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Upaya Resilience Industri Teh Indonesia di Tengah Bayang-Bayang
Resesi Global, Post Pandemi, dan Perubahan Iklim

Kondisi global saat ini di tengah bayang-bayang resesi global, post pandemi COVID-19 dan tantangan perubahan iklim yang
mengakibatkan banyak ketidakpastian di berbagai sektor, bahkan di industri teh global. Pertumbuhan ekonomi global mengalami
perlambatan pada tahun 2021, 2022, bahkan diperkirakan sampai dengan 2023 akibat laju inflasi global yang meningkat sejak
pandemi COVID-19 dan berlanjut pada invasi Rusia ke Ukraina yang menimbulkan disrupsi supply chain global. Banyak negara
terdampak inflasi ini termasuk negara konsumen dan produsen teh terbesar dunia. Kenaikan harga ini sangat berdampak pada
sektor perkebunan seperti industri teh yang berkarakter energy-intensive yang telah menyebabkan lonjakan biaya produksi dari
hulu sampai hilir. Di sisi lain, pada kondisi pandemi dan post pandemi, industri teh cukup diuntungkan karena produk teh memiliki
manfaat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daya tahan tubuh bahkan akan meningkat permintaan pertahunnya
selama 2022 – 2025, meskipun dunia masih akan dihadapkan kondisi over supply. Selain pandemi, dampak perubahan iklim yang
terjadi selama dasawarsa terakhir seperti anomali iklim, kekeringan, kebakaran, banjir, kelangkaan sumber daya, hilangnya
spesies serta suhu ekstrim di beberapa kota di seluruh dunia serta pemanasan global karena tingginya emisi karbon dapat
mempengaruhi keberlanjutan industri teh. Untuk itu dibutuhkan kemampuan adaptasi-mitigasi dan memperhatikan faktor lain
seperti tren pasar, volatilitas harga, masalah tenaga kerja, serta hambatan perdagangan dalam menciptakan value chain dan
supply chain industri dan bisnis teh yang lebih berkelanjutan. Berbagai upaya strategi resilience jangka pendek dan panjang yang
dilakukan oleh stakeholder industri teh Indonesia di masa krisis dan ketidakpastian di masa depan. Upaya resilience jangka
pendek difokuskan pada upaya mempertahankan industri teh agar tetap efisien dan adaptasi selama masa krisis, sedangkan upaya
resilience jangka panjang difokuskan pada upaya menciptakan iklim dan inovasi value chain dan supply chain industri teh
Indonesia yang kompetitif dan berkelanjutan.
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Bayang-bayang ancaman dan dampak resesi global,

ketidakpastian kapan berakhirnya Pandemi Covid-19

dan berbagai cuaca ekstrem sebagai dampak

perubahan iklim yang semakin dirasakan di seluruh

belahan dunia telah menyebabkan berbagai sektor

perekonomian seluruh negara berada dalam kondisi

ketidakpastian global, termasuk sektor industri teh

global.

World Economic Forum (WEF) menyebut situasi

ketidakpastian global saat ini dengan gloomy

and more uncertain.

Gloomy development ditandai dengan melemahnya

pertumbuhan ekonomi dunia atau ekonomi dunia yang

mengalami perlambatan, dan biasa disebut dengan

istilah resesi. Resesi ekonomi global semakin nyata

dikarenakan kondisi ekonomi dunia sedang terus

menghadapi tantangan yang bergejolak dan bertubi-tubi,

mulai dari invasi Rusia ke Ukraina, krisis biaya hidup

yang disebabkan oleh tekanan inflasi yang terus

menerus dan meluas, serta perlambatan di China serta

dampak Pandemi yang berkepanjangan (IMF-WEO,

2022).

Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kenaikan

nilai inflasi

Pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan

dari 6% pada 2021, sebesar 3,2% pada 2022, dan

diperkirakan hanya 2,7% pada 2023 (IMF-WEO Oct,

2022) sebagai akibat laju inflasi global yang meningkat

tajam seiring berlanjutnya disrupsi global supply chain

yang telah dimulai sejak Pandemi dan berlanjut pada

invasi Rusia ke Ukraina. Inflasi dunia diperkirakan akan

naik dari 4,7% pada 2021 menjadi 8,8% pada 2022 dan

turun menjadi 6,5% pada 2023 dan 4,1% pada 2024

(IMF-WEO Oct, 2022).

Beberapa negara dalam sejarahnya yang mengalami

perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi cukup tinggi,

diantaranya Rusia, AS, Spanyol, Inggris, Belanda,

Jerman, Argentina, Brazil, Turki, Sri Lanka, India, Cina,

Jepang, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Negara-

negara yang terdampak inflasi tersebut termasuk

sebagai negara konsumen dan produsen teh terbesar

dunia.

Di Indonesia, tingkat inflasi berkisar di angka 4,7%

dengan nilai inflasi pangan sebesar 7% dan Consumer

Price Index (CPI) sebesar 112% per September 2022,

tertinggi sejak tahun 2015 (BPS, 2022). Tingkat inflasi

pada 2020-2022 masih dibawah inflasi pada tahun 1998

yang mencapai 82% dengan nilai tukar rupiah yang

hampir menembus Rp.17.000,- per US$. Di tengah krisis

global ini, Indonesia termasuk negara di kawasan Asia

Afrika yang masih dapat menunjukkan optimisme pada

pertumbuhan ekonominya yang cukup baik dan

bertahan.

Gambar 1. Tingkat inflasi oleh pangan dan energi
(sumber: IMF. 2022, “World Economy Outlook Oct 2022”;
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-
economic-outlook-october-2022)

Dampak kenaikan harga, terutama energi telah sangat

dirasakan pada sektor Agri-Food khususnya industri

perkebunan yang berkarakter energy-intensive.

Penggunaan energi secara langsung seperti bahan

bakar minyak, gas, dan listrik serta energi tidak

langsung seperti pupuk, pestisida, dan pelumas sudah

menjadi kebutuhan input produksi utama dan rutin bagi

industri teh. Dengan adanya lonjakan harga-harga

tersebut, maka serta merta akan berdampak pada

lonjakan biaya produksi industri teh dari tingkat hulu

hingga hilir.

Gambar 2. FAO Indeks Harga Pangan
(Sumber: FAO, 2022, “FAO Food Proce Index”;
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/)

FAO dan World Bank mencatat, harga energi pada

tahun 2022 telah mencapai level tertingginya sejak

tahun 1990 (Gambar 2 dan Gambar 3). Indonesia

melalui kebijakan BI telah mengambil kebijakan

menaikkan tingkat suku bunga sebagai langkah pre-

emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko

peningkatan inflasi akibat volatilitas kenaikan energi dan

pangan, serta upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah (BI,

2022).



Dampak Pandemi Covid-19 dan Perubahan Iklim

Disamping hal di atas, lambatnya recovery pasca

Pandemi telah menyebabkan berbagai resiko sosial

(social risk) yang cukup parah di masyarakat dunia,

diantaranya bentuk-bentuk “erosi kohesi sosial”, krisis

mata pencaharian, dan kemerosotan kesehatan mental.

World Economy Forum dalam hasil surveinya di The

Global Risk Report 2022, menyebutkan hanya 16%

masyarakat optimis dan positif dunia memiliki prospek,

hanya 11% yang percaya bahwa proses pemulihan

ekonomi pasca Pandemi akan berlangsung semakin

cepat, sedangkan sebagian besar menilai kondisi dunia

akan mengalami volatilitas yang konsisten,

ketidakpastian dan kejutan di tiga tahun ke depan.

Ketidaksetaraan vaksin serta pemulihan yang belum

merata di beberapa negara di dunia terutama negara-

negara di Afrika semakin memperburuk dampak

Pandemi serta menyebabkan koordinasi baik di dalam

maupun antar negara semakin kompleks dan rumit

dimana semestinya koordinasi ini sangat dibutuhkan

untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi serta

memperkuat aksi iklim dunia (WEF, 2022).

Di Indonesia, pelonggaran mobilitas telah diterapkan

pada akhir tahun 2021 guna mempercepat pemulihan

ekonomi nasional pasca Pandemi. Optimisme

konsumen meningkat yang didukung pula dengan

suksesnya program vaksinasi dan menempatkan

Indonesia di posisi ke-4 teratas dunia dalam cakupan

program vaksinasi terbanyak.

Pada sektor industri teh, meskipun secara dampak

rantai pasok teh mengalami kendala dan terdisrupsi

selama Pandemi Covid-19 terutama distribusi terkait

freight, container dan aturan pembatasan lainnya,

namun industri teh cukup diuntungkan dalam situasi

Pandemi dan post Pandemi ini dikarenakan manfaat

kesehatan yang dimiliki produk teh untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi daya tahan tubuh.

Statista (2022) mencatat permintaan konsumsi teh dunia

diperkirakan akan meningkat dengan CAGR senilai

6,75% pertahunnya selama 2022-2025 dengan

konsumsi teh per kapita dunia 0,88 kg dan paling

banyak untuk kebutuhan konsumsi dalam rumah tangga

yaitu 52%, disisi lain di tingkat nasional konsumsi teh

per kapita Indonesia menunjukan pertumbuhan sekitar

3% per tahunnya (ITC, 2021).

Gambar 3. Perkembangan harga energi dan pupuk
(Sumber: World Bank (2022), “World Bank Commodities Price Data (The Pink
Sheet)”; https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets)

Gambar 4. Vaksinasi Covid-19
(sumber: IMF. 2022, “World Economy Outlook Oct 2022”;
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-
economic-outlook-october-2022)

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim yang telah

menjadi ancaman jangka panjang nomor satu bagi dunia

dan dampaknya telah membawa potensi risiko yang

tinggi pada ketidakpastian ekonomi global di masa

depan. Berbagai manifestasi terjadinya perubahan iklim

semakin terlihat dan dirasakan selama dasawarsa

terakhir ini seperti kekeringan, kebakaran, banjir,

kelangkaan sumber daya, hilangnya spesies serta suhu

ekstrim dibeberapa kota di seluruh dunia. Bahkan pada

tahun 2022 termasuk ke dalam peringkat 10 tahun

terpanas dunia sebagai akibat pemanasan global salah

satunya adalah tingginya emisi carbon (FAO dan World

Bank, 2022). 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).

Lebih lanjut, perubahan iklim dapat mengancam

semakin terbuka dan tingginya angka kemiskinan dunia,

serta tidak tercapainya pembangunan yang

berkelanjutan. World Bank dalam kebijakan fiskalnya

telah meningkatkan investasi dana untuk aksi

perubahan iklim terutama ke negara-negara

berkembang menjadi 31,7 Milliar US$ pada tahun 2022

(World Bank, 2022) dan dalam CCAP 2021-2025 atau

Rencana Aksi Perubahan Iklim disepakati menggunakan

rata-rata 35% dari pembiayaan lembaga untuk

mendukung aksi perubahan iklim (World Bank Group,

2021).

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets


Negara-negara yang terlibat dalam rantai nilai industri

teh global terutama negara produsen teh di seluruh

belahan dunia terus meningkatkan kemampuan adaptasi

dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang semakin

dirasakan di tingkat on farm dan off farm. Kemampuan

suatu negara dalam mitigasi dan adaptasi terhadap

perubahan iklim akan menentukan resilience capability

terhadap berbagai ancaman krisis global yang lebih

parah. Namun, kemampuan mitigasi dan adaptasi

terhadap perubahan iklim tidaklah cukup untuk membuat

industri dan bisnis teh more sustainable. Faktor lainnya

seperti volatilitas harga, masalah tenaga kerja, dan

hambatan perdagangan dapat menjadi tantangan dalam

menciptakan industri dan bisnis teh berkelanjutan.

Gambar 5. Global emisi CO2
(Sumber: Our World In Data, 2022, “CO2 Emissions”;
https://ourworldindata.org/co2-emissions#global-co2-emissions-from-fossil-

fuels-and-land-use-change)

IISD (2019) menyebutkan permintaan global untuk teh

tumbuh meskipun ada tantangan keberlanjutan dalam

wujud berbagai standardisasi dan sertifikasi

Sustainability untuk pasar global terutama Eropa dan

Amerika Utara. Sejauh ini, standar ini masih berupa

praktik penggunanaan standar berkelanjutan sukarela

atau dikenal dengan VSS (Voluntary Sustainability

Standards) yang telah efektif digunakan di negara India,

Sri Lanka, dan Kenya sebagai negara produsen terbesar

dunia. Beberapa indikator industri dapat disebut

berkelanjutan dalam VSS apabila pengolahan

berlangsung efisien dengan minimum waste, harga di

tingkat petani melebihi biaya produksi, dan pekerja

diberi kompensasi yang adil dengan upah layak, serta

konsumen bersedia membayar tambahan biaya sebagai

imbalan dengan jaminan transparansi rantai pasok dan

concern pada standar sertifikasi. Beberapa sertifikasi

sustainability oleh VSS index khusus untuk teh, antara

lain Rainforest Alliance (RA), UTZ Certified, Fair Trade,

dan IFOAM Organics. Di tingkat nasional, terdapat

sertifikasi Lestari namun masih perlu usaha lebih untuk

diterapkan dan diakui oleh produsen dan konsumen

lokal, selain itu terdapat sertifikasi lainnya untuk produk

teh seperti SNI, ISO 19011:2018, Halal, dan PROPER.

Industri teh Indonesia: rantai nilai dan rantai pasok

Industri teh Indonesia tak bisa dilepaskan dari jaringan

produksi dan bisnis teh secara global yang telah

termanifestasi ke dalam rantai nilai global teh

(Global Value Chain) yang cukup luas, kompleks serta

saling terkait dan terorganisir mulai dari struktur input-

output, level pelaku (petani, pekebun skala besar

(PTPN/PBS), pengolah, tenaga kerja/buruh, broker,

buyer (pusat lelang, tengkulak, grosir), blender,

international buyer, retailer, konsumen dan wilayah

bisnis hulu, hilir dan pasar, hingga kondisi sosial,

ekonomi, politik serta kelembagaan yang

mendukungnya seperti pemerintah/kementerian,

lembaga litbang, lembaga perbankan, dan

asosiasi/komunitas teh (DTI, ATI, APTEHINDO, dan

asosiasi teh lainnya).

Indonesia yang sejak dulu sudah menjadi salah satu dari

pelaku produsen teh terbesar dan diperhitungkan di

dunia dan hingga sekarang masih menempati posisi

ketujuh dunia, akan terus mengalami kompetisi bisnis

teh yang sangat dinamis terlebih dengan tantangan di

level nasional dan global serta ketidakpastian yang

tengah dihadapi industri teh Indonesia saat ini dan

kedepannya. Terlebih yang telah sangat dirasakan saat

ini adalah adanya kenaikan harga input produksi

terutama energi di level global hingga lokal yang

berdampak pada terganggunya struktur input produksi

dan berlanjut pada struktur rantai nilai lainnya yang

beresiko membuat rantai nilai teh Indonesia menjadi

tidak kompetitif dan dinamis.

Dalam konteks tata kelola rantai nilainya dari level

nasional hingga global, berbagai standardisasi dan

sertifikasi terkait produk, proses hingga lingkungan wajib

atau secara sukarela dipatuhi dan diimplementasikan

oleh para pelaku industri teh Indonesia karena sudah

menjadi added value dan peraturan dalam perdagangan

teh nasional dan internasional. Meskipun demikian,

manfaat dari berbagai penerapan berbagai standar dan

sertifikasi belum sepenuhnya dapat memperluas akses

pasar dan kontribusi dalam gap profit margin yang dapat

dinikmati secara adil oleh seluruh pelaku rantai nilai

terutama pelaku industri teh di hulu. Secara umum,

negara-negara produsen teh dunia seperti India, Kenya,

Sri Lanka, dan Indonesia memiliki karakter rantai nilai

global yang captive dimana kendali masih sangat

bergantung pada buyer tertentu dengan berbagai syarat

yang diterapkan oleh buyer tersebut atau dikenal

dengan istilah buyer-driven chain (Gereffi, 2001).

Untuk itu, untuk menciptakan suatu tata kelola rantai

nilai teh yang berkelanjutan perlu terus dilakukan

edukasi dan promosi nilai dan layanannya, penguatan

jaminan dan lingkungan riset dan kebijakan yang

mendukung iklim dan posisi rantai nilai industri teh

Indonesia di pasar global serta mampu meningkatkan

daya resilience dan adaptasinya di tengah bayang-

bayang resesi global dan ketidakpastian lainnya.

Gambaran rantai nilai industri teh Indonesia dapat dilihat

pada Gambar 6.

Rantai nilai industri teh yang kompetitif dan dinamis

sangat ditentukan oleh lancarnya pengelolaan rantai

pasoknya. Terganggunya rantai pasok dunia sebagai

akibat dari invasi Rusia ke Ukraina dan dampak lanjutan

Post Pandemi serta perubahan iklim telah menyebabkan

rantai pasok industri teh Indonesia juga terdampak mulai
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dari aktivitas di produsen, distribusi hingga konsumen.

Di lini produsen, kenaikan harga energi (BBM, gas,

listrik, pupuk, pestisida) sangat menggangu

keberlangsungan proses produksi dan menyebabkan

melambungnya nilai cost production sekaligus dampak

perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, OPT, dll yang

sangat beresiko pada produktivitas teh, disisi lain harga

teh dan daya beli konsumen belum dapat mengimbangi

nilai cost production yang sudah dikeluarkan. Data ITC

(2021) dan World Bank (2022), harga teh di Jakarta Tea

Auction selalu jauh lebih rendah 50–150 cents US$ dari

harga Tea Auction (Gambar 7) di Mombasa (Kenya),

Calcuta (India), dan Colombo (Sri Lanka). Di lini

distribusi domestik, meskipun telah dilakukan

pelonggaran post Pandemi baik di dalam negeri dan di

beberapa negara tujuan ekspor, kenaikan biaya

transportasi sepertinya naiknya harga BBM menambah

varian biaya angkutan, ditambah lagi oleh beban biaya

freight yang masih sangat fluktuatif akibat tingginya

harga kontainer dan isu lainnya seperti

kelangkaan/pembatasan kontainer dan lamanya proses

bongkar muat di pelabuhan.

Di lini konsumen, berkembangnya tuntutan produk yang

lebih memperhatikan kualitas serta prinsip-prinsip well-

being termasuk healthy and ecofriendly, secara luas

belum diikuti dengan daya beli yang lebih tinggi dan

seimbang dengan apresiasi harga yang lebih baik dan

adil. Lebih lanjut, meskipun secara trend konsumsi teh

nasional dan global mengalami peningkatan namun

dunia masih akan dihadapkan dengan terjadinya over

supply teh dalam tahun mendatang.

Beberapa kondisi yang berkembang sejauh ini telah

mendorong pelaku rantai pasok untuk melakukan

terobosan dalam rantai pasok teh, seperti berinovasi

dalam input produksi, memperluas jalur pasar dan

memperkuat peran UMKM untuk mengisi relung pasar

domestik dan menembus peluang pasar internasional,

ditengah krisis yang terjadi di negara-negara produsen

dan konsumen teh.

Dengan perbaikan rantai pasok industri teh akan dapat

meningkatkan penghematan dan efisiensi di tingkat

pelaku dan salurannya. Secara umum rantai pasok

industri teh terkini disajikan pada Gambar 8.

Upaya resilience Industri Teh Indonesia

Walaupun di tengah bayang-bayang ancaman resesi

global, ketidakpastian Post Pandemi dan perubahan

iklim, khususnya industri teh Indonesia tidak secara

langsung terdampak tetapi secara tidak langsung telah

merasakan dampak disrupsi supply chain terutama

untuk aktivitas perdagangan ekspor impor dan kenaikan

harga energi dan pangan serta tingkat suku bunga yang

sudah menggangu dalam keberlangsungan rencana

investasi, proses produksi dan distribusi produk-produk

dari industri teh. Berbagai strategi resilience diupayakan

oleh seluruh stakeholder teh untuk mengantisipasi

dampak jangka pendek dan panjang yang lebih luas dan

sistemik dari ancaman krisis dan berbagai kondisi

ketidakpastian lainnya di masa kini dan mendatang bagi

sektor industri teh nasional.

Gambar 6. Rantai nilai industri teh Indonesia

Gambar 7. Perkembangan harga teh di Auction Centers
Sumber: diolah dari ITC (2001, 2007, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021); JTA; World
Bank (2022)



Secara definisi sederhana, resilience atau

ketahanan/ketangguhan dapat diartikan sebagai

kemampuan untuk pulih dan bangkit kembali dari

guncangan atau tekanan sambil beradaptasi dan

bertransformasi untuk antisipasi kejadian di masa

depan. Lebih rinci, USAID (2015) mendefinisikan

resiliensi untuk krisis berulang sebagai

“the ability of people, households, communities,

countries, and systems to mitigate, adapt to, and recover

from shocks and stresses in a manner that reduces

chronic vulnerability and facilitates inclusive growth.”

Upaya shorterm resilience yang dilakukan industri teh

Indonesia, meliputi:

1. Go as supplier for domestic demand, sebagai upaya

resilience distribusi stok ekspor dalam negeri dan

aktivitas impor yang terganggu karena freight dan

container issues selama Pandemi dan Post

Pandemi;

2. Go direct to consumer, sebagai upaya

memperpendek rantai pasok teh, meningkatkan

nilai harga jual dan kepastian pasar serta margin

keuntungan di tingkat produsen;

3. Expand network B to B for export collaboration,

sebagai upaya memperluas jaringan pasar

internasional dan mengisi peluang disrupsi supply

chain teh dari negara-negara produsen dan

konsumen teh yang sedang terdampak krisis

melalui skema expo, festival, dan business

matching;

4. Share together fulfill limit disk space of container,

sebagai upaya kebersamaan seluruh pelaku ekspor

untuk bertahan menuju pertumbuhan industri teh

yang lebih inklusif;

5. Advance packaging for distribution of tea, sebagai

upaya mitigasi resiko terhadap isu kemasan selama

proses distribusi di masa krisis dan Pandemi;

6. Go online for supply chain management, sebagai

upaya transformasi bisnis teh secara cepat, efektif

dan efisien di era disrupsi 4.0 melalui berbagai

platform kolaborasi, e-commerce dan media sosial;

7. Go to bio input, sebagai upaya substitusi dan

antisipasi kelangkaan dan kenaikan harga energi

(BBM, gas, listrik, pupuk, pestisida, pelumas, dll)

dan upaya penghematan cost production; dan

8. Integrate tourism to business revenue, sebagai

upaya memperluas sumber pendapatan yang dapat

berintegrasi bersama bisnis utama teh.

Upaya longterm resilience yang perlu dilakukan industri

teh Indonesia, meliputi:

1. Innovate quality value of tea crop and tea product,

sebagai upaya menciptakan tanaman dan produk

teh yang adaptif, berkualitas dan disukai oleh pasar;

2. Innovate and go invest to bio or green energy,

sebagai upaya dalam kemandirian input produksi

khususnya energi (langsung dan tidak langsung)

dan aksi perubahan iklim;

3. Innovate and go invest to smart farming and

precision farming, sebagai upaya meningkatkan

efisiensi dan produktivitas serta kualitas lingkungan

ekosistem disekitarnya;
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4. Go invest to carbon issues, sebagai upaya aksi

kolaborasi antisipasi perubahan iklim yang

berkelanjutan pada industri dan bisnis teh di masa

depan;

5. Go invest to prospective business model, sebagai

upaya menciptakan model bisnis teh yang lebih

berkelanjutan (triple bottom line business 3P’s) di

masa depan;

6. More aware to sustainability standard, sebagai

upaya meningkatkan financial value-driven dan

pengakuan nasional dan internasional terhadap isu

lingkungan, sosial, dan keamanan produk teh;

7. Beyond the buyer-driven for GVC of Indonesia tea,

sebagai upaya adaptasi dan transformasi GVC di

era internet-oriented chains (emerging); dan

8. Boosting and strengthening global value chain teh

Indonesia, sebagai upaya peningkatan nilai

kompetitif rantai nilai industri teh Indonesia di pasar

global melalui penguatan komunikasi dan

koordinasi nilai dan manfaat pada seluruh struktur

rantai nilai yang lebih transparan, adil dan

berkelanjutan.
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