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Abstrak Ancaman resesi global semakin dirasakan di setiap sendi perekonomian negara-negara di dunia 
yang diindikasikan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi secara global termasuk 
perekonomian negara-negara tujuan ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Ancaman krisis ini 
semakin nyata sebagai akibat dari terjadinya konflik perang antara Rusia-Ukraina, diperkuat 
dengan adanya perubahan dan anomali iklim serta ketidakpastian pandemi Covid-19. Berbagai 
dampak terhadap tekanan ekonomi negara Indonesia termasuk pada bisnis perkebunan lingkup 
PTPN Group antara lain terjadinya kenaikan inflasi, kelangkaan dan kenaikan harga input 
produksi, kelangkaan dan kenaikan harga energi, iklim investasi yang tidak kondusif, dan 
penurunan harga komoditas perkebunan yang disebabkan karena penurunan daya beli 
masyarakat di negara-negara tujuan ekspor komoditi perkebunan Indonesia. Untuk itu, 
dibutuhkan strategi mitigasi segera yang bersifat short-run dan long-run guna mengantisipasi atau 
meminimalkan dampak resesi ekonomi global pada bisnis PTPN Group. Mitigasi short-run harus 
dilaksanakan segera di tahun ini diantaranya urgensi evaluasi mitigasi resiko RJP dan RKAP 2022 
serta penghematan cost production terutama kebutuhan energi dan pupuk agar kinerja investasi 
dan produktivitas unit-unit PTPN Group tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan selama 
resesi ini terjadi.  Sedangkan mitigasi long-run adalah lesson learned dari terjadinya resesi global 
dan kondisi ketidakpastian lainnya dalam jangka panjang yaitu dengan menciptakan dan 
mengembangkan inovasi-inovasi dalam riset dan pengembangan produk dan bisnis PTPN Group 
yang adaptif, inovatif  dan kompetitif yang perlu didukung pula oleh kebijakan pemerintah dalam 
upaya kemandirian industri perkebunan Indonesia di masa depan. 
 
Kata kunci:  Dampak, resesi ekonomi, global, mitigasi 

 

   

 
 

Resesi Ekonomi Global  

Ancaman resesi global semakin dirasakan terjadi di sendi-
sendi perekonomian negara-negara di dunia. Meskipun 
situasi pandemi Covid-19 sudah semakin membaik di 
sebagian besar negara, selain di Tiongkok dan Korea 
Utara, namun pandemi telah memberikan tekanan 
ekonomi yang berat di sejumlah negara. Beberapa 
negara di Eropa seperti negara Jerman, Italia, dan Rusia 
tingkat perekonomiannya saat ini masih lebih rendah 
dibandingkan sebelum masa pandemi. Selain itu di 
beberapa negara, seperti Tiongkok, Korea, dan beberapa 
negara di zona Eropa, laju pertumbuhan ekonominya 
terlihat melambat. Kondisi ini semakin diperparah oleh 
adanya perang Rusia-Ukraina yang semakin 
menimbulkan konsekuensi negatif terhadap proses 
pemulihan ekonomi di berbagai negara, terutama di 

negara-negara Eropa. Kondisi perekonomian global di 
triwulan II 2022 semakin menantang yang salah satunya 
ditandai dengan terjadinya penurunan transaksi 
perdagangan internasional yang disebabkan 
melemahnya permintaan Tiongkok dan Rusia, serta 
berlanjutnya disrupsi supply chain global. Selain itu, 
ketidakpastian perekonomian global masih terus 
dibayangi oleh risiko tekanan inflasi yang semakin tinggi 
dan berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi 
global (Anas et.al., 2022) seiring dengan kenaikan 
meningkatnya harga komoditas, gangguan rantai 
pasokan, dan meluasnya kebijakan proteksionisme 
negara-negara di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
dunia sedang benar-benar menghadapi ancaman resesi 
ekonomi global.  

Secara umum, resesi ekonomi mengacu pada 
menurunnya aktivitas ekonomi dalam periode yang lama 



3 

(Claessens and Kose, 2009). NBER’s Business Cycle 
Dating Committee mendefinisikan resesi sebagai “a 
significant decline in economiv activity spread across the 
economy, lasting more than a few months, normally 
visible in production, employment, real income, and other 
indicators. A recession begins when the economy 
reaches a peak of activity and ends when the economy 
reaches its trough.” Berdasarkan survey Bloomberg, 
terdapat 15 negara di Asia dan Eropa yang memiliki 
potensi akan mengalami resesi yaitu: New Zealand, Korea 
Selatan, Jepang, Cina, Hongkong, Australia, Taiwan, 
Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, 
dan India (Jannah, 2022), dan negara Sri Lanka sudah 
mengalami resesi ekonomi pada saat ini. Dari daftar 
tersebut Indonesia termasuk salah satu negara yang 
berpotensi mengalami resesi ekonomi. Oleh karena itu, 
Indonesia khususnya sektor perkebunan perlu 
mengambil langkah-langkah strategis untuk 
mengantispasi ancaman dan dampak dari resesi 
ekonomi.  

 

Melemahnya Pertumbuhan Ekonomi Global  

Pada Juni 2022, Bank Dunia memangkas proyeksi 
pertumbuhan global menjadi hanya 2,9% pada 2022 dari 
5,7% pada 2021. Menurunnya potensi permintaan 
diperkirakan akan berkontribusi pada semakin 
melambatnya pertumbuhan global. Kondisi ini juga akan 
berdampak terhadap permintaan produk-produk 
pertanian yang diproyeksikan akan mengalami 
perlambatan permintaan. Permintaan global untuk 
komoditas pertanian (termasuk untuk penggunaan non-
pangan) diproyeksikan tumbuh sebesar 1,1% p.a. selama 
dekade mendatang, jauh di bawah pertumbuhan yang 
dialami selama dekade terakhir (2% p.a.). Begitu halnya, 
permintaan terhadap produk perkebunan Indonesia 
seperti kelapa sawit, karet, tebu, kopi, kakao, dan teh 
berpotensi mengalami perlambatan yang berkaitan 
dengan kondisi pertumbuhan ekonomi negara-negara 
tujuan utama ekspor komoditas-komoditas perkebunan 
Indonesia, seperti China, AS, Rusia, Uni Eropa, India, 
Malaysia, dan Vietnam yang secara proyeksi ekonominya 
juga sedang mengalami perlambatan sejak tahun 2020. 
Perkiraan perlambatan pertumbuhan permintaan di 
China (0,6% p.a. dibandingkan dengan 2,3% p.a. dalam 
dekade terakhir.  Dalam laporan IMF (2022), negara AS, 
China, Uni Eropa, India, dan negara ASEAN diperkirakan 
mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai 
tahun 2023, bahkan Rusia diperkirakan pertumbuhan 
ekonominya bernilai negatif (Tabel 1). 

 

 

Tabel 1.  Proyeksi Outlook Ekonomi Negara-negara 
Importir Komoditas Perkebunan Indonesia  

Negara importir 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 

Amerika Serikat -3.4 5.7 2.3 1.0 

China 2.2 8.1 3.3 4.6 

Uni Eropa -6.3 5.4 2.6 1.2 

Rusia -2.7 4.7 -6 -3.5 

India -6.6 8.7 7.4 6.1 

ASEAN -3.4 3.4 5.3 5.1 
Sumber: IMF, (2022)  

Konflik antara Rusia – Ukraina juga semakin memperkuat 
terjadinya gangguan pasokan dan produksi komoditas 
dimana Rusia memainkan peran penting dalam pasar 
energi, makanan dan pupuk global. OECD 2022 dalam 
Agricultural Outlook 2022-2031, harga natural gas 
mengalami capaian level kenaikan tertinggi sejak tahun 
1990, begitu halnya tren harga pupuk juga mengalami 
kenaikan yang tajam. Dengan tingginya harga input 
produksi, maka biaya produksi akan mengalami kenaikan 
dan pasti harga-harga produk pangan juga akan 
mengalami kenaikan. 

Dunia kini menghadapi lonjakan inflasi di tengah tingginya 
harga komoditas global sebagai dampak negatif dari 
invasi Rusia ke Ukraina. Inflasi AS melonjak 9,1% (yoy) 
pada Juni 2022; inflasi di Inggris juga naik sebesar 9,4% 
(yoy) di bulan Juni, dan Jepang juga meningkat inflasinya 
pada Juni 2022 sebesar 2,2% (y.o.y) (Rezky, et.al., 2022; 
OECD/FAO, 2022). Sementara di Indonesia, terjadi 
kenaikan inflasi dibandingkan tahun 2019-2021. Rata-rata 
tingkat inflasi pada semester 1 tahun 2022 sebesar 3,31% 
sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2019, 2020 dan 
2021 masing-masing sebesar 3,03%, 2,04% dan 1,56%. 
Beberapa produk seperti pupuk, pestisida/herbisida, dan 
bahan bakar mengalami kenaikan harga yang signifikan. 
Dalam merespons kondisi ini, para pelaku ekonomi di 
semua negara pada umumnya akan menerapkan 
pengendalian suku bunga yang akhirnya dapat 
berdampak pada likuiditas perbankan. Beberapa bank 
sentral di negara-negara maju seperti AS, Eropa, Cina 
dan Rusia telah menerapkan kenaikan tingkat suku 
bunganya, bahkan tingkat suku bunga Amerika tertinggi 
selama hampir 30 tahun. Dengan terjadinya kenaikan 
tingkat suku bunga maka akan mempengaruhi operasi 
pasar valuta asing dan pasar uang yang dapat 
menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. 
Melemahnya nilai tukar rupiah akan semakin 
meningkatkan inflasi di Indonesia. Oleh karena itu Bank 
Indonesia juga ikut menaikkan tingkat suku bunga untuk 
menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan laju inflasi di 
Indonesia. 
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Perubahan Iklim dan Anomali Iklim Global  

Perubahan iklim dan anomali iklim semakin sering terjadi 
selama dasawarsa terakhir ini dan telah menjadi ancaman 
dalam kepastian ketahanan pangan global, pengurangan 
tingkat kemiskinan dan pembangunan keberlanjutan. 
Perubahan iklim berpengaruh secara langsung dan tidak 
langsung pada produktivitas pertanian sebagai akibat 
terjadinya perubahan pola curah hujan, kekeringan, 
banjir, dan redistribusi geografis hama dan penyakit.  FAO 
mengatakan terjadinya perubahan iklim dapat 
mempengaruhi empat dimensi, yaitu ketahanan pangan 
(food security), ketersediaan pangan (food avalibility), 
keterjangkauan pangan (food accessibility), pemanfaatan 
pangan (food utilization), dan stabilitas sistem pangan 
(food system stability). Negara-negara produsen di 
seluruh belahan dunia terus meningkatkan kemampuan 
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang 
semakin dirasakan dan masih akan berlangsung lama. 
Ketidakmampuan atau keterlambatan suatu negara 
dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim 
akan dapat menimbulkan krisis pangan yang lebih parah 
di tengah ancaman resesi ekonomi global dan situasi 
ketidakpastian berakhirnya Pandemi Covid-19. 

 

Perkembangan Kinerja Komoditi Perkebunan 
di PTPN Group 

Beberapa tahun terakhir, produktivitas beberapa 
komoditas bisnis PTPN seperti karet, tebu, kopi dan kakao 
secara umum tergolong rendah. Produktivitas karet di 
PTPN Group masih berkisar 1.159 Kg/ha/th. Salah satu 
penyebabnya adalah jumlah tegakan yang rendah, serta 
jumlah hari sadap per tahun, hancak sadap dan 
produktivitas per pohon yang juga rendah. Di beberapa 
PTPN karet, sebagian besar produktivitas karet tidak 
tercapai karena kekurangan tenaga penyadap. Selain itu, 
terjadi permasalahan teknis yang disebabkan oleh 
penyakit gugur daun pestalotiopsis turut memicu 
rendahnya produktivitas karet di PTPN. Pada saat ini, 
harga pokok kebun yang dihasilkan semakin meningkat, 
sementara harga jual karet semakin menurun sehingga 
pada gilirannya dapat menurunkan potensi produktivitas.  

Selanjutnya produktivitas tebu nasional juga tidak 
mencapai 80 ton/ha/tahun dan produktivitas gula di PTPN 
termasuk rendah yaitu 5,14 ton/ha/th. Permasalahan di 
beberapa PTPN tebu adalah rendahnya rendemen dan 
produktivitas gula. Sebagian besar pasok tebu ke pabrik 
gula adalah dari tebu yang ditanam petani (70%). Menjadi 
tantangan bagi PTPN untuk meningkatkan kualitas tebu 
milik petani dengan pembinaan budidaya tebu yang 
menghasilkan tebu berkualitas. Input pupuk yang 
semakin mahal juga menjadi kendala bagi petani untuk 

melakukan pemupukan yang sesuai kebutuhan tanaman 
(tepat jenis, dosis, waktu dan tepat metode aplikasi ). Di 
samping itu biaya tenaga kerja yang semakin mahal 
membuat petani mengurangi pekerjaan kebun yang 
berimplikasi pada pengurangan jumlah penggunaan 
tenaga kerja. Rendahnya produksi gula dalam negeri 
menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan gula dalam 
negeri. Kondisi tersebut menyebabkan harus dilakukan 
impor gula dan menjadikan Indonesia sebagai negara 
mengimpor gula terbesar di dunia.   

Pada komoditas kakao dan kopi di PTPN, selama 
beberapa tahun terakhir, terutama tanaman kakao 
menyumbang pendapatan defisit bagi PTPN, yang 
disebabkan oleh tingginya serangan hama / penyakit 
tanaman dan inefisiensi pengelolaan tanaman. 
Sedangkan pada tanaman kopi robusta defisit 
pendapatan disebabkan oleh harga yang cenderung 
stagnan dan rendahnya produktivitas tanaman. 
Permasalahan umum yang menyebabkan rendahnya 
kinerja produksi adalah minimnya penggunaan input 
pertanian, seperti pupuk dan pestisida, sehingga 
produktivitas tanaman hanya mencapai sekitar 30% dari 
potensi produksinya. Terlebih lagi, terus meningkatnya 
harga pupuk non subsidi telah memperparah kondisi 
tersebut. Kurangnya hara dan nutrisi tanah serta 
serangan hama dan penyakit, terutama busuk buah (pod 
rot), penggerek buah kakao (PBK), dan hawar daun atau 
Vascular Streak Dieback (VSD) pada tanaman kakao, 
serta nematoda dan karat daun (Hemiliea Vastatrix) pada 
tanaman kopi telah menyebabkan tanaman kakao dan 
kopi tidak mampu menghasilkan produktivitas yang 
optimal. 

Sementara kinerja produktivitas kelapa sawit secara 
nasional diperkirakan meningkat di semester II tahun 
2022 dikarenakan realisasi pemupukan pada tahun 2021 
karena didorong oleh naiknya CPO periode 2021 dan 
awal 2022.  Capaian produktivitas kelapa sawit kebun 
sendiri lingkup Group hingga Agustus 2022 yaitu 92,5% 
dari RKAP (realisasi produktivitas TBS kebun sendiri 
Holding per Agustus 2022 sebesar 14,18 ton TBS/ha). 
Capaian rendemen CPO rata-rata PTPN Group yaitu 
21,86% atau 96,55% terhadap RKAP. Faktor eksternal 
yang perlu diantisipasi pada industri kelapa sawit antara 
lain resesi global, lambatnya pemulihan ekonomi pasca 
pandemik Covid, persaingan antar minyak nabati, black 
and negative campaign, kebijakan tariff maupun 
hambatan perdagangan dari negara tujuan ekspor, serta 
dinamika geopolitik di dalam dan di luar negeri. 

Selanjutnya kinerja produktivitas teh lingkup PTPN Group 
selama 2020 – 2021, juga tercatat cenderung mengalami 
tren meningkat walaupun dampak anomali iklim dan 
kenaikan harga input produksi terus membayangi. Tren 
nilai HPP selama 2020-2021 juga sedikit menurun, namun 
apresiasi terhadap harga jual produk tehnya masih sangat 
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rendah. Competitive advantages produk teh PTPN di 
pasar auction masih belum dapat bersaing dengan 
produk teh yang dihasilkan dari negara-negara produsen 
teh lainnya, selain itu, permasalahan national dan 
international recognition atas produk teh Indonesia yang 
lemah, sehingga konsumsi teh domestik masih tergolong 
rendah, serta semakin banyaknya kebijakan proteksi oleh 
negara-negara tujuan ekspor teh Indonesia. 

 

Ancaman dan Dampak Resesi Global 
Terhadap PTPN Group 

Ancaman resesi global yang kian nyata dari adanya 
konflik Rusia-Ukraina serta belum pulih sepenuhnya 
kondisi perekonomian, semakin menambah tantangan 
dalam penyelesaian insufficiency, inefficiency, dan 
inconsistency yang tengah dihadapi khususnya PTPN 
Group. Beberapa dampak resesi global bagi bisnis 
beberapa komoditas perkebunan di PTPN antara lain:  

1) kenaikan biaya produksi yang disebabkan adanya 
inflasi harga-harga dan kelangkaan terhadap 
sarana produksi, seperti pupuk dan energi, 
termasuk BBM dan gas elpiji yang berimplikasi 
pada turunnya volume produksi dan peningkatan 
biaya produksi; 

2) iklim investasi menjadi tidak kondusif, yang 
berimplikasi pada naiknya tingkat suku bunga 
domestik (kredit dan deposito) yang menyebabkan 
meningkatnya risiko bisnis yang berdampak pada 
jatuhnya nilai saham yang diperdagangkan di 
bursa saham, sehingga perlu menjadwal ulang 
rencana IPO (Initial Public Offering) PTPN Group.  
Tingginya tingkat suku bunga juga berdampak 
pada sulitnya akses terhadap permodalan yang 
akan berdampak pada rencana ekspansi 
perusahaan seperti upaya replanting, perluasan 
perkebunan dan perbaikan pabrik;  

3) menurunnya permintaan komoditas perkebunan 
Indonesia dikarenakan menurunnya daya beli 
masyarakat di negara-negara tujuan ekspor yang 
berpotensi mengalami krisis akan berimplikasi 
pada turunnya harga-harga komoditas 
perkebunan nasional;  

4) turunnya harga-harga komoditas dan 
meningkatnya biaya produksi akan membuat 
bisnis perkebunan di PTPN Group semakin tidak 
menguntungkan bagi perusahaan dan semakin 
tidak menarik bagi para pekerja, khususnya tenaga 
kerja di perkebunan karet, berakibat tenaga kerja 
yang berminat bekerja sebagai penyadap di 
perkebunan akan semakin  langka;  

5) sebaliknya, penurunan produksi komoditas akan 
berimbas pada penurunan tingkat karyawan yang 
dipekerjakan dalam industri teh. Akan ada banyak 
karyawan yang dirumahkan, baik di tingkat rendah 
maupun tinggi, dan perusahaan akan menghadapi 
dilema untuk membayar atau tidak membayar 
mereka selama mereka tidak bekerja. 

 

Strategi Mitigasi PTPN Group terhadap 
Ancaman dan Dampak Resesi Ekonomi Global 

Untuk mengantisipasi ancaman dan dampak resesi 
ekonomi global terhadap keberlangsungan bisnis PTPN 
Group, maka diperlukan segera strategi mitigasi untuk 
meminimalisir baik ancaman dan dampak resesi ekonomi 
tersebut, yang dapat dibagi menjadi strategi mitigasi 
“Short-run”dan strategi mitigasi “Long-run”. Mitigasi 
short-run merupakan strategi mitigasi yang harus segera 
dilakukan pada tahun ini atau tahun depan, sedangkan 
mitigasi long-run merupakan strategi mitigasi lesson 
learned dari kondisi resesi ekonomi untuk antisipasi pada 
jangka panjang. Riset inovasi dapat menjadi “senjata” dari 
lesson learned jangka panjang dalam antisipasi 
menghadapi resesi global dan ketidakpastian lainnya. 

Strategi Mitigasi “Short-run” 
1) Setiap unit-unit PTPN Group diharuskan 

melakukan evaluasi mitigasi risiko RJP dan RKAP 
2022 untuk menjaga efektivitas implementasi GCG 
di lingkup PTPN Group; 

2) Dengan adanya ancaman resesi ekonomi yang 
berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga 
energi, termasuk BBM dan gas alam dengan 
langkah penghematan energi sehingga biaya 
energi dapat ditekan atau dengan memanfaatkan 
energi biomassa yang sudah ada di pabrik; 

3) Substitusi sebagian pupuk kimia ke pupuk bio atau 
organik hayati terhadap terjadinya kelangkaan dan 
kenaikan harga pupuk kimia dengan tetap 
memperhatikan kebutuhan dan ketepatan 
pemberian pupuk setiap jenis tanaman. 
Ketersediaan pupuk merupakan komponen 
terbesar dalam sustainability bisnis perkebunan 
PTPN Group; PTPN Group memiliki anak 
perusahaan yeng bergerak di bidang riset 
perkebunan seperti PT Riset Perkebunan 
Nusantara (RPN), telah menghasilkan beberapa 
produk pupuk hayati seperti Bioneensis, dan 
Kompos dari limbah perkebunan menggunakan 
bioaktivator Orgadec. Produk-produk pupuk hasil 
riset PT RPN dapat digunakan untuk mengatasi 
masalah kelangkaan dan kenaikan harga pupuk 
yang sedang terjadi pada saat ini. 
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4) Mengurangi ketergantungan produk impor, 
dengan memanfaatkan produk riset yang sudah 
ada yang dihasilkan anak perusahaan PTPN group 
yang dapat meningkatkan produktivitas dengan 
biaya yang efisien. PT RPN telah menghasilkan 
bahan tanam unggul, biopestisida (Tricho SP, 
Greemi G, Kipahit) bio insektisida (Metaribb, 
Metastigma), Pupuk Glow Green, stimulan karet 
(Maxi pro), Rainguard dll. 

5) Perlunya peninjauan kembali terhadap rencana 
program-program prioritas PTPN Group sehingga 
kinerja investasi dan produktivitas unit-unit PTPN 
Group tetap dapat dipertahankan bahkan 
ditingkatkan. 

Strategi Mitigasi “Long-run” 
1) Inovasi menjadi strategi kunci lesson learned 

dalam memitigasi dampak dari krisis resesi global, 
perubahan iklim dan isu-isu ketidakpastian lainnya. 
Skema kelestarian lingkungan yang berhubungan 
dengan aspek-aspek yang relevan, seperti kualitas 
tanah dan konservasi keanekaragaman hayati, 
harus diprioritaskan, seperti penggunaan produk-
produk bio (bio pestisida, dan bio energi) dan 
dapat diproduksi dari kebun sendiri dalam konsep 
zero waste plantation dan ekonomi sirkuler. 
Strategi ini juga menjadi cara untuk melakukan 
kemandirian input produksi oleh PTPN Group 
ditengah ketidakpastian ekonomi global dan 
konflik Rusia – Ukraina. Selain itu, untuk PTPN 
sendiri telah memiliki beberapa anak perusahaan 
yang menghasilkan produk seperti pupuk hayati, 
pupuk organik, biopestisida dan bioaktivator. 
Kelangkaan atau keterbatasan akses akan pupuk 
dapat menjadi celah promosi produk bagi anak 
perusahaan PTPN Group untuk mempromosikan 
pupuk hayati yang ramah lingkungan, sehingga 
pekebun/perusahaan tidak bergantung pada 
pupuk yang berbahan dasar impor dan bersumber 
dari pihak luar PTPN Group. Untuk itu diperlukan 
langkah-langkah  perluasan usaha dengan 
memperluas jangkauan pasar, antara lain dengan 
pemasaran digital, membangun waralaba di sentra 
perkebunan komoditas-komoditas utama PTPN 
Group, dan kerjasama dengan banyak pihak yang 
konsen terhadap usaha perkebunan. Perkebunan 
di dalam negeri harus menjadi target prioritas 
dalam penggunaan produk-produk tersebut; 

2) Inovasi substitusi energi fossil ke energi biomassa, 
seperti POME, tankos sawit, integrasi dengan 
peternakan untuk menghasilkan bio-gas, integrasi 
dengan tanaman kayu energi untuk produksi wood 
pellet, serta pemanfaatan energi ramah lingkungan 
lainnya seperti tenaga minihidro dan surya; 

3) Dalam penanganan perubahan iklim yang semakin 
dirasakan di perkebunan lingkup PTPN Group, 
maka strategi pengurangan emisi karbon dan 
penggunaan energi dapat menjadi variable kunci 
dalam cost efficiency dalam jangka panjang; 

4) Inovasi mekanisasi, efisiensi tenaga kerja, dan 
pemanfaatan teknologi precision farming di tingkat 
kebun dan pabrik dapat menjadi mitigasi terjadinya 
kelangkaan tenaga kerja yang semakin dirasakan 
PTPN dan meningkatkan efisiensi pengelolaan 
kebun, seperti mekanisasi panen, pemeliharaan, 
dan pengolahan, penerapan sistem sadap dengan 
frekuensi rendah/low frequence tapping system 
(LFT), pemanfaatan drone monitoring dan AWS, 
dll;   

5) Inovasi klon-klon unggul tanaman perkebunan 
PTPN Group dengan produktivitas tinggi dan 
toleran perubahan iklim dengan tetap disesuaikan 
dengan spesifikasi kebutuhan pasar; 

6) Saat ini dan ke depan, konsumen kakao, kopi, dan 
teh semakin menuntut bahan-bahan alami dan 
organik, dalam campuran yang beragam, rasa dan 
lingkungan. Ada juga minat yang tumbuh pada 
produk beverage khusus “specialty” berkualitas 
tinggi dengan rasa tertentu. Secara paralel, teh 
hijau serta teh yang di”mix” dengan tanaman 
herbal, buah, rempah dan bunga mendapatkan 
popularitas di pasar yang berbeda, terutama di 
Eropa, karena manfaat kesehatan yang nyata atau 
dirasakan. Pada saat yang sama, minat masyarakat 
terhadap teh dan kopi premium atau organik yang 
bersumber secara lokal juga meningkat. Inovasi 
dan "premiumisasi" produk teh PTPN dapat 
menjadi ciri pasar dalam re-branding khususnya di 
kalangan new market (milenial) serta menjadi 
upaya memperoleh national dan international 
recognition mengikuti kesuksesan kopi.  

7) Dukungan pemerintah dalam kebijakan penguatan 
industri hilir, dan serapan pasar domestik untuk 
hasil produk-produk perkebunan PTPN Group 
baik kelapa sawit, tebu, karet, kakao, kopi dan teh 
sehingga dalam jangka panjang dapat menjadi 
strategi yang mendukung kebijakan substitusi 
impor.   

8) Inovasi pengembangan model bisnis berbasis 
pariwisata dan jasa lingkungan di perkebunan 
lingkup PTPN Group untuk meningkatkan 
diversifikasi pendapatan bisnis PTPN Group. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Ancaman krisis global sebagai dampak dari 
ketidakpastian pandemi Covid-19, ditambah dengan 
adanya konflik perang antara Rusia-Ukraina, serta 
diperkuat dengan adanya perubahan dan anomali iklim. 
Berbagai ancaman dan dampak resesi ekonomi yang 
akan dihadapi bagi bisnis komoditas perkebunan lingkup 
PTPN Group antara lain terjadinya kenaikan inflasi, 
kelangkaan dan kenaikan harga input produksi, 
kelangkaan dan kenaikan harga energi, iklim investasi 
yang tidak kondusif, dan penurunan harga komoditas 
perkebunan yang disebabkan karena penurunan daya 
beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor komoditi 
perkebunan Indonesa. Untuk itu, dibutuhkan strategi 
mitigasi segera yang bersifat short-run dan long-run guna 
mengantisipasi atau meminimalkan dampak resesi 
ekonomi global pada bisnis PTPN Group. Mitigasi short-
run harus dilaksanakan segera di tahun ini diantaranya 
urgensi evaluasi mitigasi risiko RJP dan RKAP 2022 serta 
penghematan cost production terutama kebutuhan 
energi dan pupuk agar kinerja investasi dan produktivitas 
unit-unit PTPN Group tetap dapat dipertahankan bahkan 
ditingkatkan selama resesi ini terjadi.  Sedangkan mitigasi 
long-run adalah lesson learned dari terjadinya resesi 
global dan kondisi ketidakpastian lainnya dalam jangka 
panjang yaitu dengan menciptakan dan mengembangkan 
inovasi-inovasi dalam riset dan pengembangan produk 
dan bisnis PTPN Group yang adaptif, inovatif  dan 
kompetitif yang perlu didukung pula oleh kebijakan 
pemerintah dalam upaya kemandirian industri 
perkebunan Indonesia di masa depan. 
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