perkebunan itu 

semakin mempersulit mengalimya dana investasi dari luar. Para pernegang dana 

baik pengelola bank maupun para investor lainnya, yang pada umumnya tidak 

memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang masalah-masalah teknis 

perkebunan, umumnya takut menyediakan dana untuk investasi peremajaan 

tanaman. Mereka lebih senang menyediakan dana untuk eksploitasi, karma 

jangka waktu pengembaliannya lebih pendek, sehingga resikonya lebih kecil. 

Kebanyakan pengelola dana berpegang teguh pada peraturan-peraturan dasar 

tentang bisnis keuangan. Setiap investasi diharapkan agar (a) "cepat" 

menghasilkan keuntungan, (b) "keuntungan" yang diperoleh diusahakan sebesar- 

besarnya, dan (c) "resiko" pemasamn produk barus sekecil-kecilnya. Ketiga 
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tuntutan tersebut umumnya sangat sulit dipenuhi oleh komoditas perkebunan. 

Oleh karena itu wajar apabila para pemegang dana pun selalu ragu-ray 

menyediakan modal untuk peremajaan tanaman perkebunan. 

Perkebunan Gunung Mas merupakan salah satu kebun teh dari PT 

Perkebunan Nusantara VIII, dengan luas 2551,43 hektar dan l ahk  yang 

disiapkan untuk tanaman teh seluas 743,78 hektar, dengan empat daerah 

pertanaman (afdeling) yaitu; Gunung Mks I seluas 224,90 hektar, Gunung Mas II 

seluas 144,23 hektar, Cikopo Selatan I seluas 235,53 hektar dan Cikopo Selatan 11 

seluas 139,30 hektar. Pada umumnya tanaman teh menghasilkan merupakan 

tanaman Mona1 78,09% dan seedling 21,91%, jenis tanaman berasal dari klon 

TRI 2024 dengan tahun tanam 1976 sampai dengan tahun 1983 dan Mon TRI 

2025 yang tahun tanamnya tahun 1984 sampai dengan 1993. Pada tahun-tahun 

terakhir produksi basah tanaman teh turun rata-rata 8%. Salah satu penyebab 

turunnya produktivitas tanaman teh adalah umur tanaman. Untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman perlu adanya peremajaan tanaman, metode atau teknik 

peremajaan tanaman dapat dilakukan dengan cara mengganti tanaman yang ada 

dengan tanaman barn atau melakukan dengan cara pemanghsan leher akar. 

Perkebunan Gunung Mas dalam peremajaan tanaman, menghadapi permasalahan- 

permasalahan baik secara teknis maupun non teknis, maka perlu adanya 

penelitian yang berkaitan dengan investasi perernajaan tanarnan teh. 
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B. Rumusan Masalah 

Secara umurn permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan teh adalah 

memperbaiki segera potensi ekonomi perusahaan dengan cara peremajaan 

tanaman. Lambatnya perkebunan melaksanakan peremajaan tanaman teh karena 

tingginya biaya investasi, kelangkaan modal, lambatnya m s  pendapatan kebun, 

resiko pemasaran serta keragu-raguan pihak pengusaha, bank dan pemerintah 

dalam pengadaan dana untuk investasi peremajaan tanaman teh. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang dapat dimmuskan adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai investasi peremajaan tanaman 

teh ? 

2. Apakah perernajan tanaman teh layak untuk dilaksanakan ? 

3. Bagaimana metode atau teknik perernajaan tanaman teh terpilih dapat 

diimplementasikan agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diinginkan ? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penditian. 

1. Tujuan penelitian 

1 .I. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai investasi peremajaan 

tanaman teh. 

1.2. Menganalisis metode atau teknik peremajaan tanaman teh yang secara 

hansial layak untuk dilaksanakan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

2.1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada perkebunan dalam eilisiensi 

penggunaan modal untuk peremajaan tanaman teh 

2.2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dibuka peluang lebih besar, yang 

dapat dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti berikutnya, baik dari kelompok 

ilmu pertanian secara luas, maupun dari kelompok ekonomi dan 

keuangan. 

D. Ruang Lingkup. 

Meskipun masalah peremajaan tanaman merupakan masalah teknis, 

yang biasanya para ahli pertanian memecahkan segala persoalannya melalui 

pendekatan teknologi, namun penulis melalui penelitian ini mencoba mendekati 

dari arah lain yaitu pendekatan secara finansial yang akan dapat mengenai sasaran 

secara tepat Faktor-Ezktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan modal 

terhadap optimasi pencapaian peremajaan tanarnan teh dihampkan akan dapat 

diungkapkan. Ungkapan-ungkapan tersebut akan merupakan petunjuk-petunjuk 

kuantitatif yang diperlukan sebagai tolok ukur perencanaan peremajaan tanaman 

teh. Dengan demikian para pengusaha perkebunan akan memperoleh informasi 

faktual, yang sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan peremajaan 

tanaman teh secara rasional. 
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