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ABSTRAK 

Tanaman obat (Herbs) adalah salah satu pusat perhatian dunia dalam bidang 

pengobatan.  Saat ini preferensi masyarakat dunia mulai beralih pada konsep 
“Back To Nature”. Sayangnya permasalahan yang ada pada tanaman obat ini 
adalah proses penyajiannya yang masih belum maksimal yang mengurangi posisi 
tawar daripada tanaman obat tersebut, selain itu promosi yang kurang gencar juga 

menjadi  kelemahan  dari  segi  pemasaran  sehingga  diperlukan  sebuah  teknik 

penyajian  yang  tepat  dan  penyediaan  yang  berkelanjutan  yang  menjadi  nilai 

tambah agar tanaman obat tersebut dapat  terpasarkan. Program ini bertujuan 
untuk mendirikan usaha penjualan tanaman obat sebagai ornamental herbs untuk 

mencari keuntungan dengan cara menjual tanaman obat hias (Ornamental Herbs) 

yang disajikan secara menarik dan mengembangkan jiwa wirausaha. Kegiatan 
produksi  yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pengadaan bibit sendiri dan 

penjualan ornamental  herbs. Pada awal pembelian, bibit mahkota dewa belum 

bercabang, cabang tanaman tersebut muncul pada saat tanaman berusia 3 bulan. 

Setelah terbentuk cabang (4 bulan) tanaman mulai dipangkas. Tanaman mahkota 
dewa diperkirakan akan mulai berbuah pada umur 8-9 bulan,  dan pada usia 

tersebut  tanaman  akan  dipotkan  dan  dipasarkan.  Kegiatan  ini  belum  dapat 

menghasilkan profit seperti yang direncanakan dikarenakan produk masih dalam 
proses produksi. Kegiatan ini berhasil mengembangkan jiwa wirausaha 

mahasiswa yang terlibat didalam proses PKMK ini dan berhasil memberdayakan 

masyarakat lingkar kampus. 

 
Kata kunci: mahkota dewa, pemangkasan, pemasaran. 

 
PENDAHULUAN 

Tanaman obat (herbs) adalah salah satu pusat perhatian dunia dalam bidang 

pengobatan. Saat ini preferensi masyarakat dunia mulai beralih pada konsep “back 
to nature”. Hal ini terjadi karena pengobatan alternatif menggunakan tanaman obat 
menawarkan low residue pada tubuh manusia, dan tanaman obat biasanya tidak 
mempunyai efek sampingan seperti obat kimia. Selain itu tanaman obat pun dalam 

hal harga relatif lebih  murah daripada obat-obatan kimia. Selain itu, Indonesia 

sebagai  sebuah  negara  yang  terletak  pada  daerah  tropis  sangat  banyak  sekali 

memiliki plasma nutfah yang ternyata banyak sekali  yang mempunyai potensi 
untuk dijadikan tanaman obat. Ditambah lagi kebudayaan yang ada di Indonesia 

sebenarnya  menyimpan  banyak  sekali  rahasia  di  dunia  pengobatan  dengan 

menggunakan tanaman. 
Data  menunjukkan  bahwa  selama  kurun  waktu  kurang  lebih  6  tahun, 

Indonesia mengalami peningkatan produksi tanaman obat dan peningkatan ekspor 

tanaman obat. Hal ini seiring dengan peningkatan produksi dan peningkatan ekspor 
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tanaman hias. Memang secara visual, banyak sekali tanaman obat-obatan yang 

memiliki penampilan yang indah sehingga terkadang ia digolongkan pula sebagai 

tanaman hias, sehinga  jenis ini bisa kita sebut tanaman hias obat (ornamental 

herbs). 
Sayangnya permasalahan yang ada pada tanaman obat ini adalah proses 

penyajiannya yang masih belum maksimal yang mengurangi posisi tawar daripada 

tanaman  obat  tersebut,  selain  itu  promosi  yang  kurang  gencar  juga  manjadi 
kelemahan dari segi marketing. Padahal tanaman obat bukan hanya 

konsumsi ”orang susah” saja, tetapi juga berpotensi untuk ditawarkan kepada ”the 

have” asal promosi itu dapat kita kemas dengan baik. 

Oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah  teknik  penyajian  yang  tepat  dan 
penyediaan  yang berkelanjutan yang menjadi nilai tambah agar tanaman obat 

tersebut dapat terpasarkan kepada konsumen-konsumen yang sebenarnya 

memerlukan tetapi sulit dalam menemukan maupun membudidayakannya terutama 
masyarakat perkotaan dan hobiis. 

Singkatnya,  masalah  yang  ada  pada  pengembangan  tanaman  obat  di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 
1 Belum ada pengembangan usaha dibidang ornamental herbs 

2 Tempat penjualan yang tidak strategis 

3 Penjualan tanaman obat tidak disertai dengan cara penyajian yang menarik 

 
Program ini bertujuan untuk mendirikan usaha penjualan tanaman obat seagai 

ornamental herbs untuk 

1 Profit motive yaitu mencari keuntungan dengan cara menjual tanaman obat 

hias (ornamental herbs) yang disajikan secara menarik dan disediakan di tempat 

yang strategis dan sasarannya adalah masyarakat perkotaan dan hobiis. 

2 Mengambangkan jiwa wirausaha 

 
Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual tanaman 

obat yang  selama ini hanya dimanfaatkan khasiat obatnya saja menjadi sesuatu 

yang  dinikmati  secara   keseluruhan  baik  khasiat  dari  tanamannya  maupun 
penampilannya. 

Program ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

1 Mengembangkan jiwa wirausaha bagi tim PKM. 

2 Memperkenalkan masyarakat tentang ornamental herbs. 

3 Mempromosikan tanaman obat sebagai obat alternatif 
 

 
 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan pengembangan wirausaha ornamental herbs dilaksanakan 

menurut tahap-tahap berikut ini. 
 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Juni 2005 sampai dengan waktu yang 

belum ditentukan. Bertempat di Kebun Bapak Mulyana, Desa Cihideung Ilir II, 

Kecamatan Ciampea  Bogor. Sedangkan penjualan akan dilakukan di One Stop 
Garden Center Agropromo IPB di Baranangsiang. 
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Tahapan Pelaksanaan 
A. Persiapan Kegiatan 

 
1. Koordinasi dengan Laboratorium Tanaman Obat Fakultas Kehutanan IPB 

Koordinasi dengan laboratorium tanaman obat diperlukan untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang tanaman obat apa saja yang memungkinkan untuk diproduksi sebagai 
ornamental herbs dan juga tentang kemungkinan penyediaan bibitnya. Karena itu, 

beberapa bulan sebelum proses produksi dimulai, tim PKM  telah mengadakan 

koordinasi dengan Laboratorium Tanaman Obat Indonesia fakultas Kehutanan IPB, 
tepatnya dilakulan pada bulan Mei 2005. Selain koordinasi dengan Laboratorium 

Tanaman  Obat Fakultas Kehutanan IPB, pada bulan Juni 2005 tim PKM juga 

mengadakan survei ke kebun tanaman obat nasional Karyasari di Desa Karyasari 

Bogor. 
2 Pengadaan Bahan dan Alat Dalam tahap ini, tim PKM melakukan pembelian 

berbagai alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu: 

Bibit Tanaman Obat Mahkota Dewa 

Media Tanam 

Wadah Tanam 

Gunting Pangkas 

Pupuk Lengkap 
 

 
 

B. Proses Produksi 

PKM ini dilaksanakan bekerjasama dengan petani Desa Cihideung Ilir 

Kecamatan Ciampea, yaitu bapak Mulyana. Proses produksi dilakukan di kebun 

bapak Mulyana.  Pelaksanaan proses produksi dilakukan sepenuhnya oleh bapak 
Mulyana dan petani lainnya dengan koordinasi dari Tim PKM. Penjualan produk 
akhir dari PKM ini dilakukan di kebun milik bapak Mulyana dan ”One Stop Garden 

Center Agropromo” di Jl. Raya Padjajaran-Bogor. Keuntungan yang diperoleh dari 

penjualan tanaman obat Mahkota Dewa ini dibagi dua dengan perbandingan 75% 

untuk pihak petani dan 25% untuk pihak Tim PKM. 

Kegiatan produksi yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pengadaan 

bibit sendiri  dan penjualan ornamental herbs. Untuk produksi Mahkota Dewa 

sebagai Ornamental Herbs bibit dibeli dari Laboratorium Tanaman Obat Fakultas 

Kehutanan, IPB. Pembelian bibit dilakukan pada tanggal 4 Juli 2005. Bibit yang 

dibeli adalah tanaman Mahkota Dewa yang telah berumur 2 bulan sebanyak 100 
bibit. Bibit yang dibeli dipindahkan ke polybag yang berukuran lebih besar (16 Juli 
2005). Pada  awal  pembelian,  bibit  Mahkota  Dewa  belum  bercabang,  cabang 

tanaman  tersebut muncul pada saat tanaman berusia 3 bulan. Setelah terbentuk 
cabang (4 bulan) tanaman mulai dipangkas. Tanaman Mahkota Dewa diperkirakan 

akan mulai berbuah pada umur 8-9 bulan. Rencana penjualan tanaman Mahkota 

Dewa  sebagai  Ornamental  Herbs  adalah  tanaman  yang  sudah  berbuah,  tetapi 

apabila sebelum berbuah ada pembeli yang berminat maka tanaman Mahkota Dewa 
tersebut dapat dijual. Namun pelaksanaan PKM ini baru akan mencapai tahap 

pemangkasan awal, karena tanaman Mahkota Dewa baru berumur 4 bulan. 

Untuk menjamin kelangsungan program kegiatan ini dilakukan penanaman 
tanaman induk untuk mendapatkan bibit dan untuk memproduksi buah, sehingga 

diharapkan dapat  meningkatkan pendapatan. Untuk tanaman induk, bibit yang 
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digunakan berumur  5  bulan,  sehingga  4  bulan  kedepan  tanaman  sudah  bisa 

berproduksi. Jumlah tanaman induk yang akan digunakan adalah 50 pohon, namun 

sampai saat ini yang baru ditanam sebanyak 30 pohon dan penanaman selanjutnya 

akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober. 
Media  yang  dipakai  dalam  penanaman  ornamental  herbs  ini  adalah 

campuran tanah dan pupuk kandang kambing dan pupuk kandang ayam dengan 

perbandingan 2 : 1 : 1. 
Metode Perawatan dan Pemangkasan bentuk secara detail dilakukan dengan cara 

berikut ini: 

1  Tanaman yang berasal dari bibit stek dipelihara batang utamanya 

2  Setelah tingginya sekitar 30 cm dilakukan pruning bagian pucuk sehingga 

tumbuh tunas lateral (kira-kira berumur 4 bulan). 

3  Tunas lateral lalu dipruning juga kira-kira dari jarak 10 cm dari pangkal 
4  Daun yang ingin ditumbuhkan berasal dari cabang tersier. 

 

 
 

Instrumen Kegiatan 

Penyajian ornamental herbs ini menggunakan pot yang berbentuk bulat 

dengan diameter 30 dan tinggi 50 cm cm terbuat dari kayu. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
LAPORAN KEUANGAN 

TAHUN 2006 

 
Uraian : 

I. BAHAN/ Habis Pakai 

No Jenis Bahan Volume/ Harga 
Satuan 

Harga 

1 2 
3 4 
5 6 

7 8 

Bibit Umur 2 Bulan 100 batang 

Pohon induk 50 pohon Pupuk 

Kandang Kambing 15 karung Pupuk 

Kandang Ayam Gembor 1 buah 

Polybag 40 x 40 2 bungkus Gunting 

Pangkas 2 buah Wadah Tanam 50 
buah 

Rp. 1.000 Rp. 10.000 
Rp. 2.900 Rp. 27.000 
Rp. 7.500 Rp. 20.000 

Rp. 5000 

Rp. 100.000 
Rp. 500.000 
Rp. 43.500 

Rp. 15.000 

Rp. 27.000 

Rp. 15.000 

Rp. 40.000 
Rp. 250.000 

Rp. 990.500 

 

II. Lain-Lain 

No Kegiatan Jumlah Biaya 

1 2 
3 4 

5 6 

Survey lahan Pembelian buku tanaman obat 

Transportasi Pembuatan bedengan Peralatan 
saprotan Tenaga Kerja Total 

Rp. 40.000 Rp. 60.000 
Rp. 106.000 Rp. 50.000 

Rp. 200.000 Rp. 
1.600.000 Rp. 1.978.000 
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Total Uang Terpakai: 990.500 + 1.978.000 = 2.968.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan wirausaha penjualan tanaman obat sebagai ornamental herbs ini 

dimulai  pada  bulan Juni 2005, dengan modal awal sebesar Rp. 2.055.500 yang 

merupakan bantuan DIKTI setelah dipotong oleh pihak institusi. 
Awal kegiatan adalah dengan melakukan survei dan pengamatan lapang 

oleh  tim  PKM  ke  desa  sukasari  dan  laboratorium  Tanaman  Obat  Fakultas 

Kehutanan  IPB  untuk  menggali  informasi  lebih  lanjut  tentang  kemungkinan 

tanaman yang akan diproduksi. 

Akhir  bulan  Juli  2005  semua  fasilitas  telah  lengkap  dan  siap  untuk 

melakukan produksi. Adapun bahan yang dipersiapkan adalah 150 bibit berusia 2 
bulan, 50 batang pohon utama untuk pembibitan, pupuk kandang dan pupuk kimia, 
serta alat-alat yang menunjang kegiatan produksi seperti cangkul, sprayer, gunting 

pagkas dan lain-lain. Dalam melakukan produksi ini tim PKM dibantu oleh petani 

setempat di daerah lingkar kampus yang menggunkan lahan milik beliau. 

Sesuai dengan rencana produksi yang berlangsung selama 4 bulan, maka 

produksi mulai dilakukan pada bulan Agustus 2005 dan dijadwalkan selesai pada 

bulan November 2005.  adapun proses produksi yang dilakukan secara singkat 
dapat digambarkan dibawah ini. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Kegiatan ini belum dapat menghasilkan profit seperti yang direncanakan 

dikarenakan   produk   masih   dalam   proses   produksi.   Kegiatan   ini   berhasil 

mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa yang terlibat didalam proses PKMK 

ini dan berhasil memberdayakan masyarakat lingkar kampus. 
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Saran 

1  Perhitungan yang lebih matang tentang waktu proses produksi perlu dilakukan 

lebih lanjut agar selesainya produk dapat lebih tepat diprediksi. 

2  Perlu ada training lebih lanjut bagi tim pelaksana kegiatan agar lebih banyak 

mengetahui tentang tanaman obat, khasiat dan kegunaan serta bentuk fisik dan 

estetikanya. 
3  Kegiatan ini adalah kegiatan padat modal, yang seharusnya lebih ditopang 

dengan permodalan yang cukup baik. 
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