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Abstrak Kina merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki prospek 

bisnis yang cukup menjanjikan di pasar Internasional dan domestik. Kina memiliki banyak manfaat 

bagi manusia. Di samping sebagai bahan baku obat, kina juga dimanfaatkan sebagai bahan baku 

kosmetik, minuman penyegar, katalis, dan industri penyamakan. Dalam periode lima tahun, yaitu 

pada 2009 – 2013 telah terjadi pergeseran penggunaan garam kina dari industri farmasi ke 

industri kimia. Tulisan ini disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja komoditas kina 

pada jangka pendek dan menengah dan strategi yang dapat ambil untuk tetap mempertahankan 

daya saing di tengah dinamika komoditas kina. Kinerja perdagangan komoditas kina selama 2020-

2025 diperkirakan cenderung relatif tetap dan stabil, bahkan berpotensi meningkat dalam jangka 

pendek ke depan terkait kebutuhan bahan baku kina dunia selama masa pandemi Covid-19. 

Sebaliknya kinerja on farm kina Indonesia selama 2020-2025 diperkirakan luas areal dan produksi 

kina Indonesia dari perkebunan besar relatif stagnan apabila tidak dilakukan kegiatan revitalisasi, 

replanting, rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi kebun kina. Di sisi lain, kinerja off farm dan 

perdagangan garam kina diperkirakan cukup dinamis yang cenderung mengalami peningkatan, 

untuk memenuhi kebutuhan pasokan industri kina terutama di pasar internasional. Proyeksi harga 

kina dunia diperkirakan cenderung tinggi dan kompetitif disesuaikan dengan kandungan %KS7-

nya. Berbagai kebijakan dan strategi produksi dan perdagangan kina di Indonesia dan lingkup 

PTPN diutamakan pada upaya untuk mensubstitusi impor bahan baku dan pencegahan hilangnya 

atau alih fungsi perkebunan kina di Indonesia diantaranya meliputi pelestarian plasma nutfah kina, 

peningkatan produktivitas kebun (revitalisasi, replanting, rehabilitasi, intensifikasi, ektensifikasi) 

sesuai potensi varietas kina, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan  PHBM untuk kina 

rakyat, peningkatan kapasitas pabrik, perbaikan mutu dan pengolahan, penguatan strategi 

kolaborasi penelitian dengan institusi pendidikan dan litbang lainnya terkait pemanfaatn molecular 

farming dan IoT pada perkebunan kina, penguatan peluang kerjasama dalam diversifikasi produk 

kina (farmasi dan kimia) dengan pihak swasta, penguatan akses kerjasama investasi dan pasar 

dengan swasta, penguatan dan perbaikan kelembagaan rantai nilai kina, hingga pendampingan 

perdagangan. 

 

   

   

 

 

Peran Komoditas Kina di Indonesia dan 

Global 

Kina merupakan salah satu komoditas tanaman 

perkebunan di Indonesia yang memiliki prospek bisnis 

yang cukup menjanjikan di pasar Internasional dan 

domestik. Dalam perkembangannya, kina memiliki 

banyak manfaat bagi manusia. Di samping sebagai 

bahan baku obat, kina juga dimanfaatkan sebagai 

bahan baku kosmetik, minuman penyegar, katalis, dan 

industri penyamakan. Dalam periode lima tahun, yaitu 

pada 2009 – 2013 telah terjadi pergeseran 

penggunaan garam kina dari industri farmasi ke 

industri kimia. Di tahun 2013, serapan garam kina untuk 

industri farmasi menurun 15% dari 31,5 ton di tahun 

2009 menjadi 20,4 ton di tahun 2013. Sebaliknya, 

serapan garam kina untuk industri kimia meningkat 

14% dari sebelumnya 14,5 ton di tahun 2009 menjadi 

23,3 ton di tahun 2013. Sementara itu, penggunaan 



3 

garam kina industri beverages relatif tetap dan saat ini 

menjadi dominan, yaitu berkisar 25 ton. 
 

Dalam perkembangan sejarah kina dunia, Indonesia 

termasuk sebagai salah satu negara produsen kulit kina 

yang besar di dunia. Di tahun 2018, Indonesia tercatat 

sebagai pengekspor garam kina terbesar ke-dua dunia 

setelah India dengan pangsa pasar sebesar 25,27%. 

Pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia pernah 

menjadi negara pemasok 90% kebutuhan kina dunia. 

Saat itu luas areal kebun kina di Indonesia mencapai 

17.000 ha dengan produksi 11.000 ton kulit 

kering/tahun. Sayangnya selama hampir 25 tahun 

terakhir (1995-2018) luas areal dan produksi kina 

dalam negeri yang ditanam di perkebunan besar terus 

mengalami penurunan sebesar 4,20% dan 4,17% per-

tahunnya (BPS, 2019). Apabila kondisi ini terus 

dibiarkan, maka areal kina di Indonesia berpotensi 

punah. Walaupun di tahun 2010-2014, produktivitas 

kebun kina yang terutama diusahakan di kebun Bukit 

Tunggul, PTPN VIII, cenderung mengalami kenaikan 

(160%), yaitu dari 79 kg Kulit Kering Kina Tepung 

(K3T)/ha pada tahun 2010 menjadi 206 kg K3T/ha pada 

tahun 2014 (PPTK, 2016). Namun, realisasi 

produktivitas tersebut masih jauh dibawah potensi 

produksi tanaman kina yang dikelola sesuai dengan 

standar budidaya kina dan tidak sebanding dengan 

biaya produksi yang dikeluarkan yang cenderung terus 

meningkat setiap tahunnya. 
 

Kondisi ini tidak terlepas berbagai permasalahan 

perkebunan kina Indonesia, diantaranya yaitu kondisi 

kelangkaan (shortage) produksi kulit kina Indonesia 

yang disikapi dengan impor kina terutama dari Afrika, 

kondisi kebun kina yang belum intensif dengan 

populasi masih jauh di bawah standar (40%), 

kandungan kadar garam kina yang semakin menurun, 

dan waktu investasi tanaman kina yang lama yaitu 

masa TBM selama 7 - 8 tahun sejak kina ditanam 

hingga dapat dipanen, yang berdampak pada 

terjadinya alih fungsi ke tanaman perkebunan lainnya 

yang dinilai lebih menguntungkan, kurang minatnya 

investor dan para petani untuk menanam kina, serta 

belum didukung perbankan yang menawarkan tingkat 

suku bunga pinjaman yang rendah. 

 

Dalam kebijakan produksi serta strategi produksi kina 

di PTPN/Holding PTPN adalah bahwa Indonesia ini 

telah memiliki pabrik pengolahan garam kina yang 

dilakukan oleh PT Sinkona Indonesia Lestari (PT. SIL) 

yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar di dunia 

sebesar 27% dan memiliki nilai tambah yang cukup 

besar. Namun ironisnya bahan bakunya berupa kulit 

kina kering/K3 masih mengandalkan impor, yaitu 

sekitar 85% dari total kebutuhan bahan bakunya yang 

direncanakan hingga tahun 2023, yaitu sebesar 3435 

ton K3 atau 150 ton K3T. Seharusnya bahan baku itu 

dapat dipenuhi dari dalam negeri, dari perkebunan kina 

di Indonesia baik dari PTPN maupun dari perkebunan 

rakyat. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan dan strategi 

subtitusi impor agar seluruh kebutuhan bahan baku 

kulit kina kering yang diperlukan oleh PT SIL dapat 

dipenuhi dari perkebunan kina di Indonesia.  Ini sangat 

strategis, agar nilai tambah dapat dinikmati oleh para 

pelaku perkebunan kina di Indonesia. 

Kini, di tengah persebaran Covid-19 yang diumumkan 

secara resmi sejak 12 Maret 2020 oleh WHO sebagai 

pandemi di dunia, penggunaan chloroquine yang 

merupakan sintetis dari quinine, yang terkandunga 

secara alami dari pohon kina menjadi salah satu terapi 

untuk mengobati Covid-19. Hal ini yang kemudian 

membawa tanaman kina mulai dikenal kembali oleh 

masyarakat Indonesia. Kondisi ini kemudian dapat 

menambah peluang prospek yang positif akan bisnis 

komoditas kina nasional di masa depan. 

 

Dalam rangka melihat peluang tersebut, kebutuhan 

akan kajian sejauh mana kinerja dan prospek 

komoditas kina Indonesia pada jangka pendek (dua 

tahun) dan jangka menengah (lima tahun) ke depan 

sangat diperlukan, walaupun dengan kondisi 

ketersediaan update data terkait kina sangat terbatas. 

Tulisan ini mencakup kajian kinerja komoditas teh dan 

proyeksi komoditas teh dalam jangka pendek dan 

jangka menengah untuk menentukan langkah-langkah 

yang akan diambil untuk mempertahankan kemajuan 

industri teh di Indonesia.  

 

Kinerja Komoditas Kina 5 Tahun Terakhir di 

Pasar Internasional 

Kinerja perdagangan garam kina dunia selama tahun 

2014-2018 menunjukkan penurunan dari tahun ke 

tahun (Gambar 1). Pertumbuhan volume ekspor 

menurun 6,45% pertahun dan volume impor garam 

kina menurun 13,83% pertahun, yang secara langsung 

juga menurunkan penerimaan ekspor. Tercatat pada 

tahun 2018, penerimaan dari ekspor kina dunia hanya 

sebesar 32 juta US$ dari 52 juta US$ pada tahun 2014. 

Penurunan kinerja garam kina ini salah satunya 

disebabkan oleh tekanan krisis ekonomi global 

sebelumnya dan juga keberadaan obat artemisin yang 

dapat digunakan sebagai obat antimalaria pengganti 

kina. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa 

pasar garam kina dunia mengalami shortage dimana 

impor jauh lebih tinggi dari ekspor. Pada Gambar 2, 

juga ditunjukkan perkembangan perbandingan kinerja 

ekspor garam kina di dunia dan Indonesia yang turut 

mengalami fluktuasi. Di satu sisi ekspor garam kina 

dunia mengalami penurunan 6,45% sebaliknya ekspor 

garam kina Indonesia sedikit mengalami kenaikan 

sebesar 0,78% per tahunnya. 
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Gambar 1.  Perkembangan Ekspor dan Impor Garam 

Kina Dunia 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

 

 

 
 

Gambar 2.  Perkembangan Ekspor Garam Kina Dunia 

dan Indonesia 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

Dalam struktur perdagangan garam kina dunia bersifat 

oligopoli, dimana produsennya hanya berjumlah 5 

(lima) perusahaan yang menghadapi banyak pembeli, 

yaitu: 1) PT Sinkona Indonesia Lestari – Indonesia 

(farmasi, beverages, dan kima); 2) Buchler Gmbh – 

Jerman (farmasi); 3) Aanjaneya – India (farmasi dan 

kima); 4) Vital Healthcare – India (farmasi dan kimia), 

dan 5) Pharmakina – Afrika (farmasi dan kimia). Secara 

umum jenis-jenis garam kina utama yang 

diperdagangkan dunia khususnya oleh lima 

perusahaan dari industri pemanfaatan senyawa 

alkaloid dan turunannya dari tanaman kina tersebut 

disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Jenis-jenis garam kina yang diperdagangkan 

oleh lima perusahaan kina terbesar dunia 

 
 

Jumlah pelaku ekspor garam kina dunia di tahun 2018 

sebanyak 38 negara, dimana semula di tahun 1995 

terdapat 43 negara dan di tahun 2014 sebanyak 34 

negara. Indonesia selalu menempati urutan tiga negara 

pengekspor kina terbesar di dunia. Pada tahun 2018, 

Indonesia menempati peringkat ke dua dengan pangsa 

25,47% (Gambar 3). India peringkat satu dengan 

pangsa ekspor sebesar 53,9%, Belanda peringkat 

ketiga (9,71%), Romania (3,05%), dan Afrika Selatan 

(2,25%). Negara Guatemala yang selalu masuk dalam 

tiga hingga lima besar pengekspor kina dunia, pada 

tahun 2018 tidak tercatat sebagai pengekspor kina di 

dunia (Gambar 4). Sedangkan negara Amerika Serikat 

selalu menjadi pelaku re-ekspor garam kina dunia. 

 

 
Gambar 3.  10 Negara Pengekspor Garam Kina 

Terbesar Dunia, Tahun 2018 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

 

 
Gambar 4.  Perkembangan volume ekspor garam 

kina lima terakhir di negara pengekspor terbesar 

dunia tahun 2018 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

 

Jumlah pelaku impor garam kina dunia menurun cukup 

tajam sejak tahun 1995. Pada tahun 1995 berjumlah 

141, kini lima tahun terakhir (2014-2018) hanya 

berkisar 90-an negara. Lima pelaku importir garam kina 

terbesar dunia di tahun 2018 (Gambar 5), berturut-

turut Nigeria (24,47%), Amerika Serikat (19,4%), 

Inggris (11,54%), India (38,51%, dan China (32,29%). 

Indonesia di tahun 2018 menempati posisi ke-43 

importir garam kina dunia dengan pangsa (0,08%). 

Perkembangan negara importir garam kina dunia 

cukup dinamis (Gambar 6). Nigeria yang selama 

hampir sepuluh tahun tidak masuk dalam lima negara 

besar pengimpor garam kina, pada tahun 2018 menjadi 

pengimpor garam tertinggi dunia. Amerika Serikat 

selalu menjadi tiga besar negara pengimpor garam 

Indonesia Jerman India India Afrika 

Farmasi, beverage, kimia Farmasi Farmasi dan kimia Farmasi dan kimia Farmasi dan kimia 
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kina terbesar dunia, sementara Myanmar pernah 

menjadi pengimpor garam kina terbesar di tahun 2014 

dengan pangsa 40%, sedangkan negara Perancis dan 

Slovenia selalu menjadi pelaku re-impor garam kina 

dunia. 

 

 
 

Gambar 5.  10 Negara Pengimpor Garam Kina 

Terbesar Dunia Tahun 2018 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

 

 
Gambar 6.  Volume impor garam kina (kg) lima tahun 

terkahir di 10 negara pengimpor terbesar dunia pada 

tahun 2018 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

Rata-rata harga kina ekspor dan impor dunia selama 

tahun 2014-2018 cenderung menurun (Gambar 7), 

yaitu 6,39% dan 1,47% dengan berbagai bentuk 

(Cinchona alkaloids, derivatives nes, in bulk, salts). 

Harga terendah kulit kering kina tepung (K3T) berkisar 

2 USD/kg, dan akan meningkat tergantung dengan 

kandungan kadar garam kinanya. Sementara itu, nilai 

rata-rata harga ekspor garam kina Indonesia per kg 

berkisar 100 USD. 

 

 

 

 

 
Gambar 7.  Perkembangan Rata-rata Harga Ekspor 

dan Impor Garam Kina Dunia di Sepuluh Negara 

Pelaku Ekspor dan Impor Tahun 2014-2018 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

 

Berdasarkan data selama 2014-2018, realisasi 

penawaran kina Indonesia cenderung juga mengalami 

penurunan sebesar 5,54%, begitu halnya dengan 

permintaan akan impor kina yang juga menurun 

sebesar 6,41% (Gambar 8.). Fluktuasi penurunan 

penawaran kina Indonesia dapat disebabkan oleh 

terjadinya kelangkaan bahan baku kina untuk diolah 

menjadi K3T oleh PT. SIL, pemenuhan garam kina 

untuk pasar kina domestik, dan kualitas garam kina 

yang semakin menurun dengan permintaan standar 

kina ekspor. 

 

 
Gambar 8.  Perkembangan Penawaran Indonesia dan 

Permintaan Garam Kina Dunia 
Sumber: www.uncomtrade.un.org dan Statistik Perkebunan – www.bps.go.id 

 

Kinerja Komoditas Kina 5 Tahun Terakhir di 

Pasar Domestik 

Industri kina di Indonesia bermula sejak tahun 1896 

oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan 

mendirikan”Bandoengsche Kinine Fabriek N.V.” di 

Jalan Pajajaran Bandung, yang saat ini dikenal dengan 

Pabrik Kina Kimia Farma untuk mengolah kulit kina 

yang didatangkan dari daerah pusat produksi di 

Pangalengan dan Lembang. Kejayaan pabrik ini terjadi 

sampai men menjelang Perang Dunia II, dimana 

Belanda sangat diuntungkan dari perdagangan kina. 

Produksi kulit kina meningkat berkali-kali lipat dari 22 

ton di tahun 1875 menjadi 1.000 ton di tahun 1895 dan 

http://www.uncomtrade.un.org/
http://www.uncomtrade.un.org/
http://www.uncomtrade.un.org/
http://www.uncomtrade.un.org/
http://www.bps.go.id/
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terus terus meningkat sejalan ekstensifikasi 

perkebunan kina. Di Indonesia saat itu, tercatat tidak 

kurang dari 107 unit kebun kina dengan luas sekitar 

18.000 ha di Pulau Jawa dan dengan produksi sekitar 

11.000-12.000 ton kulit kering. Namun dari jumlah itu 

yang dapat diolah di Pabrik Kina Kimia Farma hanya 

sekitar 4.000 ton, sisanya dipasarkan ke luar negeri 

dengan pangsa ekspor dunia 90%. 
 

Namun, setelah Perang Dunia II, kondisi perkebunan 

kina mengalami kemerosotan bahkan kehilangan 

pasar. Sebagai akibatnya, perkebunan kina menjadi 

terlantar bahkan banyak di antaranya diganti dengan 

komoditi lain. Pada tahun 1957–1958 terjadi 

pengambilalihan perkebunan Belanda, dan luas areal 

tanaman kina berkurang sekitar 50% dengan produksi 

kulit kina sekitar 36% dibanding sebelum Perang Dunia 

II. Kondisi ini diperparah dengan terjadi penjarahan 

besar-besaran pada tahun 1965. Tanaman kina 

dibabad secara membabi buta, dikuliti, lalu dijemur, 

kemudian hasilnya dijual kepenadah yang siap 

menampung. Sampai tahun 2018, areal tanaman kina 

di Jawa Barat khususnya yang diusahakan perkebunan 

besar tinggal sekitar 500 hektar dengan produksi 

sekitar 100 ton. Menurun drastisnya produksi kina 

Indonesia terus berlangsung hingga sekarang. 

Produksi kulit kering kina tepung (K3T) di Indonesia 

sebagian besar dilakukan oleh PTPN VIII, sedangkan 

pengolahan lebih lanjut K3T menjadi garam kina 

dilakukan oleh PT. Sinkona Indonesia Lestari (PT.SIL). 
  

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di BPS selama 

hampir 25 tahun terakhir (1995-2018) luas areal dan 

produksi kina dalam negeri yang ditanam di 

perkebunan besar terus mengalami penurunan 

sebesar 4,20% dan 4,17% per-tahunnya (BPS, 2019). 

Sementara itu, selama tahun 2014-2018, kinerja 

onfarm kina khususnya yang tercatat di perkebunan 

besar cenderung tidak ada perubahan (Gambar 9). 

Luas areal yang tercatat oleh BPS (2019) relatif tetap 

seluas 500 ha dengan produksi yang cenderung 

mengalami penurunan sebesar 5,34%, yaitu 100 ton di 

tahun 2018. Menurunya areal kebun kina di PBN 

(PTPN) disebabkan oleh kondisi kebun kina yang 

belum intensif dengan populasi masih jauh di bawah 

standar (40%), kandungan kadar garam kina yang 

semakin menurun, dan waktu investasi tanaman kina 

yang lama yaitu masa TBM selama 7 - 8 tahun sejak 

kina ditanam hingga dapat dipanen, yang berdampak 

pada terjadinya alih fungsi ke tanaman perkebunan 

lainnya yang dinilai lebih menguntungkan, kurang 

minatnya investor dan para petani untuk menanam 

kina, serta belum didukung perbankan yang 

menawarkan tingkat suku bunga pinjaman yang 

rendah. PT. SIL sebagai produsen garam kina 

Indonesia selama lima tahun terakhir (2014-2018) 

mengalami pertumbuhan produksi dan ekspor yang 

positif yaitu berturut-turut 6,54% dan 2,77% per 

tahunnya (Gambar 10.). Kondisi pertumbuhan yang 

positif ini didorong oleh permintaan garam kina dunia 

yang terus meningkat. 
 

 
 

Gambar 9.  Perkembangan Luas Areal dan Produksi 

K3 (PBN) 1995-2018 
Sumber: Statistik Perkebunan - www.bps.go.id 

 

 
 

Gambar 10.  Perkembangan Produksi dan Ekspor 

Garam Kina (ton) PT. Sinkona Lestari Indonesia Tahun 

2014-2018 
Sumber: Statistik Perkebunan - www.bps.go.id 

Kinerja perdagangan kina Indonesia khususnya ekspor 

selama lima tahun terakhir (2014-2018) cenderung 

mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,78% dengan 

total nilai ekspor selama lima tahun sebesar 58 juta 

USD atau 10 juta USD di tahun 2018 (Gambar 11).  

Walaupun produksi kina cenderung menurun, tetapi 

pertumbuhan ekspor Indonesia tumbuh positif 

dikarenakan bahan baku juga disediakan melalui 

peningkatan kapasitas PT. SIL hingga 150 ton dalam 

rencana produksi garam kina sampai dengan tahun 

2023 dan melalui kegiatan impor kulit kering kina 

tepung yang disupply terutama dari negara-negara 

Afrika dengan harga yang relatif murah dikarenakan 

kandungan garam kina (%KS7) yang rendah. Lebih dari 

90% produksi kina Indonesia diekspor untuk 

memenuhi kebutuhan dunia. Sementara itu, kinerja 

impor Indonesia relatif menurun 25,52%, dari 

sebelumnya sebesar 2 ton di tahun 2014 menjadi 0,4 

ton di tahun 2018.  Dari laporan kajian kina pada tahun 

2016, penyerapan produk kina terbesar Indonesia oleh 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
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PT. SIL diserap di Asia khususnya oleh Cina yang 

banyak menyerap produk garam kina quinine 

hydrochloride (Q.HCL) sebagai bahan untuk 

pembuatan obat injeksi untuk malaria. Selain Asia, 

kawasan Amerika dan Eropa juga merupakan pasar 

ekspor garam kina PT SIL yang umumnya digunakan 

untuk industri minuman. 

 

 
 

Gambar 11.  Perkembangan Volume Ekspor dan 

Impor Garam Kina Indonesia tahun 2014-2018 
Sumber: www.uncomtrade.un.org 

 

Dalam aspek harga kina dalam negeri, Nilai harga jual 

kulit kina (K3TT) relatif tinggi dan stabil dengan kondisi 

kepastian pasar kina dunia yang tinggi. Adapun nilai 

rata-rata harga jual kulit kering kina tepung (K3T) PTPN 

VIII yang dibeli oleh PT. SIL pada tahun 2015 tercatat  

Rp. 41.714,- per kg K3T. Tabel 2. dibawah ini 

menunjukkan diversifikasi harga kulit kina berdasarkan 

kandungan garam kinanya (%KS7). 

 

Tabel 2. Tarif harga beli kulit kina kering tepung 

(K3T) yang ditetapkan PT SIL tahun 2015 

 
Sumber : Laporan Kajian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kina Bukit Unggul Antara PTPN 

VIII dengan PT SIL, 2016 

Dari sekian banyak jenis tanaman kina, jenis kina yang 

memiliki arti besar dan banyak dibudidayakan di 

Indonesia adalah jenis Cinchona succirubra dan 

Cinchona ledgeriana. Jenis C.succirubra memiliki 

karakter tahan terhadap penyakit akar dan 

perakarannya kuat namun memiliki kadar kinine yang 

rendah (5-7%), sedangkan C.ledgeriana memliki 

karakter rentan penyakit akar namun memiliki kadar 

kinine yang tinggi (13%). Dalam kulit kina, terdapat 

kandungan 4 (empat) alkaloid utama, yaitu kuinin, 

kuinidin, sinkonin, dan sinkonidin. Tabel 3 berikut ini 

disajikan perbedaan kina varietas ledgeriana dan 

succirubra. 
 
 

Tabel 3. Perbedaan Kina Varietas Ledgeriana dan 

Varietas Succirubra 

 
Sumber : Berbagai sumber (Petunjuk Teknis Kina, 2006) 

 

Prospek Pasar Kina Internasional dan pasar 

Domestik 

Prospek kinerja on farm dan off farm serta 

perdagangan komoditas kina selama 2020-2025 

dengan metode exponential smoothing model Holt, 

Simple dan ARIMA cenderung relatif tetap dan stabil, 

bahkan berpotensi meningkat dikala dunia secara 

global sejak awal tahun 2020 tepatnya Maret 2020 

menghadapi pandemi Covid-19. Potensi prospek 

dalam rangka pemulihan dan peningkatan bisnis kina 

dalam negeri akan semakin terbuka lebar di tahun 

mendatang. Kondisi pandemi Covid-19 telah membuka 

kembali manfaat komoditas kina dalam dunia farmasi. 

Hasil penelitian terdahulu telah membuktikan, bahwa 

dalam kulit batang kina terkandung 4-13% alkaloid 

seperti kinin, kinidin, sinkonin dan sinkonidin. Selain 

empat alkaloid utama tersebut, terdapat lebih dari 20 

senyawa alkaloid dan turunan lainnya dari garam kina 

seperti yang disajikan pada Tabel 1 yang memiliki 

peluang pasar yang besar dengan nilai tambah harga 

yang lebih tinggi dan kompetitif kedepannya. Alkaloid 

adalah senyawa organik bersifat basa mengandung 

nitrogen yang biasa digunakan sebagai obat. Kulit 

batang kina selain sebagai obat malaria juga dapat 

dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti obat penawar 

kejang, obat penyakit aritmia jantung, bahan baku obat 

flu, bahan bitter pada minuman, bahan pembuatan 

pestisida dan kosmetik. Tanaman kina dapat pula 

dimanfaatkan sebagai penahan erosi. 

 

Kini, terkait pemanfaatan hasil salah satu sintetis 

quinine yang terkandung secara alami dari tanaman 

pohon kina sebagai salah satu potensi obat Covid-19 

 
No. Asal Kulit Kina < 5% KS7 (5 - 7)% KS7 >7% KS7 CD Min. 1,2%

1 PTPN VIII 6,800        7,000          73,000      

2 Rakyat (Leger) 5,000        52,000        5,750        

3 Rakyat Suksirubra 4,000        4,000                     

4 Impor ASN 0,53 USD/ %KS7

5 Impor WBA Plantation 0,52 USD/ %KS7

6 Impor Small Holder 2.40 USD/kg

Perbedaan 
Varietas 

Ledgeriana Succirubra 

Penampakan visual 

  
Sistem perakaran Lemah Kuat 

Tingkat kerentanan Rentan penyakit busuk akar Tahan penyakit busuk 

akar 

Kandungan kinin Tinggi Rendah 

Bentuk daun Runcing dan panjang Bulat dan lebar 

Ukuran daun Lebih kecil Lebih besar 

Permukaan daun Lebih halus  Lebih kasar dan berbulu 

Kecerahan Cerah Cukup cerah 

Ketebalan pucuk Lebih tipis tetapi kuat Lebih tebal tetapi lemas 

Produktivitas Lebih rendah Lebih tinggi 

Peran dalam 

perbanyakan vegetatif 

(sambung) 

Batang atas Batang Bawah 

 

http://www.uncomtrade.un.org/
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berupa chloroquine dapat menjadi peluang 

peningkatan permintaan akan bahan baku kina dunia, 

termasuk Indonesia sebagai pengekspor kina kedua 

terbesar dunia. Klorokuin telah dimanfaatkan lebih dari 

beberapa dekade sebagai obat antimalaria dan juga 

sebagai antivirus dan secara in vitro 

chloroquine sangat efektif dalam menghambat virus 

SARS-CoV (Prawira-Atmaja, 2020). Beberapa 

penelitian menunjukkan pemanfaatan klorokuin yang 

dapat menghambat replikasi virus Corona (Keyaerts, 

Vijgen, Maes, Neyts, & Van Ranst, 2004; Vincent et al., 

2005; Kono et al., 2008; Thomé, Lopes, Costa, & 

Verinaud, 2013; Coelho, Chagas, de Pádua, Pianetti, & 

Fernandes, 2017; Zhou et al., 2020; Wang et al., 2020; 

dan Rothan & Byrareddy, 2020). Di Industri farmasi, 

prospek pasar garam kina masih sangat besar, seperti 

untuk obat jantung yang penderitanya semakin 

bertambah setiap tahunnya, sebagai obat glaucoma, 

sebagai obat anti kram otot dalam menghadapi iklim 

yang semakin ekstrim, serta saat ini berpotensi sebagai 

tammy flu dan obat Covid-19. 
 

Berdasarkan prospek perkembangan tersebut, 

prospek bisnis garam kina saat ini semakin 

menunjukkan peluang yang semakin baik dan bernilai 

tambah tinggi. Penggunaan garam kina yang selama ini 

diketahui masyarakat umum hanya sebagai obat 

malaria saja saat ini terus berkembang penggunaannya 

selain untuk industri farmasi, tetapi juga minuman 

(tonic water) dan body care. Untuk produk tonic water, 

selain diambil taste pahitnya yangpada umumnya 

disukai masyarakat negara empat musim, juga diyakini 

dapat menyembuhkan lag cramp untuk para lanjut usia, 

khususnya pada saat musim dingin. Sementara 

penyerapan di industri body care, garam kina saat ini 

dibuat sebagai bahan kandungan natural untuk 

shampo dan hair tonic. Walaupun belum cukup data 

empirik, namun trend pasar garam kina dunia masih 

terbuka luas di masa mendatang terutama dengan 

pertumbuhan permintaan untuk industri minuman dan 

industri kimia. Namun, Indonesia belum bisa memenuhi 

kebutuhan bahan baku garam kina karena kondisi 

tanaman dan luas areal yang terus menyusut. Dengan 

peluang prospek pasar garam kina yang masih sangat 

terbuka lebar, program peningkatan produktivitas 

menjadi peluang untuk substitusi impor kina yang 

sebesar 85% dari proyeksi kebutuhan bahan baku kina 

oleh PT SIL sebesar 3.435 ton kulit kina kering atau 150 

ton garam kina (rendemen 22,9%).  Berdasarkan kajian 

penelitian terkait pengujian klon-klon kina oleh Pusat 

Penelitian Teh dan Kina yang saat itu masih bernama 

Balai Penelitian Teh dan Kina, terdapat klon-klon 

unggul yang memiliki kandungan SQ 7 (Quinine 

sulphate) tinggi seperti klon QRC, Cna, Cib 5, KP 105 

dan GA 22. Klon – klon ini menjadi harapan untuk masa 

depan kina yang lebih baik (Tabel 4). 

 

Namun peningkatan permintaan pasokan dibayangi 

dengan tantangan strategis di industri kina yang 

disebabkan hampir semua produsen garam kina dunia 

saat ini sama-sama menggantungkan sebagian besar 

kebutuhan pasokan bahan baku kulit kinanya kepada 

Afrika. Penurunan persediaan pasokan dari Afrika 

disebabkan bahwa pada umumnya kulit kina Afrika ini 

diperoleh bukan dari perkebunan terpelihara milik 

pemerintah setempat atau perkebunan rakyat, tetapi 

sebagian besar diperoleh dari hutan-hutan Afrika yang 

tumbuh secara liar dan tidak terpelihara. Indikasi ini 

dapat tergambar dan tercatat di tahun 2018 dimana 

semakin terjadinya penurunan volume pasokan dan 

kadar kualitas kulit kina asal Afrika. 

 

Tabel 4. Kadar kinina sulfat, bobot kulit kering, dan 

bobot garam kinina sulfat klon kina ledger 

 
Sumber: Astika, et al, 1980 

Selain itu, di sisi hilir, bisnis garam kina dunia saat ini 

berada dalam struktur pasar oligopoli dengan jumlah 

produsen terbatas yang memperdagangkan satu 

komoditas. Beberapa pemain produsen besar dalam 

pasar garam kina di dunia, yaitu Indonesia (PTSIL dan 

PTKF), India (Vital dan Aanjanaya, Alchem 

International, Cosmos International, Chempro Pharma 

Private Limited), Jerman (Buchler), Afrika 

(PharmaKina), dan Belanda (Van Makum Ingredients, 

Arnold Suhr Qimpex). Sebagaimana lazimnya kondisi 

di dalam pasar oligopoli, maka terdapat dua pilihan 

strategi untuk para pemainnya dalam perdagangan 

komoditas yang hanya satu tersebut, yaitu memilih 

strategi bersaing atau strategi aliansi. 

 

Jika memilih strategi bersaing seperti yang saat ini 

sedang berlangsung, maka akan terjadi persaingan 

yang sangat ketat dengan terjadinya “perang harga”. 

Jika memilih strategi aliansi, maka akan terbuka 

peluang untuk maju bersama-sama karena dengan 

beraliansi, semua produsen dapat secara kompak 

 

Kadar Bobot 

(kg/pohon) (%) (kg/pohon)

1 QRC 203 7,43 13,38 0,99

2 QRC 208 7,01 12,78 0,90

3 QRC 218 6,26 12,06 0,76

4 QRC 223 7,06 12,32 0,86

5 QRC 226 5,67 12,38 0,70

6 QRC 231 5,24 13,06 0,78

7 QRC 237 5,55 12,07 0,68

8 QRC 258 6,16 12,32 0,76

9 QRC 269 5,70 12,80 0,73

10 QRC 281 6,42 13,33 0,86

11 CKB 3 6,77 14,51 0,98

12 CKB 8 4,53 15,60 0,71

13 CKB 11 4,38 10,82 0,48

14 CKB 16 3,82 13,00 0,50

15 CKB 21 4,04 11,23 0,45

16 CKB 24 4,04 13,59 0,60

17 Cib 5 3,88 11,39 0,39

18 GA 22 3,00 11,27 0,33

19 KP 105 4,25 10,08 0,43

Bobot kulit kering
Garam kinina sulfat (KS7)

No Klon
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mengatur pasar dalam hal mengatur pasokan dan 

menyetir hargajual. Namun walaupun tidak mustahil, 

strategi aliansi ini memang bukan pekerjaan mudah 

karena dibutuhkan pendekatan dan komitmen semua 

produsen untuk membangun “monopoli bersama”. 

Konsekuensinya, dalam jangka pendek sekarang, suka 

tidak suka sebelum aliansi terwujud, PT SIL dan 

produsen garam kina yang lain pada akhirnya terpaksa 

harus memilih situasi persaingan perdagangan garam 

kina yang sangat ketat. 

 

kinerja onfarm kina selama 2020-2025 diproyeksikan 

luas areal dan produksi kina Indonesia dari perkebunan 

besar relatif tetap apabila tidak ada peningkatan 

replanting, rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi 

kebun kina (Gambar 12.), yaitu 500 ha dengan 

produksi 109 ton kulit kina kering tepung atau naik 

sedikit sebesar 0,86% di tahun 2020 kemudian relatif 

tetap. 

 

 
Gambar 12.  Proyeksi Luas Areal dan Produksi Kina 

Indonesia 2020-2025 

 

Disisi lain, proyeksi kinerja perdagangan ekspor dan 

impor garam kina dunia akan sedikit mengalami 

peningkatan ekspor 50% dan impor 15% pada tahun 

2020 yaitu sebesar 547 ton dan 636 ton yang sebelumnya 

di tahun 2018 tercatat volume ekspor 364 ton dan impor 

550 ton (Gambar 13). Kemudian setelah tahun 2020 

diproyeksikan stabil dikisaran tersebut. Namun 

mengingat kondisi terkini terkait pandemi Covid-19, maka 

tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan permintaan 

bahan baku kina di lima tahun mendatang. Sedangkan 

proyeksi ekspor kina Indonesia di tahun 2020 

diperkirakan naik 11,8% di tahun 2020 yaitu 104 ton 

sedangkan impor naik lebih dari 100% yaitu 903 ton, 

setelah itu relatif tetap (Gambar 14). Namun, proyeksi 

harga impor kina oleh Indonesia diperkirakan naik 14,43% 

selama 2019-2025, sebaliknya harga ekspor kina 

Indonesia diperkirakan cenderung mengalami penurunan 

sebesar 2,83% per tahunnya. Dengan perkiraan harga 

kina impor oleh Indonesia yang akan semakin tinggi, 

maka kebutuhan akan bahan baku kina semestinya dapat 

disubsitusi dari penyediaan dalam negeri oleh PBN dan 

Kina Rakyat. Penerimaan kina dunia diproyeksikan 

menyentuh 111 juta USD di tahun 2025 sedangkan 

penerimaan dari ekspor kina Indonesia menyentuh 81 

juta USD sampai dengan tahun yang sama. Bahkan 

researchandmarkets (www.researchandmarkets.com) 

memprediksi penerimaan atas permintaan quinine dunia 

akan tumbuh sebesar 5,68% antara 2019 dan 2025. 

 

 
Gambar 13.  Proyeksi Volume Ekspor dan Impor Kina 

(Cinchona alkaloids, derivatives nes, in bulk, salts) 

Dunia 2020-2025 
 

 
Gambar 14.  Proyeksi Volume dan Harga Ekspor dan 

Impor Kina (Cinchona alkaloids, derivatives nes, in 

bulk, salts) Indonesia 2020-2025 

 

Dari aspek harga, rata-rata harga kina (Cinchona 

alkaloids, derivatives nes, in bulk, salts) ekspor dan 

impor tahun 2020-2025 diproyeksikan tetap stabil dan 

tinggi yaitu berkisar 90-an USD/kg (Gambar15). 

 

 
 

Gambar 15.  Proyeksi Rata-rata Harga Ekspor dan 

Impor Kina Dunia (kode 8) 2020-2025 

 
 

http://www.researchandmarkets.com/
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Permintaan akan kina di lima tahun mendatang akan 

selalu tetap bahkan meningkat dengan adanya 

permintaan sebagai obat Covid-19 sehingga harga nya 

akan cenderung stabil dan kompetitif (Gambar 16.). 

Apabila dilakukan peningkatan kapasitas produksi kina 

dalam negeri maka tidak mungkin penawaran kina 

Indonesia akan melampaui 100 ton setiap tahunnya 

dari 500 ton lebih permintaan kina dunia. 
 

 
Gambar 16.  Proyeksi Penawaran dan Permintaan 

Kina 2020-2025 

 

Saran Kebijakan Produksi dan Perdagangan 

Saran Kebijakan Produksi dan Perdagangan di 

Indonesia 

Mengingat kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam 

industri kina seeprti ketersediaan potensi sumber daya 

lahan, ketersediaan industri pengolahan dan standar 

mutu kina (%KS7) yang tinggi serta peluang potensi 

pasar yang tinggi dengan perkembangan pemanfaatan 

kina dalam berbagai industri maka kebijakan produksi 

dan perdagangan yang dapat disarankan terutama 

untuk program substitusi impor dan pencegahan akan 

hilangnya perkebunan kina di Indonesia baik di PBN 

(PTPN) maupun kina rakyat:  

 

- Kebijakan produksi 
 
1. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian 

plasma nutfah kina yang rentan mengalami 
kepunahan. 

2. Peningkatan kapasitas produksi dan 
pengolahan kina dalam negeri melalui 
replanting, rehabilitasi, intensifikasi dan 
ekstensifikasi kebun kina. Untuk kebun kina 
rakyat diarahkan pada penggunaan varietas 
succirubra yang memiliki tingkat kematian 
yang rendah dan pemeliharaannya yang 
minim serta dapat digunakan sebagai 
intercropping tanaman.   

3. Pemanfaatan lahan PHBM untuk kebijakan 
penanaman kina succirubra melalui program 
ekstensifikasi kina rakyat. 

4. Peningkatan produksi kina yang 
diintegrasikan dengan komoditas tanaman 
lain yang tidak bersifat alelopati untuk 
optimalisasi lahan selama masa investasi, 
seperti tanaman kopi dan sayuran (kecuali 
kentang).   

5. Pemanfaatan teknologi molekuler farming 
untuk mempersingkat masa investasi tanam 
kina dan menemukan alternatif sistem panen 
kina dengan kandungan alkaloid kina yang 
juga tinggi yang bekerjasama dengan institusi 
pendidikan dan litbang lainnya. 

6. Peningkatan industri pengolahan yang tidak 
terbatas pada produksi garam-garam kina 
saja, tetapi untuk industri obat-obatan/farmasi 
untuk Covid-19, tammy flu, jantung, glaucoma 
dan industri produk hilir kina lainnya 
(kosmetik, mamin, dsb). 

 

- Kebijakan perdagangan 
 
1. Pendampingan pasar yang sangat 

kompetitif terutama apabila terjadi 
penerapan tarrif dan non tariff barrier di 
negara tujuan ekspor. 

2. Penerapan kebijakan standar mutu kina 
(%KS7). 

3. Kemudahan akses informasi dan distribusi 
kina ke pasar internasional dan domestik. 

4. Kemudahan iklim investasi dalam 
pengembangan industri hilir kina. 

5. Perbaikan dan penguatan kelembagaan 
pelaku kina dalam negeri. 

6. Penguatan insentif bagi pelaku kina yang 
menyediakan jasa lingkungan sebagai 

konservasi dan pencegah erosi. 
 

Saran Strategi Produksi dan Pemasaran di Lingkup 

PTPN diarahkan agar tidak terjadi alih fungsi kebun 

kina dan alih fungsi lainnya dikarenakan kina masih 

memiliki prospek bisnis industri garam kina dan farmasi 

secara global yang baik dan pasar domestic yang 

prospektif, disamping peran untuk konservasi 

lingkungannya.  
 

- Strategi Produksi 

 
1. Peningkatan program revitalisasi tanaman 

kina yang difokuskan mulai dari proses 
pemanenan TM kina dan pemeliharaan TBM 
kina. Teknologi panen kina seperti teknologi 
tebang habis, teknologi stumping, teknologi 
batang bercabang, dll. Teknologi mengurangi 
tingkat kematian kina di masa TBM dan TM. 

2. Peningkatan produksi kulit kina melalui 
replanting, intensifikasi dan ekstensifikasi 
perkebunan kina, secara monokultur atau 
integrasi dengan tanaman lainnya 
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(intercropping), seperti dengan tanaman kopi 
dan sayuran (kecuali kentang).  

3. Peningkatan kapasitas pengolahan kulit kina. 
4. Peningkatan kualitas mutu kulit kina (kadar 

garam kina) untuk ekspor sehingga 
didapatkan harga jual lebih tinggi. 

5. Penguatan dan peningkatan kemitraan dalam 
masa investasi dan panen kina dengan pihak 
swasta (PT. SIL, swasta lainnya) dan petani. 

6. Pemanfaatan IoT dalam upaya peningkatan 
produktivitas efisiensi kebun kina.  

 

- Strategi Pemasaran 
 
1. Peningkatan kerjasama pemasaran ke PT. 

SIL yang win-win solution dengan dasar 
keterbukaan/ transparansi penilaian harga 
berdasarkan kandungan bahan aktif kina/ 
garam kina yang terdapat dalam kulit kina 
kering, bukan hanya dari kandungan alkaloid 
utama. Terdapat lebih dari 20 jenis-jenis 
garam kina lainnya.  

2. Peningkatan peluang kerjasama dengan 
pihak swasta untuk memproduksi produk-
produk farmasi yang bernilai tambah tinggi, 
antara lain obat jantung, Covid-19, anti kram, 
glaucoma, dll dikarenakan kebutuhan produk-
produk farmasi berbasis kina masih 
didominasi oleh impor. 

3. Peningkatan jalinan kerjasama atau 
kemitraan bisnis antara B to B dan B to C 
berbasis digital, dengan pemanfaatan sistem 
blockchain untuk mengefisiensikan dan 
mengelola supply chain dan trading yang lebih 
berkelanjutan dan berkeadilan. 
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