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SEKAPUR SIRIH
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap segala puji syukur kepada Allah SWT 
atas segala rahmat dan karunia Nya, buku Profil Perkebunan 
Kabupaten Bandung kerjasama antara Dinas Pertanian 
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung dengan 
Puslit Kebijakan Pangan dan Agribisnis Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran 
Bandung (CAPAS LPPM UNPAD) telah selesai. Buku profil 
perkebunan ini diperuntukan tidak hanya bagi para pihak 
yang terlibat dalam kegiatan perkebunan, namun juga 
bagi para kalangan awam yang belum mengenal mengenai 
kegiatan perkebunan khususnya di Kabupaten Bandung.

Buku Profil Perkebunan Kabupaten Bandung ini 
menggambarkan gambaran singkat mengenai kegiatan 
perkebunan di Kabupaten Bandung khususnya untuk empat 
komoditas utama yaitu Teh, Kopi, Cengkeh, dan Tembakau 
yang tersebar di 30 Kecamatan sentra perkebunan. Selain 
keempat komoditas tersebut, perkebunan Kabupaten 
Bandung memiliki 14 komoditas perkebunan lainnya 
yang tidak kalah menarik. Kabupaten Bandung memiliki 
luas lahan perkebunan yang sangat luas yaitu 15.177 ha 
Perkebunan Rakyat, 5.712 ha Perkebunan Besar Swasta, 
dan 11.003 ha Perkebunan Besar Negara (PTPN).

Komoditas perkebunan Kabupaten Bandung memiliki 
keunggulan yang tidak kalah dengan perkebunan di daerah 
lain, namun hanya memiliki media promosi dan informasi 
yang sangat terbatas kepada berbagai pihak yang terkait. 
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Kondisi geografis, cita rasa, dan keunikan yang dimiliki 
perkebunan Kabupaten Bandung sudah dikenal oleh para 
pelaku agribisnis perkebunan, namun di beberapa sisi nama 
Kabupaten Bandung belum mampu mengalahkan daerah 
perkebunan lainnya. Oleh karena itu, melalui buku ini 
diharapkan dapat menjembatani hal tersebut yaitu mampu 
mendorong kedatangan para investor dan pihak lain yang 
terkait serta mampu meningkatkan nama perkebunan 
Kabupaten Bandung.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan 
dukungan, partisipasi dan dorongan selama pelaksanaan 

kegiatan maupun dalam penyusunan buku profil 
perkebunan, kami mengucapkan terima kasih. 
Hanya Allah SWT. yang mampu membalas 
semua kebaikan yang telah diberikan.

Wassalaamu‘alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2015

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Bandung

Ir. H. A. Tisna Umaran, M.P.
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Kondisi 
Geografis 
Wilayah 
Kabupaten 
Bandung

Geografi, Iklim, Topografi, dan 
Kualitas Tanah
Geographic, Climate, Topography, 
and Soil Quality

Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107° 22’ 

BT–108° 50’ BT dan 6° 41’ LS–7° 19’ LS. Sebagian besar 

wilayahnya  dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, 

seperti disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 

2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076  m 
yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan 

Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat 

Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar 

dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan 

tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, 

keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Morfologi 

wilayah pegunungan ini memiliki rata-rata kemiringan lereng 

antara 0–8%, 8–15% hingga di atas 45%. 

Secara administratif luas  wilayah Kabupaten Bandung sebesar 

1.762,39 km²  berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah 

berikut.

– Utara  : Kota Bandung, Kab. Sumedang;

– Timur  : Kab. Sumedang, Kab. Garut;

– Selatan : Kab. Garut, Kab. Cianjur;

– Barat  : Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur.
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Secara topografi Kabupaten Bandung merupakan wilayah 
pegunungan yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-

rata 1.500 mm hingga 4.000 mm. Suhu udara berkisar antara 

12° sampai 24°  Celsius dengan kelembaban antara 78% per 

tahunnya pada musim hujan dan 70% per tahunnya pada 

musim kemarau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung 

memiliki tanah yang subur dengan jenis tanah yang beragam. 

Jenis tanah pada daerah pegunungan didominasi jenis tanah 

andosol dan podsolik, sementara untuk dataran rendah lebih 

beragam seperti regosol, latosol, grumusol, aluvial, dan glei.

Kabupaten Bandung pada tahun 2013 berpenduduk 3.415.700 

jiwa terdiri dari 1.712.839 laki-laki dan 1.702.861 perempuan 

tersebar dalam 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan, 

dengan kepadatan 1.938 jiwa per km². Kecamatan dengan 

kepadatan tertinggi adalah Kec. Margahayu (11.777 jiwa per 

km²), dan terendah di Kec. Rancabali (331 jiwa per km²).
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Peta Luas Lahan Perkebunan per Kecamatan di Kabupaten Bandung

U
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Peta Sebaran Komoditas di Kabupaten Bandung

Legenda

Kopi

Teh

Tembakau

Cengkeh

Lainnya

Luas Lahan Perkebunan per Kecamatan (ha)

5.611 - 8.096 (2)

4.228 - 5.611 (1)

1.348 - 4.228 (2)

2 - 1.348 (26)

8.100

4.050

810

U
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Sekilas 
Perkebunan 
Kabupaten 
Bandung

Luas Wilayah Perkebunan di 
Kabupaten Bandung
Plantation Area in Bandung District

Berdasarkan data Statistik Dinas Pertanian Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2014, luas 

wilayah perkebunan mencapai 31.893 ha atau 18,10% dari 

luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung. Pembagian 

wilayah perkebunan dibagi 3 (tiga) yakni Perkebunan Rakyat 

(PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Besar 

Negara (PTPN). Persentase wilayah perkebunan di Kabupaten 

Bandung terbagi atas 15.177 ha (48%) lahan PR; 11.003 ha 

(35%) lahan kebun dikelola PTPN, dan sisanya 5.712 ha (18%) 

dimiliki oleh pengusaha perkebunan swasta. 

Hasil produksi perkebunan di Kabupaten Bandung di tahun 

yang sama, jumlahnya mencapai 43.868 ton dengan persentase 

sebagai berikut: pelaku usaha PTPN dapat menghasilkan 

21.816 (50%) dari jumlah produksi perkebunan, pelaku usaha 

perkebunan rakyat menghasilkan 11.639 ha (27%), dan pelaku 

perkebunan swasta menghasilkan 10.411 ton (24%).

Luas Lahan Perkebunan Berdasarkan Kepemilikan Lahan Kabupaten Bandung

PBS; 5.712 Ha

PTPN; 11.003 Ha

PR; 15.177 Ha
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Perkebunan Rakyat di Kabupaten Bandung terdiri 18 

komoditas dengan luasan yang bervariasi mulai 1 ha hingga 

diatas 10.000 ha. Komoditas-komoditas tersebut yaitu: Aren, 

Cengkeh, Cacao, Haramay, Jambu Mete, Jarak Pagar, Kelapa, 

Kopi Arabika, Kapok, Kemiri, Kina, Lada, Nilam, Teh, Tembakau, 

Pinang, Pala, dan Kemiri Sunan.

Lahan komoditas Kopi Arabika menempati urutan terluas, yaitu  

10.273 ha (66,30%), selanjutnya komoditas Teh, Tembakau, 

dan Cengkeh dengan masing-masing luas lahan 1.701 ha 

(11%), 1.524 ha (10%), dan 1.024 ha (6,7%) dari keseluruhan 

luas lahan perkebunan rakyat di Kabupaten Bandung.

Rata-rata kepemilikan lahan PR di komoditas kopi yaitu 0,70 

ha; teh 0,82 ha; tembakau 0,79 ha; dan cengkeh 0,23 ha. Rata-

rata luas kepemilikan lahan yang masih sangat rendah ini 

adalah kriteria usaha pertanian skala kecil (kurang dari 1 ha).

Komoditas Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kabupaten 

Bandung terbagi dalam 2 komoditas utama yaitu teh dan 

cengkeh, antara lain di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, 

Kertasari, dan Pangalengan untuk teh, dan Kecamatan 

Arjasari dan Cikancung untuk Cengkeh. Pada tahun 2014 

tercatat beberapa PBS yang melakukan usaha perkebunan 

di Kabupaten Bandung, antara lain Dewata, Paranggong, dan 

Patuhawati (wilayah Kecamatan Pasirjambu), Negara Kanaan 

dan Cibuni (Kecamatan Rancabali), Kertasari (Kecamatan 

Kertasari), dan Cukul (Kecamatan Pangalengan). Selanjutnya 

untuk Perkebunan Besar Negara, yaitu PTPN VIII menempati 

luas 11.003,93 ha di 4 Kecamatan, yaitu Rancabali, Pasirjambu, 

Pangalengan, dan Kertasari. Komoditas yang ditanam  di 

PTPN ini hanya teh. Lokasi terbanyak terdapat di Kecamatan 

Pangalengan yang menempati 4.556,93 ha atau 41,4% dari 

total luas PTP VIII.

Persentase Luas Lahan Perkebunan Rakyat Berdasarkan Komoditas di Kabupaten 
Bandung

Kopi Arabika (66,3%)

Lain-lain (2%)

Teh (11%)

Tembakau (10%)

Cengkeh (6,7%)
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Jumlah Produksi Perkebunan
Plantation's Total Production

Produksi perkebunan Kab. Bandung dalam tahun 2014 

sebesar 43.868,19 ton. Pembagian berdasarkan jenis usaha 

di dominasi oleh PTPN dengan produksi sebesar 21.816,54 ton, 

diikuti oleh perkebunan rakyat 11.639,85 ton dan perkebunan 

besar swasta 11.639,85 ton.

Produksi teh PBS terbesar berasal dari wilayah Kecamatan 

Rancabali (PBS Negarakanaan dan Cibuni) 2.858,4 ton dan 

Kecamatan Pasirjambu (PBS Dewata, Paranggong, dan 

Patuhawati) 3.693,8 ton.

Jumlah Produksi Komoditas 
Perkebunan Unggulan di Kabupaten 
Bandung
Total Production of Primary 
Plantation Commodities in Bandung 
Regency

Beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Bandung 

dijadikan komoditas unggulan kabupaten pada tahun 

2013 hingga saat ini. Komoditas unggulan tersebut adalah 

teh, kopi, tembakau, dan cengkeh. Keempat komoditas ini 

dinilai memiliki keunggulan dari segi jumlah produksi dan luas 

lahan yang lebih besar dibandingkan komoditas perkebunan 

lainnya.

Jumlah dan Persentase Produksi Perkebunan Kabupaten Bandung

Kopi Arabika
6.803,01 ton (58,45%)

Teh
3.611,93 ton (31,03%)

Tembakau
609,6 ton (5,24%)

Kelapa 
430,22 ton (3,70%)

Cengkeh
118,39  ton (1,02%)

Lain-lain 
66,71 ton (0,56%)
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Dilihat dari hasil produksi perkebunan rakyat di Kabupaten 

Bandung, komoditas kopi Arabika mencapai 6.803 ton dengan 

jumlah 14.599 pemilik lahan dan 7.283 orang tenaga kerja 

yang terlibat. Di peringkat selanjutnya, komoditas teh memiliki 

hasil produksi cukup tinggi mencapai 3.611 ton per tahun 

dengan 2.074 pemilik lahan dan 2.552 orang tenaga kerja. 

Hasil produksi utama berikutnya dihasilkan dari komoditas 

tembakau yang mencapai 609 ton per tahun dengan jumlah 

kepemilikan 1.931 pemilik lahan dan 9.144 orang tenaga kerja. 

Keempat, komoditas cengkeh dengan hasil produksi 118 ton 

per tahun dengan kepemilikan 4.460 pemilik lahan cengkeh 

dan 2.405 orang tenaga kerja yang terlibat didalamnya. 
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 ”Bandung Highland Tea:
Yang Terbaik dari Pegunungan 

Kabupaten Bandung”
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Lahan Kebun Teh
Tea Plantation

Penanaman teh di wilayah pegunungan Bandung telah ada 

sejak tahun 1863. Kedatangan Karel Albert Rudolf Bosscha, 

seorang berkebangsaan Belanda, ke Pangalengan pada tahun 

1887 menjadikan perkebunan teh Malabar sebagai pusat 

ekonomi masyarakat setempat yang berkembang pesat.                              

Lebih dari 70% produksi teh nasional dihasilkan dari Jawa Barat. 

Setiap tahun produksi teh dari Jawa Barat menyumbang 80% 

terhadap produksi teh nasional. Kabupaten Bandung sendiri 

menghasilkan sebesar 42% dari produksi teh Jawa Barat. Areal 

perkebunan teh tersebar di Kecamatan Pangalengan, Kec. 

Rancabali, Kec. Ciwidey, dan Kec. Pasirjambu sebagai sentra 

produksi teh rakyat.

Penguasaan lahan perkebunan teh di Kabupaten Bandung 

terbagi ke dalam perkebunan rakyat (PR), perkebunan negara 

(PTPN), dan perkebunan besar swasta (PBS) yang satu sama 

lain memiliki proses yang berbeda mulai dari hulu hingga 

hilirnya.

Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Bandung berada pada 

ketinggian 1.100–1.400 mdpl. Teh di Kabupaten Bandung 

termasuk ke dalam jenis teh dataran tinggi yang memiliki 

kualitas lebih baik dibandingkan teh dataran rendah.
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Klon tanaman teh rakyat di Kabupaten Bandung telah 

tersebar sejak tahun 1974 antara lain: klon Gambung 7, 

Kiara 8, Gambung Assam, Gambung Sinensis, dan TRI. Pada 

perkebunan rakyat, benih dan areal tanaman yang dikelola 

pada umumnya bersifat turun-temurun sehingga tidak banyak 

melakukan langkah perawatan seperti yang dilakukan oleh 

PBN dan PBS.

Kekurangan dalam pengelolaan budidaya tanaman teh 

tersebut memicu tingginya potensi kehilangan hasil panen 

dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Potensi 

kehilangan hasil di lapangan mencapai 1,5% dari jumlah 

panen yang dihasilkan.

Produksi teh perkebunan rakyat di Kabupaten Bandung dalam 

dua tahun terakhir (2012–2013) mengalami peningkatan 

sebesar 8% (273 ton daun teh) dengan rincian produksi 

tahun 2012 jumlahnya 3.245 ton dan di tahun 2013 mencapai 

3.518 ton daun teh. Jumlah luas lahan perkebunan teh rakyat 

yang cukup besar dan kualitas pucuk yang cukup baik di 

Kabupaten Bandung seharusnya dapat menjadi peluang bagi 

pengembangan produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. 

 

Pasca Panen dan Kualitas Produk 
Post Harvest and Product Quality

Produktivitas teh rakyat Kabupaten Bandung sebesar 1,5–

2,7 ton per ha. Rata-rata kepemilikan lahan perkebunan 

teh rakyat dibawah 1 ha. Panen dilakukan setiap 25 hari sekali 

selama 1 (satu) tahun. Pada jenis teh putih, satu ha hanya 

menghasilkan satu kilogram pucuk basah sehingga masih 

belum banyak petani teh rakyat yang menginginkan lahannya 

ditanami teh putih.

Proses penanganan pucuk teh mempengaruhi mutu teh yang 

dihasilkan. Pucuk teh di Kabupaten Bandung dipanen dengan 

menggunakan alat panen diantaranya gunting petik dan 

sabit. Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan tanaman teh 

bertujuan untuk menghasilkan kualitas pucuk yang memiliki 

aroma dan rasa teh yang khas. Pada penanganan pasca 

panen, petani teh rakyat tidak melakukan kegiatan pasca 

panen pucuk. Pucuk teh basah dijual ke pabrik pengolahan 

teh rakyat dan pabrik pengolahan teh swasta yang terdapat 

di wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, dan 

sekitarnya. Harga jual pucuk selama tahun 2015 ini mengalami 

peningkatan antara Rp2.300,00–Rp2.400,00 per kg. Beberapa 

pabrik pengolahan yang menerima pucuk basah dari petani 

teh rakyat di Kabupaten Bandung antara lain: KUD Pasirjambu, 

PT Gambung Agro Lestari, CV Barokah, dan pabrik milik 

perseorangan dengan kapasitas yang tidak besar di wilayah 

sentra produksi teh rakyat.
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Pengolahan teh perkebunan rakyat di Kabupaten Bandung 

terbagi menjadi jenis teh itu sendiri, pengolahan teh hitam 

dan pengolahan teh hijau. Kedua jenis teh tersebut dapat 

diolah dari bahan baku yang sama yaitu daun teh (Camellia 

sinensis). Di beberapa wilayah perkebunan rakyat di Kabupaten 

Bandung juga telah ada yang berhasil memproduksi teh putih 

(white tea) dan teh stevia. Teh putih dikembangkan karena 

kecocokan wilayah dan harganya yang sangat tinggi mencapai 

Rp200.000,00–Rp400.000,00 per 100 gram di pasar ekspor, 

sedangkan teh stevia juga mulai diminati pasar karena rasa 

manis alami yang dihasilkan dari daun stevia yang dikeringkan 

untuk dicampur dengan daun teh kering. Secara umum 

pengolahan teh di Kabupaten Bandung memiliki prinsip yang 

sama yakni terdiri dari pelayuan, penggilingan dan oksimatis, 

pengeringan, sortasi dan grading, serta pengemasan.

Kualitas teh Pasirjambu cukup baik untuk pasar nasional 

namun masih harus mendapatkan perawatan pada 

pemeliharaan kebunnya agar hasil panen maksimal secara 

kuantitas maupun kualitasnya. Saat ini, beberapa varietas teh 

sedang dibudidayakan oleh kelompok tani binaan PBS dan 

PBN untuk dapat memenuhi kriteria pasar ekspor.

Jumlah kelompok tani yang mengelola perkebunan rakyat di 

Kabupaten Bandung terdiri dari 16 kelompok di Kecamatan 

Pangalengan, 10 kelompok di Kecamatan Pasirjambu, dan 4 

kelompok di Kecamatan Ciwidey. Salah satu Gapoktan teh 

yang terus berinovasi untuk dapat memproduksi teh kualitas 

tinggi dari wilayah Pasirjambu adalah Gapoktan Karya Mandiri 

Sejahtera. Berdasarkan hasil uji teh (tea testing) yang dilakukan 

oleh tim Quality Assurance salah satu perusahaan pengolahan 

teh nasional saat mengunjungi lokasi Gapoktan Karya Mandiri 

Sejahtera, kualitasnya cukup baik dan termasuk dalam 

standar mutu untuk pasar nasional, namun kerjasama antar 

keduanya belum dilakukan karena jumlah produksinya belum 

dapat memenuhi permintaan perusahaan. 

Gapoktan Karya Mandiri Sejahtera merupakan 

satu-satunya yang telah mampu memproduksi 

teh rakyat dalam bentuk teh celup dan dipasarkan 

dengan merek SHG Gamboeng Highland Tea. Teh 

yang digunakan merupakan pucuk teh rakyat yang 

diolah di KUD dan dibeli kembali dalam bentuk teh 

kering. Jumlah biaya produksi mencapai Rp3.200,00 

per dus teh celup isi 25 kantung dan berat 50 gram 

per 1 kantungnya. Bahan baku yang diperlukan 

dalam setiap kantungnya 2 gram teh kering. Harga 

jual 1 dus teh celup produksi Gapoktan KMS masih 

Rp3.600,00 dengan keunggulan kelas BOP yang 

terbaik, aroma, dan karakteristik Gambung Highland 

1.100–1.400 mdpl. Telah memiliki kode produksi 

yang diperlukan, antara lain PIRT dan BPOM. Saat 

ini sedang dalam pengembangan untuk dapat 

memiliki nomor barcode pada kemasan sehingga 

pemasarannya masih ke pasar tradisional sekitar 

Kabupaten Bandung.
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Pemasaran Komoditas Teh 
Tea Value Chain

Pemasaran komoditas teh di Kabupaten Bandung terbagi 3 

(tiga) jenis rantai pemasaran. Rantai pemasaran pertama 

adalah rantai pemasaran teh PBN yang mendapatkan 

pucuknya dari kebun sendiri ke pabrik milik PBN, kemudian 

hasil produksi dipasarkan untuk pasar nasional dan pasar 

ekspor dalam bentuk curah maupun kemasan. 

Di Kabupaten Bandung terdapat eksportir teh besar (PBS) yang 

memasok teh dari beberapa kebunnya di Kabupaten Bandung 

untuk diekspor ke beberapa negara Eropa dan Timur Tengah, 

meskipun tidak dalam jumlah besar seperti yang dihasilkan 

PBN. Rantai pemasaran berikutnya adalah rantai pemasaran 

komoditas teh PBS yang selain mendapatkan bahan baku dari 

kebunnya sendiri, juga membeli dari kebun-kebun teh rakyat 

binaan yang telah memenuhi standar kualitas perusahaan. 

Produknya berupa teh curah yang berfungsi sebagai bahan 

baku produksi teh kemasan dengan tujuan pasarnya 80% 

pasar ekspor (melalui tea auction atau pasar lelang teh), 

sisanya 20% untuk memasok produsen teh nasional.

Rantai pemasaran teh jenis ketiga adalah rantai pemasaran 

perkebunan teh rakyat. Kepemilikan lahannya perseorangan 

yang bebas menentukan kepada siapa mereka akan menjual 

pucuk yang dihasilkan kebunnya, sehingga tujuan penjualan 

pucuk tidak terikat pada satu pembeli pucuk. Penjualan 

pucuk basah pada umumnya ditujukan ke pabrik pengolahan 

kapasitas kecil, KUD, dan PBS yang ada di sentra produksi. 

Teh perkebunan rakyat di Kabupaten Bandung kemudian 

dipasarkan oleh pabrik pengolahan kapasitas besar ke 

konsumen dalam negeri (industri dan rumah tangga) dan 

konsumen industri di luar negeri melalui eksportir teh. Proses 

pemasarannya dimulai dari penjualan pucuk basah petani 

di tingkat kelompok, kemudian dari kelompok disalurkan 

langsung ke pabrik pengolahan di wilayah sentra produksi 

yakni Kecamatan Pasirjambu dan Ciwidey sebelum dikirim ke 

pabrik skala nasional di Jawa Tengah. Di pabrik tersebut teh 

Kabupaten Bandung kemudian dicampur dengan bunga melati 

sebelum diproses menjadi teh celup atau teh siap minum.

Harga pucuk basah di tingkat pabrik Rp2.500,00 per kg.

Petani menjual tehnya dalam bentuk pucuk, pada tahun 2014 

harga pucuk berkisar Rp1.800,00 hingga Rp2.500,00 untuk 

pucuk p+2 yakni pucuk kualitas baik (peko ditambah 2 daun 

di bawahnya).  Pabrik pengolahan membeli dari pengumpul 

atau kelompok tani dengan harga Rp2.500,00 dan menjualnya 

Rp15.000,00 per kg daun teh kering. Beberapa pabrik 

Petani teh lokal

Kelompok Tani

Pabrik teh lokal

Pabrik teh di
Jawa Tengah

Rantai Pelaku Teh Rakyat di Kabupaten Bandung
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pengolahan di Kabupaten Bandung menjual teh kering ke 

pabrik teh di daerah Jawa Tengah untuk diproduksi bersama 

bunga melati. Harga pucuk di Kabupaten Bandung mengalami 

harga terendah pada tahun 2004–

2007 yang mencapai Rp600,00 per 

kilogramnya.

Selain pelaku usaha perkebunan, di 

wilayah Kabupaten Bandung juga 

terdapat PPTK Gambung yang menjadi 

pusat penelitian teh dan kina terbesar 

di Asia Tenggara. Pusat Penelitian Teh 

dan Kina (PPTK) ini didirikan pada 

tanggal 10 Januari 1973. 

Pada tahun 1974 setelah didirikan 

BPTK Gambung (PPTK saat ini) 

mulai terdapat beberapa lahan 

teh milik rakyat di wilayah Ciwidey 

dan Pangalengan. Pertumbuhan 

perkebunan rakyat pada saat itu 

menjadi penyebab diberikannya 

program-program bantuan dari 

dunia Internasional, antara lain Bank 

Dunia memberikan kontribusi untuk 

pembangunan pabrik pengolahan teh 

pada tahun 1976 dan bantuan serupa 

juga diberikan ADB di tahun 1982. 

KUD Pasirjambu resmi didirikan pada 

tahun 1973. Selanjutnya pada tahun 

1983 dibangun pula pabrik pengolahan teh milik negara (saat ini 

PTPN VIII) di wilayah Kabupaten Bandung. Pabrik pengolahan 

teh rakyat dalam bentuk KUD ini pada akhirnya memiliki 

badan hukum dalam pengelolaan 

usaha perkebunan dan peternakan 

sapi di tahun 1984. KUD Pasirjambu 

beranggotakan 7 kelompok tani dan 

337 kepala keluarga petani teh yang 

tersebar di Kecamatan Pasirjambu 

dan Ciwidey. 

Pucuk yang diterima berasal dari sentra 

produksi teh rakyat di Kabupaten 

Bandung antara lain dari wilayah 

Tenjolaya, Margamulya, Mekarsari, 

Ciwidey, dan Pasirjambu sendiri. 

Pengolahannya termasuk pengolahan 

teh hitam secara ortodoks dan CTC. 

Pengajuan bantuan investasi saat 

ini ditujukan untuk peningkatan 

kapasitas pabrik dengan mesin, 

peralatan, dan bangunan. Dana yang 

dibutuhkan antara Rp700.000.000,00–

Rp800.000.000,00 dengan perkiraan 

pengembalian modal 5 hingga 10 

tahun. Saat ini terdapat 15 mesin 

pengolahan, mulai dari mesin 

pelayuan, pengeringan, pencampuran, 

dan grading. Grading menghasilkan 

Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung 

berdiri sejak 10 Januari 1973. Berdasarkan hasil Rapat 

Anggota AP2I tahun 2010 memutuskan pengelolaan 

lembaga riset perkebunan dikelola ke PT Riset 

Perkebunan Nusantara. PPTK melaksanakan riset 

serta pengembangan teknologi perkebunan teh 

dan kina berkelas dunia. Kebun Gambung yang 

memiliki lahan seluas sekitar 600 ha ini mayoritas 

perkebunan teh seri Gambung dan sisanya hutan 

alami. Gambung termasuk daerah penghasil klon 

teh assamika dan sinensis seri Gambung. Selama 

ini daun teh terbaik khas Gambung diolah menjadi 

teh hijau, hitam, dan putih, yang disajikan dalam 

ragam produk bermutu. Hasil produk teh Gambung 

terdiri dari beberapa jenis kemasan, antara lain 

kemasan kaleng, pak dan celup. Pabrik teh hitam 

berkapasitas 18 ton pucuk teh segar per hari, 

pabrik teh hijau 5 ton pucuk teh segar per hari, dan 

pabrik teh putih 12,5 ton pucuk per tahun. Teh Putih 

Gambung berasal dari pucuk teh yang masih kuncup 

yang disebut peko. White Tea diolah tanpa melalui 

proses oksidasi sehingga kandungan polifenol dan 

aktivitas antioksidannya tetap tinggi. White Tea 

memiliki rasa yang lembut dan menyegarkan serta 

beraroma wangi.(www.gamboeng.com)
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peko 1, peko 2 dan bubuk. Kapasitas terpasang saat ini 8 ton 

per hari. Pada saat musim kemarau hanya mencapai 5 ton dan 

di musim over produksi dapat mencapai 12 ton per harinya. 

Produksi 8 ton pucuk teh menghasilkan 2 ton teh kering per 

harinya. Setiap hari pabrik pengolahan berproduksi mulai 

dari pukul 3 sore hingga 4 subuh keesokan harinya. Untuk 

memenuhi potensi kualitas ekspor, pabrik pengolahan harus 

mampu menghasilkan grade super diatas 50% namun kondisi 

saat ini belum dapat menghasilkan output skala ekspor yang 

sesuai standar karena bahan baku yang diolah baik kuantitas 

maupun kualitasnya masih rendah.

Beberapa persaingan terjadi antar pelaku usaha pabrik 

pengolahan. Pabrik pengolahan milik PBS dan PBN hanya 

mengambil pucuk petani saat kekurangan stok sehingga 

pabrik pengolahan rakyat kekurangan pasokan bahan baku 

ketika terjadi produksi minimal di tingkat petani, hal itu karena 

harga beli pucuk—dengan kualitas pucuk yang sama—yang 

berlaku di PBS dan PBN lebih tinggi. Kondisi sebaliknya terjadi 

over produksi ketika pabrik pengolahan milik PBS dan PBN 

tidak mengambil pucuk petani teh rakyat karena ketersediaan 

di gudangnya masih aman sehingga pabrik pengolahan teh 

rakyat tidak mampu menampung pucuk petani.

Modal investasi untuk membeli pucuk teh rakyat berkualitas 

dalam kuantitas besar juga sangat dibutuhkan agar dapat 

membeli bahan baku dengan standar kualitas tinggi, sehingga 

petani teh rakyat termotivasi untuk melakukan pemeliharaan 

dan peningkatan kualitas pucuk tehnya.

Teh kering hasil pengolahan pabrik kemudian dikirim ke 

pabrik swasta di wilayah Jawa Tengah setiap satu minggu 

sekali sebesar 12 ton. Di pabrik swasta ini teh dari Kabupaten 

Bandung dicampur kembali dengan bunga melati menjadi teh 

aroma melati untuk dipasok ke pabrik skala nasional menjadi 

teh dalam kemasan bubuk, teh celup, dan kemasan siap 

minum.

PT KBP Chakra merupakan salah satu perkebunan 

besar yang dikelola pihak swasta di Kabupaten 

Bandung. PT KBP Chakra menjadi pemasok teh 

ke Timur Tengah dan beberapa negara Eropa. 

Tehnya yang juga berasal dari kebun di wilayah 

Kabupaten Bandung diolah menjadi grade 

tertentu dan berhasil memenuhi standar mutu 

yang ditetapkan oleh perusahaan sertifikasi 
mutu produk di Eropa. Tehnya yang juga berasal 

dari kebun di wilayah Kabupaten Bandung diolah 

menjadi grade tertentu dan berhasil memenuhi 

standar mutu yang ditetapkan oleh buyer. PT KBP 

Chakra juga memiliki kebun binaan di perkebunan 

rakyat Kecamatan Pasirjambu, pengelolaannya 

oleh pabrik perusahaan (PT GAL). Persentase 

jumlah petani teh rakyat yang dapat diterima 

pucuknya oleh PT GAL mencapai 10% dari seluruh 

petani yang ada di Kecamatan Pasirjambu.



21



22



23

Potensi Komoditas Teh 
Tea Potential

Menurut pemaparan Dewan Teh Indonesia. Belanda 

mengonsentrasikan penanaman teh di Jawa Barat 

karena melihat ketinggian wilayah, tenaga kerja, dan topografi 
alam yang cocok untuk membudidayakan tanaman teh. Hal 

tersebut dapat menjadi kekuatan dalam menyusun strategi 

pengembangan komoditas unggulan teh Kabupaten Bandung. 

Peluang yang muncul dari perkembangan komoditas teh saat 

ini meningkatkan konsumsi teh dalam negeri dan permintaan 

luar negeri terhadap teh lokal Indonesia khususnya teh 

yang berasal dari wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini perlu 

didukung oleh berbagai macam usaha peningkatan kualitas 

dan variasi dari jenis teh lokal di Kabupaten Bandung baik 

yang dilakukan oleh PBN, PBS, maupun perkebunan rakyat.

Salah satu permasalahan yang timbul dan berpeluang 

menjadi hambatan dalam perkembangan produksi teh 

Kabupaten Bandung antara lain alih fungsi lahan perkebunan. 

Di beberapa area yang seharusnya menjadi perkebunan teh 

rakyat sesuai topografi dan ketinggian tempat, saat ini justru 
dibudidayakan komoditas hortikultura yang didominasi 

tanaman sayuran. Pengusahaan komoditas hortikultura ini 

menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Rendahnya 

harga pucuk mengakibatkan petani teh rakyat mengalihkan 

usahanya ke produk hortikultura yang memiliki daya saing 

lebih tinggi di pasar modern.

Berdasarkan hasil penelitian PPTK Gambung, kebutuhan 

biaya investasi adalah investasi untuk penanaman teh, belum 

termasuk biaya infrastruktur didalamnya. Pada investasi teh 

rakyat, dapat diuraikan pada tabel berikut:

Komponen Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3

Biaya
(Rp/Tahun)  38.000.000 29.000.000 29.000.000

Penerimaan
(Rp/Tahun) 0 51.750.000 72.000.000

Pendapatan
(Rp/Tahun) -38.000.000 22.750.000 43.000.000

R/C Ratio 0 1,78 2,48

Payback Period Tahun ke-5

Investasi Perkebunan Teh Rakyat

Catatan: Perhitungan dibuat untuk 1 ha luasan kebun dengan jumlah produksi pucuk 2 ton, 
dengan harga jual pucuk Rp2.400,00 per kg di tahun ke-2 dan Rp2.500,00 per kg di tahun ke-3
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• Kualitas produk
• Kualitas lahan (MPIG) 

sebagai karakteristik 
Gambung Highland

• Kuantitas lahan teh 
rakyat yang cukup besar

• Kadar katekin yang baik 
untuk kesehatan

• Pasar ekspor setelah 
ada peningkatan kualitas 
bahan baku

• Peningkatan kapasitas 
mesin pengolahan

• Tidak ada pemeliharaan 
di lahan

• Keterbatasan modal
• Pabrik pengolahan teh 

rakyat kapasitas kecil
• Ketidakseragaman 

kualitas, SDM mulai 
berkurang

• Alih fungsi lahan 
perkebunan

• Produk teh pesaing 
(nasional dan impor)

• Munculnya pabrik 
pengolahan di luar 
kabupaten dengan pasar 
yang sama

Matriks Kekuatan-Kekurangan-Peluang-Ancaman Perkebunan Teh Rakyat di 
Kabupaten Bandung
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“Cita Rasa Kopi 
Kabupaten Bandung
yang Mendunia”
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Lahan Kebun Kopi
Coffee Plantation

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan berperan 

penting sebagai sumber devisa negara, salah satunya kopi 

dari Kabupaten Bandung. Potensi pengembangannya yang 

masih cukup besar mampu menjadikan kopi Kabupaten 

Bandung sebagai peluang investasi yang menggairahkan. Kopi 

Kabupaten Bandung ditanam di atas 1.000 mdpl sehingga 

dapat menghasilkan kopi bercita rasa dan berkualitas tinggi. 

Selain itu pengolahan kopi Kabupaten Bandung sudah 

disajikan dengan sangat baik sehingga mampu memberikan 

nilai tambah yang cukup tinggi bagi para pelaku usaha ini.

Jenis kopi di Kabupaten Bandung yang diproduksi adalah 

kopi Arabika Java Preanger. Aroma dan citarasanya yang kuat 

membawa kualitas kopi Kabupaten Bandung diakui di dunia 

bahkan mampu mengalahkan kopi dari Afrika. Natanael Charis 

sebagai pengusaha juga penikmat kopi menyatakan bahwa 

biji kopi dari Kabupaten Bandung sudah diakui dunia sebagai 

kopi berkualitas unggul. Pada festival kopi di Dublin, Irlandia 

bahkan mengalahkan kopi Afrika. Natanael menuturkan 

“Selama ini, kopi yang diakui berkualitas unggul berasal dari 

Afrika Selatan. Namun, kopi dari Kabupaten Bandung ternyata 

mendapatkan skor lebih tinggi pada festival kopi di Dublin” 

(Sumber: Koran Sindo, 6 November 2014).

Sebagian besar varietas bibit kopi yang ditanam di 

Kabupaten Bandung saat ini adalah varietas Sigararutang. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 205/

Kpts/SR.120/4/2005 menyatakan bahwa kopi dengan varietas 

Sigararutang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan 

varietas lainnya dalam hal citarasa dan produktivitas biji 

kopi. Rata-rata potensi produksi 1.500 kg kopi biji/ha dengan 

kisaran 800-2.300 kg kopi biji/ha, untuk penanaman dengan 

populasi 1.600 pohon/ha. Varietas ini agak tahan terhadap 

penyakit karat daun, agak rentan serangan bubuk buah kopi, 

dan rentan serangan Nematode Radopholus Similis. Umur 

ekonomis varietas ini adalah 20 tahun terutama bila ditanam 

di ketinggian di atas 1.000 m dpl. Oleh karena itu, varietas 

Sigararutang cocok untuk ditanam dan dikembangkan di 

Kabupaten Bandung sebagai salah satu varietas unggulan.

Kemiringan lahan di Kabupaten Bandung untuk perkebunan 

di Kabupaten Bandung rata-rata berada di kemiringan lahan 

15%, sehingga jarak tanam kopi di Kabupaten bandung adalah 

2 x 2,5m. Jarak tanam tersebut dapat memaksimalkan lahan 

hingga penanaman 2.000 - 2.500 pohon/ha. Produksi kopi 

Kabupaten Bandung dalam 1 ha akan menghasilkan kopi biji 

merah masak sebanyak 10 ton dan setara dengan 1,5 ton kopi 

biji (green bean). Selain itu, penanaman kopi dapat dilakukan 

tanam campur (tumpang sari) dengan berbagai tanaman 

tahunan yang tidak sejenis seperti sengon atau jeruk sebagai 

tanaman penaung. Melalui aturan-aturan pemeliharaan yang 

baik, tanaman penaung dapat menjadi peluang usaha lain 

(hasil sampingan) dengan memanfaatkan lahan yang sama.

Pemanfaatan lahan perkebunan di Kabupaten Bandung 

didominasi oleh perkebunan kopi dibandingkan dengan 

komoditas perkebunan lainnya (66%). Perkebunan kopi 

menunjukkan peningkatan luas areal penanaman, pada tahun 

2011 lahan areal perkebunan kopi seluas 9.319,4 ha, sedangkan 

pada tahun 2014 lahan areal perkebunan kopi meningkat 7,44 

persen. Produksi bahan mentah kopi di Kabupaten Bandung 

pada tahun 2011 sebanyak 18.759,7 ton dan meningkat 45 

persen di tahun 2014. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

komoditas kopi di Kabupaten Bandung merupakan komoditas 

yang cukup menarik dan berpotensi bagi para pelaku usaha 

untuk terus dikembangkan. Perkebunan kopi di Kabupaten 

Bandung tersebar di 26 Kecamatan. Kecamatan sebagai sentra 

produksi dengan luas areal dan produksi terbesar berada di 

Kecamatan Pangalengan. 

Kecamatan Pangalengan merupakan kecamatan dengan 

penanaman kopi terbesar di Kabupaten Bandung. Sebesar 

20,5 persen dari lahan perkebunan kopi Kabupaten Bandung 

berada di Kecamatan Pangalengan, sedangkan 79,5% sisanya 

berasal dari 25 kecamatan lain. Kecamatan Pangalengan 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap produksi kopi 

Kabupaten Bandung yaitu 23,88 persen. Secara geografis 
Kecamatan Pangalengan memiliki ketinggian berkisar 1.300-

1.800 meter dpl dan suhu udara berkisar 15-21oC, curah 

hujan 2.000 mm/tahun sangat cocok untuk produktivitas 

kopi Arabika. Kondisi geografis yang dimiliki Kecamatan 
Pangalengan cukup baik untuk menghasilkan buah kopi 

yang berkualitas. Selain itu, jangkauan perkebunan di 

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung semakin luas 

dengan menggunakan areal hutan milik Perhutani yang 

dikelola berdasarkan konsep Pengelolaan Hutan Bersama 
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Masyarakat (PHBM) maupun di lahan Hak Guna Usaha (HGU). 

Pengembangan usaha kopi di Kecamatan Pangalengan masih 

dapat ditingkatkan. Pengembangan di tingkat petani dapat 

ditingkatkan melalui penerapan beberapa teknologi budidaya 

seperti peremajaan lahan untuk menekan hama penyakit 

dalam tanah dan meningkatkan kadar unsur hara dalam tanah. 

Pasca Panen dan Kualitas Produk 
Post Harvest and Product Quality

Musim panen kopi di Kabupaten Bandung terjadi 1 kali 

dalam setahun yaitu sekitar bulan Mei/Juni dan berakhir 

pada bulan Agustus/September yang dapat dipanen hingga 7 

kali pemanenan. Pemetikan dapat dilakukan pada tanaman 

kopi yang sudah berumur berkisar 2,5–3 tahun. Untuk 

menghasilkan kopi yang bermutu tinggi, buah kopi dipetik 

dalam keadaan masak penuh. Dikatakan masak penuh jika 

buah kopi sudah berwarna merah dan menjadi kehitam-

hitaman setelah masak penuh terlampaui. Sebagian besar 

pengolahan kopi yang dilakukan di Kabupaten Bandung 

adalah pengolahan dengan sistem semi basah sehingga dapat 

menghasilkan kopi yang berkualitas baik dan lebih diminati 

konsumen.

Jenis kopi lain yang dihasilkan oleh Kabupaten Bandung adalah 

kopi luwak. Musang luwak (Paradoxurus hermaphroditus) 

senang sekali mencari buah-buahan yang cukup baik dan 

masak termasuk buah kopi sebagai makanannya. Dalam 

proses pencernaannya, biji kopi yang dilindungi kulit keras 

tidak tercerna dan akan keluar bersama kotoran luwak. 

Pengolahan kopi dengan memanfaatkan hewan luwak dapat 

melewati fase fermentasi karena fermentasi kopi terjadi secara 

alami di dalam perut luwak. Produksinya yang terbatas, proses 

fermentasinya yang lama serta terbuat dari biji kopi terbaik 

mengakibatkan jenis kopi luwak ini sangat sulit didapatkan 

dan memiliki nilai jual yang mahal. Produksi kopi luwak baru 

mencapai 5% dari total produksi kopi di Kabupaten Bandung.

Baik untuk jenis kopi Arabika maupun luwak, terdapat 

beberapa jenis kopi yang dapat dihasilkan dan dipasarkan di 

Kabupaten Bandung. Secara umum kopi Arabika dipasarkan 

dalam bentuk kopi biji dan kopi bubuk dalam kemasan. Kualitas 

yang dihasilkan terbagi menjadi 2 varian yaitu Premium dan 

Spesialti. Varian Premium yaitu kopi Arabika yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi secara manual sedangkan varian 

Spesialti adalah kopi Arabika yang dihasilkan melalui proses 

fermentasi oleh musang luwak. Tahun 2015 harga buah 

kopi merah di tingkat petani berkisar antara Rp5.000,00– 

Rp6.500,00/kg. Harga kopi varian premium berkisar antara 

Rp55.000,00–Rp60.000,00/kg sedangkan harga kopi biji varian 

spesialti berkisar antara Rp800.000,00–Rp1.200.000,00/kg. 

Harga kopi Arabika bubuk premium adalah Rp50.000,00–

Rp60.000,00/100gr sedangkan harga kopi Arabika bubuk 

spesialti adalah Rp160.000,00–Rp200.000,00/100gr. Harga-

harga tersebut merupakan harga yang sangat fantastis 

khususnya untuk kopi dengan kualitas spesialti, tidak heran 

jika bisnis komoditas kopi di Kabupaten Bandung terus 

berkembang dari hulu hingga ke hilir.
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Pemasaran Komoditas Kopi
Coffee Value Chain

Peranan masing-masing pelaku untuk usaha komoditas 

kopi terbagi menjadi 3–4 kelompok bagian. Sebagian 

besar petani kopi di Kabupaten Bandung menjual dalam 

bentuk buah kopi merah basah tanpa perlakuan apa pun. 

Hal tersebut disebabkan sebagian besar petani tidak memiliki 

mesin pengolahan kopi. Aktivitas pengolahan kopi dimiliki 

oleh para bandar pengolah yang berada di tingkat kecamatan. 

Terdapat beberapa bandar pengolah kecamatan di Kabupaten 

Bandung yang sudah mampu melakukan aktivitas hingga 

pengolahan kopi bubuk, meskipun penjualannya tidak dalam 

jumlah yang besar dibandingkan kopi biji. Sedangkan bandar/

supplier/industri dari luar kabupaten sebagian besar membeli 

dalam bentuk kopi biji (green bean). Selain pasar domestik, 

pasar internasional pun sudah mampu ditembus oleh para 

pelaku di Kabupaten Bandung.

Panen buah 

masak

Sortasi 

buah

Pengupasan 

kulit 

buah merah

Fermentasi 

dan 

pencucian

Penjemuran 

1-2 hari

(KA 40%)

Pengupasan 

kulit 

cangkang

Penjemuran 

biji

(KA 11-13%)

Sortasi dan 

pengemasan

Penyimpanan 

dan 

penggudangan

Luwak

Bagan Proses Pengolahan Kopi Arabika dan Luwak di Kabupaten Bandung

• Usahatani/     

Budidaya

• Panen

• Penjualan 

buah kopi 

merah

• Pembelian 

buah kopi 

merah

• Penjualan 

buah kopi 

merah

• Pembelian
• Pengolahan 
kopi biji 
(green bean)

• Pengolahan 
kopi sangrai

• Pengolahan 
kopi bubuk

• Penjualan

• Pembelian

• Pengolahan 

kopi sangrai

• Pengolahan 

kopi bubuk

• Penjualan

Petani Kopi

Lokal

Pengumpul/

LMDH

Bandar Pengolah
Kecamatan

Bandar/Supplier/
Industri Luar 

Kabupaten

Aktivitas Pelaku Usaha Kopi dalam Rantai Tataniaga Kopi di Kabupaten Bandung
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Berdasarkan aktivitas dan rantai tataniaga kopi Kabupaten 

Bandung terlihat bahwa bandar pengolah di tingkat kecamatan 

memiliki peranan penting dalam mengembangkan dan 

memasarkan produk kopi dari Kabupaten Bandung. 

1. CV. Golden Malabar

“It doesn`t matter where you 

are from or how you feel, 

there is always peace in a 

strong cup of coffee. You 

can`t buy happiness, but you 

can buy coffee. That`s kind of 

the same thing – Keep Calm and 

Drink Coffee” 

Merupakan kutipan slogan yang dimiliki oleh CV. Golden 

Malabar yang dipelopori oleh Supriatna Dinuri atau lebih 

akrab dengan panggilan Pa Nuri. Berawal dari 47 anggota yang 

bersepakat untuk berlaih komoditas di lahan perhutanan dari 

komoditas hortikultura beralih ke komoditas perkebunan yaitu 

kopi. Perkembangan kopi di Pangalengan berasal dari Desa 

Pulosari Kecamatan Pangalengan dengan komoditas yang tersohor 

adalah Kopi Gayo Aceh. Pada tahun 2001, mencoba menanam 

kopi Gayo tersebut, pada akhirnya mengalami kejatuhan yang 

mengakibatkan semakin berkurangnya anggota. Jumlah anggota 

yang berawal sebanyak 47 orang berkurang menjadi 7 orang dan 

pada akhirnya hanya 3 orang yang bertahan dalam membangun 

CV. Golden Malabar hingga akhirnya pada tahun 2006 membentuk 

LMDH Rahayu yang bekerja sama (menjalin kemitraan) dengan 

4 kelompok tani untuk memasok bahan mentah ke CV. Golden 

Malabar. 

CV. Golden Malabar adalah suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang agribisnis Kopi Arabika baik Kopi Arabika Regular maupun 

100% 100%

Rantai Tataniaga Kopi di Kabupaten Bandung

Petani

Pengumpul/

Poktan/

LMDH

Bandar 

Pengolah 

Kecamatan
Ritel

Internasional 

(Taiwan)

Bandar Pengolahan 

Luar Kabupaten

20%

10%

70%

Konsumen
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Kopi Luwak Arabika. Dilaksanakan dari hulu sampai ke hilir, mulai 

dari pembibitan sampai dengan pengemasan kopi bubuk. CV 

Golden Malabar berdomisili di Jl. SMPN 1 Pangalengan Pasirmulya 

Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung 

Jawa Barat yang berada tepat di kaki gunung Malabar.

Kebun kopi CV. Golden Malabar yang berada di Gunung 

Malabar memiliki luas lahan sebesar 30 ha. Berada di Wilayah 

Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani dan Bekerja sama 

dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rahayu Tani 

tepatnya di RPH Logawa BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan 

Divisi Regional Jawa Barat dan Banten di ketinggian 1.500–2.000 

mdpl. Wilayah tersebut sangat cocok untuk budidaya tanaman Kopi 

Arabika. CV. Golden Malabar mengelola Kebun Sumber Benih 

Kopi Arabika seluas 2 ha yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Varietas 

Sigararutang “supriatnadinuri” SK No. 65/Kpts/SR.120/2/2014.

CV. Golden Malabar menyediakan produk dalam beberapa 

bentuk, mulai dari Benih Biji, Benih Polybag Bersertifikat, Green 

Bean, Roasted Bean maupun Ground (bubuk). Semua produk 

tersebut diproduksi oleh tenaga yang kompeten dengan Nomor 

Sertifikat No. Reg. KLI 122.00013 2014. Produk ini bisa dipesan 

dalam berbagai kemasan sesuai kebutuhan konsumen. Kemasan 

terkecil disediakan dalam ukuran 100 gram. Pemasaran produk 

dari CV. Golden Malabar telah dipasarkan di dalam dan luar 

negeri. Sebagian besar adalah negara-negara Asia. Namun saat ini 

pemasaran Kopi Golden Malabar telah mencakup ke negara-negara 

di Benua Eropa dan Benua Amerika melalui kemitraan. 

2. Koperasi Produsen Kopi “Margamulya”

Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” dipelopori oleh Moch. 

Aleh S. yang sekaligus sebagai ketua koperasi. Pa Aleh memulai 

usaha kopi Arabika di Kabupaten Bandung sejak tahun 2000. Pada 

tahun 2008 pengembangan penanaman kopi dilakukan di tanah 

milik, produksi kopi pun semakin mengalami peningkatan. Pada 

akhirnya tahun 2011 mengajukan proposal bantuan pemerintah 

melalui Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. Pengembangan 

Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” sejak tahun 2011-2015 

banyak dibantu oleh berbagai SKPD baik dari pemerintahan pusat 

maupun daerah.

Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” berdomisili di Jl. Raya 

Pangalengan Km. 36,5 Panyindangan Desa Margamulya Kecamatan 

Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat yang mewakili 

wilayah kaki Gunung Tilu. Oleh karena itu, produk dari Koperasi 

Produsen Kopi “Margamulya” adalah Kopi Arabika Java Preanger 

Gunung Tilu. Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” pada awalnya 

dibangun untuk mengakomodir para petani yang ada di wilayah 

Gunung Tilu. Anggota Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” 

semakin berkembang, saat ini sudah mencapai 300 petani produsen 

dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,5 ha.

Pola kemitraan yang dibangun oleh Koperasi Produsen 

Kopi “Margamulya” berawal dari pembibitan. Petani kopi yang 

membutuhkan bibit kopi bersertifikat dapat mengajukan proposal 

ke Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat, kemudian pihak Dinas 

akan memberikan rekomendasi kepada Koperasi Produsen Kopi 
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“Margamulya” untuk diberikan bibit. Hasil dari bibit tersebut dapat 

dikumpulkan ke Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” untuk 

diolah dan dijual bersama. Pembiayaan ke petani, Koperasi Produsen 

Kopi “Margamulya” dibantu oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

dengan memberikan agunan bangunan pengolahan dan bunga 

rendah sebesar 6%. Para anggota diwajibkan memiliki rekening BRI 

untuk pembayaran penjualan kopi biji merah. Pemasaran Koperasi 

Produsen Kopi “Margamulya”, bermitra dengan eksportir besar 

Indonesia “Taman Delta”. Kemitraan yang dilakukan oleh Koperasi 

Produsen Kopi “Margamulya” lebih dikenal dengan pola kemitraan 

triparti. Diantara Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” dan 

eksportir “Taman Delta” dibina oleh Union Certification (UC) 

dalam hal pembinaan terhadap kualitas, kuantitas, kontinuitas 

serta hak dan kewajiban lainnya dari kedua belah pihak termasuk 

asuransi kesehatan bagi para anggota koperasi.

Pemasaran Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” melalui 

eksportir “Taman Delta” adalah Jepang dan Belanda dengan target 

kuantitas 90 ton green bean dalam 6 bulan masa panen kopi. 

Kapasitas produksi Anggota Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” 

adalah 3 ton kopi biji merah per hari dengan kapasitas output 500 

kg green bean per hari. Pengiriman green bean ke eksportir “Taman 

Delta” dilakukan dalam 2 hari sekali. Melalui sistem perhitungan 

seperti ini maka dalam jangka waktu 6 bulan musim panen target 

kuantitas, Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” dapat tercapai.

Potensi Komoditas Kopi 
Coffee Potential

Potensi pengembangan kopi di kabupaten Bandung dapat 

dilihat dari beberapa aspek.

1. Aspek Produksi,

Peningkatan produktivitas kopi di Kabupaten Bandung 

masih dapat ditingkatkan. Produktivitas untuk kopi biji di 

Kabupaten Bandung baru mencapai 1.500 kg/ha dari 2.500 

pohon/ha sedangkan secara varietas Sigararutang mampu 

menghasilkan hingga mencapai 2.800 kg/ha dari 1.600 

pohon/ha.

Komponen Tahun 
ke-1

Tahun 
ke-2

Tahun 
ke-3

Tahun 
ke-4

Tahun 
ke-5

Biaya
(Rp/Tahun) 20.000 12.000 10.000 10.000 10.000

Penerimaan
(Rp/Tahun) 0 0 52.500 82.500 110.000

Pendapatan
(Rp/Tahun) -20.000 -32.000 13.000 85.500 185.500

R/C Ratio - - 1,3 2,64 3,9

Payback Period Tahun ke-3

Investasi Perkebunan Kopi (Perkebunan Swasta)

(dalam ribuan rupiah)

Ket: Hasil analisis dalam 1 ha/tahun, rata-rata harga jual Rp5.500,00/kg 
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2. Aspek Pengolahan,

a. Pengolahan Kopi Biji

Kopi dalam bentuk biji paling banyak diminati untuk 

diperdagangkan oleh para bandar pengolah di 

Kabupaten Bandung. Paling banyak dimintai pasar 

karena beragamnya pelaku usaha pengolahan berbahan 

baku kopi biji. 

Analisis Finansial Industri Kopi Biji (Green Bean), 
Kapasitas produksi 3 ton/hari:

•   Input bahan baku kopi biji merah 3.000 kg/hari

•   Biaya operasional (depresiasi, bahan baku dan 

pengolahan) Rp22.500.000,00

•   Produksi 500 kg

•   Rata-rata harga green bean Rp55.000,00/kg

•   Penerimaan Rp27.500.000,00/hari

•   Keuntungan Rp5.000.000,00/hari

b. Pengolahan Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk

Pengembangan industri kopi sangrai (roasting) di 

Kabupaten Bandung hanya dilakukan oleh sebagian kecil 

pelaku saja. Industri kopi sangrai lebih memilih untuk 

melakukan kemitraan dengan para petani Kabupaten 

Bandung dan mengembangkannya lebih dekat dengan 

konsumen. Permintaan konsumen terhadap kopi sangrai 

dan kopi bubuk yang semakin spesifik dan diharuskan 
untuk menyesuaikan dengan selera pasar yang terus 

berkembang, mengakibatkan Kabupaten Bandung 

sebagai sentra produksi tidak dapat menyediakan dalam 

kapasitas besar untuk produk kopi sangrai dan atau kopi 

bubuk. Dibutuhkan kemitraan yang lebih terkonsentrasi 

dalam pengelolaan industri ini. Permintaan kopi bubuk 

pun terus meningkat didorong dari permintaan pasar 

ekspor khususnya terhadap kopi bubuk Arabika spesialti.

Analisis 

Analisis Finansial Industri Kopi Sangrai (medium), 

Kapasitas produksi 500 kg/hari:

•   Input bahan baku green bean 500 kg/hari

•   Biaya operasional (depresiasi, bahan baku dan 

pengolahan) Rp28.000.000,00

•   Produksi 400 kg

•   Rata-rata harga kopi sangrai Rp75.000,00/kg

•   Penerimaan Rp30.000.000,00/hari

•   Keuntungan Rp2.000.000,00/hari

3. Aspek Pasar,

Peluang pasar, selain pasar domestik terdapat peluang 

pasar ekspor lainnya seperti Cina dan Korea yang belum 

terpenuhi permintaannya.

4. Aspek Produk Turunan,

Terdapat beberapa produk turunan yang mampu dihasilkan 

oleh komoditas kopi sebagai peluang usaha
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Sumber: kopinusatenggara.files.wordpress.com

Buah Kopi

(100%)

Kulit Tanduk dan
Kulit Ari
(5-10%)

Kopi Biji (Coffee Beans)
• Arabika (16-18%)
• Robusta (20-30%)

Kulit dan Daging Buah 
(66-77%)

Arang

Ulin

Asam Asetat

Kopi Bubuk

Kaffein, dan lain-lain

Decaffeinated Coffee

Kopi Sangrai

Kopi Celup

Kopi Instan

Kopi Mix

Kopi Tiruan

Kopi Ekstrak

Enzim Pektat

Pektin

Anggur

Protein Sel Tunggal

Etanol

Silase

Cuka Makan
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• Kualitas di dataran tinggi 
yaitu diatas 1.000 m dpl 
dapat menghasilkan 
kopi dengan kualitas dan 
citarasa yang tinggi

• 95% dihasilkan dari 
pegunungan di 
kehutanan (LMDH)

• Hanya 20% yang baru 
terserap ke pelaku 
eksportir

• Permintaan pasar ekspor 
tinggi

• Kapasitas dengan kualitas 
ekspor sulit tercapai 
(minimal 18 ton)

• Para pengolah tidak 
bersatu dalam mencapai 
kuota (masing-masing)

• Pelaku usaha lain yang 
saling menjatuhkan 

Matriks Kekuatan-Kekurangan-Peluang-Ancaman Perkebunan Kopi Rakyat di 
Kabupaten Bandung
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“Menggapai (Kembali) Pesona 
Cengkeh Terbaik Jawa Barat”
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Lahan Kebun Cengkeh 
Clove Plantation

Tanaman atau pohon cengkeh merupakan jenis tanaman 

perdu asli Indonesia. Sejarah cengkeh sejalan dengan 

sejarah bangsa Indonesia. Cengkeh merupakan rempah-

rempah yang bernilai sangat tinggi karena khasiatnya, bahkan 

harganya telah melambung sejak zaman kerajaan Romawi 

Kuno.

Di Kabupaten Bandung, terdapat sentra penghasil cengkeh 

di Kecamatan Cikancung, Kecamatan Ibun, dan Kecamatan 

Paseh yang memiliki kisaran ketinggian 689–1.400 mdpl. 

Cengkeh cocok ditanam baik di daerah dataran rendah dekat 

pantai maupun di pegunungan pada ketinggian 600–1.100 

mdpl dan di tanah yang berdrainase baik.

Lahan cengkeh di Kabupaten Bandung berada di dataran tinggi 

yang ditanami juga dengan kopi dan tembakau. Kelompok 

tani cengkeh yang mengusahakan lahan cengkeh rakyat juga 

merupakan kelompok tani kopi dan kelompok tani tembakau. 

Hamparan lahan khusus cengkeh rakyat di suatu kelompok 

pada umumnya hanya mencapai 8 ha paling luas. 

Varietas cengkeh di perkebunan cengkeh rakyat berasal 

dari jenis Khimar. Bibitnya diambil dari Pelabuhan Ratu oleh 

pengrajin cengkeh rakyat. Kualitas cengkeh Pelabuhan Ratu 

lebih rendah karena ketinggiannya (800 mdpl) dibawah 

ketinggian Kabupaten Bandung, namun pemeliharaan 

cengkeh di ketinggian 1.200 m dpl lebih sulit.
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Penguasaan lahan kebun cengkeh milik perorangan di 

Kabupaten Bandung menggunakan varietas cengkeh Zanzibar. 

Luas kepemilikan perorangnya dapat mencapai lebih dari 5 

ha. Pemeliharaan lahan kebun cengkeh perorangan dilakukan 

dengan baik sesuai prosedur sehingga kualitasnya cengkehnya 

terjaga baik.

Kualitas pemeliharaan di kebun cengkeh rakyat dilakukan 

secara sederhana sehingga bahan baku cengkeh yang 

berkualitas baik saat ini belum didukung dengan kualitas 

pemeliharaan lahan cengkeh yang tepat.

Penanaman cengkeh sebaiknya dimulai pada saat awal musim 

penghujan agar bibit cengkeh mendapatkan curahan air hujan 

yang cukup. Jarak antara satu tanaman cengkeh dengan yang 

lainnya bervariasi sesuai keadaan lahan, topografi, dan luas 
lahan yang tersedia, pada umumnya 8 x 8 meter.

Pasca Panen dan Kualitas Produk 
Post Harvest and Product Quality

Pada perkebunan cengkeh rakyat dilakukan proses panen 

sederhana. Cengkeh petani di Kabupaten Bandung pada 

umumnya mulai berbuah dua hingga tiga tahun setelah 

tanam dengan sistem cangkok, namun selepas 20 tahun 

harus diganti. Terdapat juga budidaya secara alami dimana 

cengkeh berbuah setelah 6 hingga 7 tahun namun dapat 

bertahan hingga 40 tahun. Angka kematian bibit dari 1.000 

pohon yaitu sekitar 5% dan apabila dibiarkan dapat mencapai 

40% angka kematian pohon. Musim panen dimulai pada bulan 

Oktober-Desember selama 1 hingga 2 bulan. Petani cengkeh 

di Kabupaten Bandung hanya melakukan proses pengeringan 

sebagai bagian dari pasca panen cengkeh. Berdasarkan 

informasi dari pembeli cengkeh kering petani di Kabupaten 

Bandung, kualitas cengkeh di Kabupaten Bandung sangat 

baik, namun pemeliharaan kebunnya belum optimal.

Pada tangkai dan daun kering cengkeh penanganan proses 

pasca panen dilakukan oleh pengusaha penyulingan minyak 

cengkeh sederhana. Di Kabupaten Bandung terdapat satu 

orang pengusaha penyulingan minyak cengkeh yang menjual 

Rp2.000,00 per liter. Harga daun dan tangkai cengkehnya 

sendiri saat ini Rp1.000,00 per kg.

Pemeliharaan dan proses panen di perkebunan cengkeh 
milik perseorangan di Kabupaten Bandung dilakukan dengan 
sangat baik. Kebun-kebun cengkeh yang telah ada sejak tahun 
1980-an tersebut diberikan pupuk 2 kali dalam setahun. Pupuk 
yang digunakan salah satunya NPK sebanyak 2 ton untuk 5 ha 
lahan cengkeh. Biaya panen yang dikeluarkan Rp5.000,00 per 
kg. Hasil panen mencapai 7 ton kering. Mulai panen di bulan 
Juli hingga November.

Hasil panen cengkeh di kebun perseorangan dikeringkan 
dahulu. Beberapa pelaku usaha cengkeh skala besar akan 
mengirim hasil cengkeh kering ke gudangnya di luar wilayah 
Kabupaten Bandung sebelum dikirim ke pabrik di wilayah 
Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya.
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Produktivitas cengkeh rakyat di Kabupaten Bandung 500 kg 

hingga 1 ton per ha. Produksinya dapat berbeda-beda, dari 

1000 pohon dapat hanya menghasilkan 300 pohon saat 

panen meskipun penanamannya bersamaan. Hal tersebut 

disebabkan kondisi tanah yang berbeda.

Pemasaran Cengkeh 
Clove Value Chain

Tanaman cengkeh mampu berumur sampai puluhan 

tahun sehingga sangat menguntungkan untuk investasi 

perkebunan. Biaya investasi terdiri dari biaya bibit cengkeh, 

pembersihan lahan dan pembuatan lubang tanam, 

pemupukan awal, upah penanaman, pemupukan lanjutan, 

dan upah pengerjaan pemupukan.

Cengkeh dari petani di Kabupaten Bandung yang menjual 

dalam bentuk kering jumlahnya 65%, lalu 35% yang menjual 

dalam bentuk basah atau sistem jual-beli dengan tebak pohon. 

Hasilnya lebih menguntungkan penjualan dengan sistem jual 

cengkeh kering.

Harga cengkeh kering tahun ini antara Rp80.000,00 hingga 

Rp100.000,00 per kilogramnya. Setiap minggu angkutan milik 

pembeli cengkeh datang untuk mengambil hasil panen petani 

di Kabupaten Bandung. Pembeli cengkeh berasal dari luar 

wilayah Kabupaten Bandung.

Tujuan pasarnya antara lain 40% cengkeh kering Kabupaten 

Bandung ke Sumedang, 40% ke Tasikmalaya, 15% ke wilayah 

Cilegon, dan sisanya 5% ke lain-lain. Pada umumnya cengkeh 

di Kabupaten Bandung sebagai bahan baku konsumen industri 

rokok di wilayah Jawa Tengah, namun karena tidak memiliki 

gudang tersendiri maka cengkeh dari Kabupaten Bandung 

ditampung oleh pengusaha di luar wilayah Kabupaten Bandung.

Potensi Komoditas Cengkeh 
Clove Potential

Kualitas cengkeh di Kabupaten Bandung yang telah cukup 

baik berdasarkan ketinggian wilayah, perlu didukung 

dengan pendirian gudang cengkeh tersendiri di Kabupaten 

Bandung sehingga dapat meningkatkan harga pasar.

Petani cengkeh

lokal

Pedagang

pengumpul

Pedagang besar/

Bandar

Konsumen Industri/
Pabrik rokok

Rantai pelaku usaha cengkeh di Kabupaten Bandung
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Peluang pengembangan industri hilir komoditas cengkeh 

dapat memenuhi kebutuhan makanan, farmasi dan pestisida 

nabati, termasuk ekspor. Pihak swasta diharapkan dapat 

turut berinvestasi dalam agribisnis cengkeh yang meliputi 

agribisnis hulu yaitu penangkaran benih dan sektor “on farm”, 

pendirian perkebunan besar (PBS) dalam rangka peremajaan 

(replanting), serta agribisnis hilir di bidang industri penyulingan 

minyak, industri makanan dan farmasi serta pengolahan 

pestisida nabati cengkeh.

Pengolahan daun minyak cengkeh atau minyak esensial dari 

cengkeh mempunyai fungsi anestetik dan anti mikrobial. 

Minyak cengkih sering digunakan untuk menghilangkan 

bau napas dan untuk menghilangkan sakit gigi. Zat yang 

terkandung dalam cengkih yang bernama eugenol, digunakan 

dokter gigi untuk menenangkan saraf gigi.

Usaha pengolahan minyak daun cengkeh memiliki peluang 

pasar dengan target pabrik kosmetik dan obat-obatan di 

Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Keuntungan lain dari usaha 

pengolahan daun minyak cengkeh ini diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan petani cengkeh, menggerakkan 

perekonomian daerah, membuka kesempatan kerja baru, 

dan meningkatkan nilai komoditas cengkeh.

Modal kerja awal Rp26.645.000

Modal Investasi Rp85.250.000

Total Biaya Rp111.895.000

ROI 12%

IRR 32,03%

NPV (18%) Rp56.185.710

Payback Period 3,7 tahun

BEP Rp479.947.871

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan
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• Kualitas bahan baku 
cengkeh yang diakui 
oleh pembeli cengkeh 
di Kabupaten lain dan 
konsumen industri rokok 
di Jawa Tengah.

• Kekurangan pengembangan 
cengkeh Kabupaten 
Bandung di aspek modal, 
petani rakyat belum bisa 
memproduksi/menyemai 
sendiri untuk memperluas 
area perbenihan.

• Penyulingan minyak 
cengkeh menjadi 
peluang usaha yang 
dapat dikembangkan 
di Kelompok tani 
Kabupaten Bandung 
untuk meningkatkan nilai 
cengkeh rakyat.

• Masih kurangnya 
pengetahuan petani dalam 
budidaya cengkeh yang 
tepat.

• Cengkeh kabupaten lain di 
wilayah Jawa Barat dipasok 
dari Kabupaten Bandung 
sehingga konsumen 
kurang mengenal cengkeh 
Kabupaten Bandung yang 
berkualitas baik.

Matriks Kekuatan-Kekurangan-Peluang-Ancaman Perkebunan Cengkeh Rakyat di 
Kabupaten Bandung
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“Meraih Kembali 
Kejayaan Tembakau 
Kabupaten Bandung”
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Lahan Kebun Tembakau
Tobacco Plantation

Bisnis komoditas tembakau sangat berkaitan erat dengan 

perkembangan industri hasil tembakau (IHT). Tembakau 

merupakan bahan baku rokok kretek dan rokok putih. Oleh 

karena itu, perkembangannya di masa mendatang sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan industri rokok termasuk bagi 

Kabupaten Bandung. Meskipun perkembangan industri rokok 

saat ini terus mengalami penurunan, namun produksi rokok 

di Indonesia terus mengalami peningkatan. Produksi rokok 

pada tahun 2010 adalah sebanyak 249,1 milyar batang dan 

meningkat pada tahun 2011 menjadi sebanyak 279,4 milyar 

batang atau meningkat sebanyak 12%. Peningkatan tersebut 

tentunya akan mendorong terhadap permintaan tembakau. 

Hal tersebut menggambarkan bahwa bisnis tembakau masih 

menggairahkan untuk terus dijalankan dan dikembangkan. 

Selain dari sisi permintaannya yang terus meningkat, cita 

rasa dan kualitas rokok pun tidak dapat berubah-ubah. 

Perkembangan industri rokok tersebut menguntungkan 

bagi para produsen tembakau yang bisa memiliki pasar 

secara konsisten seperti dari Kabupaten Bandung. Sebagian 

besar tembakau Kabupaten Bandung dikirimkan ke Garut 

untuk pasokan bahan baku beberapa industri rokok besar, 

secara otomatis  permintaan terhadap tembakau Kabupaten 

Bandung pun akan konsisten mengikuti. Berdasarkan potensi 

pasar dan lokasi geografis Kabupaten Bandung, tembakau 
masih dimungkinkan untuk ditingkatkan areal lahan maupun 

produksinya.
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Penanaman tembakau di Kabupaten bandung dilakukan pada 

bulan Pebruari/Maret dan di panen pada bulan Juli/Agustus. 

Penanaman tersebut disebut sebagai tembakau Voor-Oogost 

yaitu tembakau untuk kebutuhan bahan baku rokok. Varietas 

yang digunakan oleh petani tembakau Kabupaten Bandung 

adalah varietas Nani. Keunggulan varietas tersebut adalah 

produktivitas yang lebih tinggi, dalam 1 ha penanaman 

tembakau dapat menghasilkan tembakau rajangan kering 

960 kg Grade A, 120 kg Grade B, dan 120 kg Grade C. Mutu 

dan grade tembakau yang dihasilkan sangat dipengaruhi 

oleh kondisi geografis terutama kualitas tanah, cuaca, dan 
jarak tanam. Sebagai hasil interaksi varietas dengan faktor 

lingkungan yang kompleks, maka pemilihan lokasi untuk 

produksi tembakau di Kabupaten Bandung terpusat di 17 

kecamatan yang merupakan daerah potensial tembakau.

Tembakau merupakan komoditas perkebunan Kabupaten 

Bandung dengan peringkat ketiga setelah kopi dan teh. 

Tembakau dapat tumbuh dengan baik pada lahan tegalan 

maupun lahan sawah di dataran rendah dan pegunungan. 

Perkebunan tembakau di Kabupaten Bandung menunjukkan 

peningkatan luas areal penanaman. Pada tahun 2011 luas 

areal perkebunan tembakau yaitu 1.216 ha, sedangkan pada 

tahun 2013 meningkat sebanyak 52%. Produksi tembakau 

mentah di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebanyak 

5.363 ton dan meningkat 56,5% di tahun 2013. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa komoditas tembakau di Kabupaten 

Bandung berpotensi untuk dikembangkan. Kecamatan 

sebagai sentra produksi dengan luas areal dan produksi 

terbesar berada di Kecamatan Paseh.

Kecamatan Paseh merupakan wilayah dengan penanaman 

tembakau terbesar di Kabupaten Bandung, sebesar 31% dari 

lahan perkebunan tembakau Kabupaten Bandung. Kecamatan 

Paseh pun memberikan kontribusi cukup besar terhadap 

produksi tembakau di Kabupaten Bandung yaitu 30,8%. Secara 

geografis, Kecamatan Paseh memiliki ketinggian berkisar 700 
m dpl sangat cocok untuk produkstivitas tembakau dengan 

kualitas baik.

Pasca Panen dan Kualitas Produk 
Post Harvest and Product Quality

Berdasarkan bentuk fisiknya, tembakau di Kabupaten 
Bandung dipasarkan dalam beberapa bentuk yaitu 

tembakau rajangan, kerosok dan tembakau hitam. Tembakau 

rajangan dipasarkan dalam bentuk tembakau yang sudah 

dirajang dan dikeringkan sinar matahari terlebih dahulu. 

Berdasarkan tipe ukuran rajangannya, terbagi menjadi 

dua yaitu rajangan halus dan rajangan kasar. Berdasarkan 

warnanya, tembakau rajangan terbagi menjadi dua yaitu 

rajangan kuning dan merah. Sedangkan tembakau kerosok 

dipasarkan dalam bentuk lembaran daun, setelah melalui 

proses pengeringan. Kabupaten Bandung terkenal ahli dalam 

membuat tembakau mole (rajangan halus) berkualitas tinggi. 

Produksi tembakau mole di Kabupaten Bandung mencapai 

60%, sedangkan rajangan kasar 25%, tembakau kerosok 5%, 

dan tembakau hitam hanya 5%.  
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Daun 
setelah 
panen

Sortasi 
daun

Pemeraman
Penghilangan 
gagang

Penggulungan Perajangan Penjemuran
Pengembunan 
(ibun)

Tembakau 
Rajangan

Pengemasan

Bagan Proses Pengolahan  Tembakau Mole (Rajangan Halus)

Kualitas tembakau ditentukan pula oleh letak daun dan 

waktu pemetikan, semakin atas posisi daun pada batang, 

semakin panjang selang waktu pemetikannya, semakin baik 

kualitasnya. Hal ini akibat daun atas yang tebal mengandung 

banyak klorofil. Petani di Kabupaten Bandung memiliki 
kategori dalam pembagian kualitas berdasarkan letak 

daun pada batang yaitu Daun Atas, Daun Tengah, dan Daun 

Bawah. Daun Atas dapat menghasilkan Grade A sebanyak 

5 –6 lembar dalam 1 pohon (960 kg kering mole/ha),  Daun 

Tengah menghasilkan Grade B sebanyak 3–4 lembar dalam 

1 pohon (120 kg kering mole/ha), sedangkan Daun Bawah 

menghasilkan 4 lembar dalam 1 pohon (120 kg kering mole/

ha). Kualitas yang dihasilkan dari setiap lembar berbeda-

beda. Daun Atas menghasilkan warna tembakau merah tua, 

daunnya berwarna hijau kekuning-kuningan dan tebal. Daun 

Tengah menghasilkan warna tembakau merah, daunnya 

berwarna hijau dan ketebalan daun sedang. Sedangkan Daun 

Bawah dengan kualitas yang paling rendah menghasilkan 

warna tembakau kuning, daunnya berwarna hijau dan tipis. 

Harga dari setiap kualitasnya pun berbeda-beda. Pada tahun 

2015, harga dengan kualitas Grade A mencapai Rp60.000,00/

kg kering mole. Harga dengan kualitas Grade B mencapai 

Rp40.000,00/kg kering mole. Sedangkan harga dengan kualitas 

Grade C mencapai Rp25.000,00/kg kering mole.
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Rantai Pemasaran Tembakau 
Tobacco Value Chain

Petani tembakau di Kabupaten Bandung menjual tembakau 

dalam bentuk daun utuh basah atau setelah dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. Sebagian besar petani Kabupaten 

Bandung (60%) menjual produksinya dalam bentuk daun 

utuh basah ke pengepul/kelompok tani sedangkan 40% 

sisanya menjual dalam bentuk olahan ke bandar di tingkat 

kecamatan. Sebagian petani sudah memiliki kemampuan 

dalam mengolah tembakau menjadi rajangan mole, rajangan 

kasar, krosok dan hitam untuk mendapatkan harga jual yang 

lebih tinggi. Permintaan terhadap rajangan kasar dan krosok 

sebagian besar berasal dari Temanggung melalui pengumpul 

perwakilan dari pabrik besar. Petani menjual dalam bentuk 

krosok dengan alasan untuk menekan tenaga kerja angkut dari 

kebun dengan cara tembakau dikeringkan terlebih dahulu di 

lahan kebun. Tembakau 

hitam pengolahannya 

masih didominasi oleh 

daerah Cikancung di Kab. 

Bandung. Pemasaran 

tembakau hitam adalah 

melalui Tanjungsari 

Sumedang yang 

kemudian dipasarkan 

ke Payakumbuh untuk 

memenuhi permintaan 

dari Penang Malaysia.

Petani tembakau

lokal

Pengumpul/

Poktan

Bandar Kecamatan

Bandar/Supplier/
Industri dari Luar

Kabupaten

• Usahatani/
Budidaya

• Panen
• Pengolahan
• Penjualan 
Daun/Olahan

• Pembelian
• Pengolahan
• Penjualan

• Pembelian
• Pengolahan
• Penjualan

• Pembelian
• Pengolahan
• Pengemasan
• Penjualan

Aktivitas Pelaku Usaha Tembakau dalam Rantai Tataniaga Kopi di Kabupaten Bandung

Petani
Pengumpul/

Poktan

Bandar Pengolah 

Kecamatan

Bandar Pengolahan 
Luar Kabupaten
(Garut, Tasik)

KonsumenRitel
Industri 
Rokok

Bandar Pengolahan 
(Sumatera)

Pengemasan 

(Bandung)

40%

40%60% 40%

20%

Rantai Tata Niaga Tembakau Mole (Rajangan Halus) di Kabupaten Bandung
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Potensi Komoditas Tembakau 
Tobacco Potential

Potensi pengembangan tembakau di kabupaten Bandung 

dapat dilihat dari beberapa aspek. 

1. Aspek Produksi.

Sebagian besar produksi tembakau yang dihasilkan 

Kabupaten Bandung ditanam di lahan perkebunan, 

sementara pada lahan sawah di Kabupaten Bandung 

pun cukup luas untuk dimanfaatkan bagi penanaman 

tembakau. Lahan sawah memiliki potensi yang cukup baik 

untuk perluasan areal lahan dan produksi tembakau di 

Kabupaten Bandung. 

Analisis Usahatani Tembakau Rajangan Mole dalam 1 ha/

MT tahun 2015:

◊ Biaya usahatani Rp25.000.000,00/ha/MT

Produksi Harga Jual

• Grade A 960 kg • Grade A Rp65.000,00/kg

• Grade B 120 kg • Grade B Rp40.000,00/kg

• Grade C 120 kg • Grade C Rp25.000,00/kg

◊ Penerimaan Rp70.200.000,00/ha/MT

◊ Keuntungan Rp45.200.000,00/ha/MT

◊ B/C Ratio 2,8

2. Aspek Penyimpanan (Pergudangan)

Salah satu penyebab brand image tembakau Kabupaten 

Bandung yang rendah adalah tidak adanya sistem 

pergudangan yang cukup besar yang dimiliki oleh Kabupaten 

Bandung. Rata-rata kapasitas yang dimiliki oleh bandar 

di tingkat kecamatan adalah 50 ton/musim tidak mampu 

menampung seluruh produksi petani. Pergudangan sangat 

menentukan kualitas olahan tembakau, sehingga kapasitas 

gudang sangat menentukan tawar menawar dengan para 

pembeli. Jika terdapat pergudangan dengan kapasitas yang 

memadai dan dikelola dengan sangat baik, maka posisi 

tawar terhadap para industri rokok dapat ditingkatkan.

3. Aspek Pasar

Sebagian besar tembakau yang dihasilkan oleh Kabupaten 

Bandung adalah ke perantara yang masih ada di wilayah 

Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

brand image tembakau Kabupaten Bandung masih rendah, 

sedangkan pasokan bahan baku industri rokok sebagian 

besar berasal dari Kabupaten Bandung melalui perantara 

lain. Oleh karena itu, aspek pemasaran tembakau dari 

Kabupaten Bandung untuk langsung ke industri rokok 

memiliki peluang yang cukup besar. Dengan demikian 

dapat lebih meningkatkan permintaan akan tembakau 

dan bergairah, sehingga pendapatan petani tembakau 

di Kabupaten Bandung dapat lebih meningkat. Dalam 

rangka pengembangan tembakau hitam, pada tahun 2015 

Kabupaten Bandung telah memiliki MoU dengan Kabupaten 

Payakumbuh, Padang untuk pemasaran tembakau hitam.
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4. Aspek Produk Turunan.

Terdapat beberapa produk turunan yang mampu dihasilkan 

oleh komoditas tembakau sebagai peluang usaha. Pada 

tahun 2015 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) 

telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

mengarah pada pengembangan produk turunan.

Tanaman 

Tembakau
Kayu Bakar

Bibit/benih 

tembakau

Tembakau kering 

tanpa tulang 

daun

Tembakau 

Rajangan

Tembakau kering 

dengan tulang 

daun

Cerutu

BM = 40%

Tembakau 

Blended

BM=40%

Badan Daun

Tangkal Daun

Pucuk Daun

Tembakau Iris/

Tembakau Shag

Rokok Kretek

Produksi: 215,8 

Milyar batang

Rokok Putih

Produksi 18,75 

Milyar batang

SKM

BM = 40%

SKT

BM = 40%

Klembak 

Menyan

Klobot

Rokok Putih

BM = 40%

Rokok Kretek

BM = 40%
Batang

Bunga (Biji)

DAUN 

BASAH

Sumber: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, tahun 2009
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• Kualitas di dataran 
lahan 700 mdpl dapat 
menghasilkan tembakau 
dengan kualitas yang 
tinggi

• Menghasilkan tar dan 
nikotin yang tinggi

• Memiliki UU pelindung 
bagi petani

• Turunan produk 
tembakau

• Promosi lemah
• Image brand rendah
• Pengolahan tidak 

mengikuti standar

• Kuantitas yang besar
• Kontinuitas yang 

konsisten
• Tahun 2025 sebagai 

tahun bebas rokok
• Regenerasi petani 

tembakau

• Undang-undang WHO
• Gerakan anti rokok

Matriks Kekuatan-Kekurangan-Peluang-Ancaman Perkebunan Tembakau Rakyat di 
Kabupaten Bandung
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Buku Profil Perkebunan Kabupaten Bandung dibuat dengan 
tujuan untuk: (1) menggambarkan kondisi perkebunan 

Kabupaten Bandung; dan (2) mempromosikan potensi 

perkebunan Kabupaten Bandung khususnya untuk kategori 

perkebunan rakyat komoditas kopi, teh, tembakau, dan 

cengkeh. Pengkajian dilakukan dengan Metode Kualitatif 

melalui wawancara dengan para narasumber dan tenaga ahli 

yang kompeten untuk Komoditas Perkebunan.

Komoditas perkebunan di Kabupaten Bandung yang dijadikan 

unggulan adalah teh, kopi, tembakau, dan cengkeh. Keempat 

komoditas ini dinilai memiliki keunggulan dari segi jumlah 

produksi dan luas lahan yang lebih besar dibandingkan 

komoditas perkebunan lainnya di Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah perkebunan 

mencapai 31.893 Ha atau 18,10%. Wilayah perkebunan 

terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Perkebunan Rakyat (PR) 15.177 

ha (47,5%), Perkebunan Besar Swasta (PBS) 5.712 ha (18%), 

dan Perkebunan Besar Negara (PTPN) 11.003 ha (34,5%). 

Hasil produksi perkebunan di Kabupaten Bandung mencapai 

43.868 Ton yang terdiri dari PTPN 21.816 ton (50%), PR 11.639 

ton (27%), dan PBS 10.411 ton (24%). 

Lahan komoditas kopi arabika rakyat menempati urutan 

luas terluas yaitu 10.273 ha (66,30%). Sedangkan luas lahan 

komoditas lainnya secara berurutan adalah teh 1.701 ha 

(11%), tembakau 1.524 ha (10%), dan cengkeh 1.024 ha (6,7%) 

dari keseluruhan luas lahan perkebunan rakyat di Kabupaten 

Bandung. Rata-rata kepemilikan lahan PR komoditas kopi 

Penutup
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yaitu 0,7 ha, teh 0,82 ha, tembakau 0,79 Ha, dan cengkeh 

0,23 ha. Kepemilikan lahan PR masuk ke dalam kriteria usaha 

pertanian skala kecil.

Meskipun perkebunan rakyat memiliki luas lahan terbesar, 

namun produksi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan 

dengan PTPN. Produksi perkebunan rakyat kopi arabika 

mencapai 6.803 ton per tahun, the rakyat 3.611 ton per tahun, 

tembakau 609 ton per ha, dan cengkeh 118 ton per ha.

Tag line komoditas teh: “Bandung Highland Tea: yang 

Terbaik dari Pegunungan Kabupaten Bandung”. 

Perkebunan teh rakyat Kabupaten Bandung berada pada 

ketinggian 1.100–1.400 mdpl. Teh Kabupaten Bandung 

termasuk ke dalam jenis teh dataran tinggi yang memiliki 

kualitas lebih baik dibandingkan teh dataran rendah. 

Konsentrasi penanaman teh di Jawa Barat karena melihat 

ketinggian wilayah, tenaga kerja, dan topografi alam yang 
cocok untuk membudidayakan tanaman teh, sehingga hal 

tersebut dapat menjadi kekuatan dalam menyusun strategi 

pengembangan komoditas unggulan teh Kabupaten Bandung. 

Peluang yang muncul dari pengembangan komoditas teh 

saat ini adalah meningkatkan konsumsi teh dalam negeri 

dan permintaan luar negeri terhadap teh lokal indonesia 

khususnya teh yang berasal dari Kabupaten Bandung. Hal 

ini akan didukung oleh berbagai macam usaha peningkatan 

kualitas dan variasi dari jenis teh lokal baik oleh PBN, PBS, 

maupun perkebunan rakyat.

Salah satu permasalahan yang timbul dan berpeluang menjadi 

hambatan dalam perkembangan produksi teh Kabupaten 

Bandung antara lain alih fungsi lahan perkebunan. Di 

beberapa area yang seharusnya menjadi kriteria perkebunan 

teh rakyat sesuai topografi dan ketinggian tempat, saat ini 
terdapat komoditas hortikultura jenis sayuran. Rendahnya 

harga pucuk teh rakyat menjadi salah satu alasan beralihnya 

petani ke komoditas yang dianggap lebih memberikan hasil 

menguntungkan.

Pada perkebunan rakyat, benih dan areal tanaman yang 

dikelola pada umumnya bersifat turun menurun sehingga tidak 

banyak melakukan langkah perawatan seperti yang dilakukan 

oleh PTPN dan PBS. Kekurangan dalam pengelolaan budidaya 

tanaman teh tersebut memicu tingginya potensi kehilangan 

hasil panen dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. 

Potensi kehilangan hasil mencapai 1,5% dari jumlah panen 

yang dihasilkan. 

Tag line komoditas kopi: “Citarasa Kopi Kabupaten Bandung 

yang Mendunia”. 

Kopi Kabupaten Bandung merupakan salah satu komoditi 

perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup 

tinggi dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. 

Potensi pengembangannya yang masih cukup besar mampu 

menjadikan kopi Kabupaten Bandung sebagai peluang 

investasi yang menggairahkan. Kopi Kabupaten Bandung 

ditanam di atas 1.000 mdpl sehingga dapat menghasilkan 

kopi bercita rasa dan berkualitas tinggi. Selain itu pengolahan 
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kopi Kabupaten Bandung sudah disajikan dengan sangat baik 

sehingga mampu memberikan nilai tambah yang cukup tinggi 

bagi para pelaku usaha ini. Jenis kopi di Kabupaten Bandung 

yang diproduksi adalah kopi arabika java preanger. Aroma 

dan citarasanya yang kuat membawa kualitas kopi Kabupaten 

Bandung diakui di dunia bahkan mampu mengalahkan kopi 

dari Afrika. 

Potensi pengembangan kopi Kabupaten Bandung dapat 

dilihat dari berbagai aspek. Aspek Produksi, peningkatan 

produktivitas kopi Kabupaten Bandung masih dapat 

ditingkatkan. Produktivitas untuk kopi biji di Kabupaten 

Bandung baru mencapai 1.500 kg/ha dari 2.500 pohon/ha. 

Sedangkan varietas Sigararutang mampu menghasilkan 

hingga mencapai 2.800 kg/ha dari 1.600 pohon/ha. Aspek 

Pengolahan, pengembangan industri pengolahan kopi 

Kabupaten Bandung hanya dilakukan oleh sebagian 

kecil pelaku terutama untuk jenis kopi sangrai/bubuk. 

Pengembangan kemitraan dengan para industri kopi pun 

masih mampu untuk dilakukan. Pengolahan kopi terbesar 

masih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Pangalengan, 

sehingga masih dapat dilakukan pengembangan di kecamatan 

lain. Aspek Pasar, terdapat peluang pasar ekspor lainnya yang 

belum terpenuhi permintannya. Saat ini hanya terserap 20% 

yang baru terserap ke pelaku eksportir. Kapasitas dengan 

kualitas ekspor sulit tercapai.

Tag line komoditas cengkeh: “Cengkeh Kabupaten Bandung: 

Menggapai (kembali) Pesona Cengkeh Terbaik Jawa Barat”. 

Kualitas cengkeh Kabupaten Bandung yang telah cukup baik 

perlu didukung oleh pendirian gudang cengkeh tersendiri di 

Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan harga 

pasar. Peluang pengembangan industri hilir komoditas 

cengkeh dapat memenuhi kebutuhan makanan, farmasi, dan 

pestisida nabati, termasuk ekspor. Pihak swasta diharapkan 

dapat turut berinvestasi dalam agribisnis cengkeh yang 

meliputi agribisnis hulu yaitu penangkaran benih dan sektor 

“on farm”, pendirian perkebunan besar (PBS) dalam rangka 

peremajaan (replanting), serta agribisnis hilir di bidang industri 

penyulingan minyak, industri makanan, dan farmasi serta 

pengolahan pestisida nabati cengkeh.

Pengolahan minyak daun cengkeh memiliki peluang pasar 

dengan target pabrik kosmetik dan obat-obatan di Jawa 

Barat. Keuntungan lain dari usaha ini diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan petani cengkeh, menggerakan 

perekonomian daerah, membuka kesempatan kerja baru, 

dan meningkatkan nilai komoditas cengkeh.

Tag line komoditas tembakau: “Meraih Kembali Kejayaan 

Tembakau Kabupaten Bandung”. 

Tembakau merupakan komoditas perkebunan Kabupaten 

Bandung dengan peringkat ketiga setelah kopi dan teh. 

Tembakau dapat tumbuh dengan baik pada lahan tegalan 

maupun lahan sawah di dataran rendah dan pegunungan. 



70

Berdasarkan bentuk fisiknya, tembakau Kabupaten Bandung 
dipasarkan dalam beberapa bentuk yaitu tembakau rajangan, 

kerosok, dan tembakau hitam. Berdasarkan tipe ukuran 

rajangannya, tembakau rajangan terbagi menjadi dua yaitu 

rajangan halus dan rajangan kasar. Kabupaten Bandung 

terkenal ahli dalam membuat tembakau mole (rajangan halus) 

berkualitas tinggi. Produksi tembakau mole di Kabupaten 

Bandung mencapai 60%, rajangan kasar 25%, tembakau 

kerosok 10%, dan tembakau hitam hanya 5%.

Potensi pengembangan tembakau di Kabupaten Bandung 

dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek Produksi; sebagian 

besar produksi tembakau yang dihasilkan Kabupaten Bandung 

ditanam di lahan perkebunan, sedangkan lahan sawah di 

musim kemarau cukup luas untuk dimanfaatkan penanaman 

tembakau. Aspek Pergudangan; salah satu penyebab brand 

image Kabupaten Bandung yang rendah adalah tidak adanya 

sistem pergudangan yang memadai di Kabupaten Bandung. 

Rata-rata kapasitas yang dimiliki oleh bandar di tingkat 

kecamatan adalah 50 ton/musim. Pergudangan sangat 

menentukan kualitas olahan tembakau, sehingga kapasitas 

gudang sangat menentukan tawar menawar dengan para 

pembeli. Aspek Pasar; pasokan bahan baku industri rokok 

sebagian besar berasal dari Kabupaten Bandung melalui 

perantara lain di kabupaten lain. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa brand image tembakau Kabupaten Bandung masih 

rendah.

Keunggulan dan Prestasi Teh Kabupaten Bandung:

҉
Pak H. Wildan Lebak Muncang Kecamatan Ciwidey 

mendapatkan Sabilulungan Award Bupati Kabupaten 

Bandung Tahun 2014 untuk kategori Inovasi 

Pengembangan Teh “White Tea”

Keunggulan dan Prestasi Kopi Kabupaten Bandung:

҉
LMDH Rahayu Kecamatan Pangalengan 

mendapatkan penghargaan Presiden untuk kategori 

penanaman kopi di area LMDH

҉
Kelompok Tani Patuha Kecamatan Rancabali 

mendapatkan Sabilulungan Award Bupati Kabupaten 

Bandung Tahun 2015 untuk kategori sebagai 

penggerak pemberdayaan kopi

Kontak:

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang Km. 17 Kabupaten Bandung

Telp/Fax. (022) 5891703

c.p. Kepala Bidang Perkebunan






