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ABSTRAK 
Konsep kembali  ke  alam  kini  telah menjadi  pilihan  masyarakat  perkotaan 
sehingga prospek budidaya tanaman obat-obatan memiliki peluang yang baik. 
Medanot (Medical Plant In The Pot) merupakan salah satu alternatif budidaya 
tanaman obat-obatan yang memiliki konsep taman mini dengan berjuta khasiat. 
Tujuan dari produk  ini adalah untuk mempopulerkan penggunaan tanaman obat 
tradisional khas Indonesia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, 
menciptakan  taman  obat yang indah secara estetika dan juga bermanfaat, dan 
penerapan teknologi taman  dalam rumah tangga. Proses pembuatan medanot 
secara garis besar terdiri dari empat tahapan yaitu tahap persiapan bahan dan 
alat, tahap persiapan media tanam,  tahap penanaman, dan tahap pemeliharaan. 
Medanot terdiri dari tiga jenis bentuk yaitu Poka (pot kayu), Poja (pot meja), dan 
Pobu (pot bambu). Produksi dilakukan  dengan pembuatan poja yang berukuran 
0,5 m x 0,5 m x 0,5 m, serta poka dan pobu  dengan ukuran yang bervariasi. Pada 
awalnya  biaya  produksi  medanot  yang  dikeluarkan  tidak  dapat  ditutupi  oleh 
harga  jualnya.  Oleh  karena  itu  dilakukan  pembelian  wadah  medanot  pada 
pengrajin rotan untuk menurunkan biaya produksi. Hal ini menyebabkan produksi 
masal  medanot  hanya  terfokus  pada  poka  dan  pobu  saja.  Sedangkan  poja 
diproduksi  bila  ada  pesanan  dari  konsumen.  Medanot  sebagai   salah  satu 
alternatif produk tanaman obat dalam wadah yang memiliki fungsi estetika dan 
kesehatan memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang.  

Kata kunci: medanot, tanaman obat  

PENDAHULUAN 
Sejak  zaman  dahulu  nenek  moyang  kita  telah  akrab  akan  dengan 

pengobatan yang berasal dari tumbuhan yang tumbuh disekitar mereka. Berbagai 
macam penyakit ringan  maupun berat dapat disembuhkan dengan tanaman obat 
alami seperti untuk demam, diare dan diabetes yang menggunakan Jawer Kotok 
atau asma dan radang hati dengan Pegagan. Kehidupan modern telah menjauhkan 
masyarakat dengan alam sehingga menjadi bumerang bagi  masyarakat  modern 
yang hidup penuh dengan rutinitas dan tekanan yang tinggi. Oleh karena  itu 
dibutuhan pereda ketegangan disela-sela rutinitas kehidupan masyarakat. Konsep 
kembali  ke  alam  kini  telah  menjadi  pilihan  masyarakat  perkotaan  sehingga 
prospek  budidaya  tanaman  obat-obatan  memiliki  peluang  yang  baik.  Dengan 
sentuhan  estetika  tanaman  obat-obatan  tidak  hanya  sekedar  apotek  hidup  di 
pekarangan, namun dapat menjadi sumber inspirasi di  kala ketegangan selain 
menjadi obat di kala penyakit datang. 

Fokus permasalahan yang  diangkat adalah trend back to nature yang kini 
sedang  melanda  masyarakat  perkotaan  sehingga  pilihan  pengobatan  kembali 
kepada tanaman  obat-obatan tradisional. Namun tanaman obat-obatan biasanya 
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tidak terawat  dengan  baik  atau  tumbuh  liar  sehingga  secara  estetika  kurang 
menarik.  Hal   ini  menjadi  bahan  perhatian  karena  apabila  dengan  penataan 
sentuhan seni dan kombinasi  tanaman yang tepat maka akan membentuk taman 
obat yang menarik. 

Pengembangan   taman   mini   obat-obatan   dengan   berjuta   khasiat   ini 
memiliki  beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempopulerkan 
penggunaan tanaman obat tradisional khas Indonesia dalam kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah untuk membentuk taman obat yang indah 
secara  estetika  dan juga  bermanfaat.  Dan  tujuan  yang  terkakhir  adalah  untuk 
penerapan teknologi taman dalam rumah tangga. 

Melalui pengembangan taman obat mini dengan berjuta khasiat 
diharapkan dapat menjadi sumber pengobatan alami yang mudah, terjangkau, dan 
dapay   mempercantik   pekarangan   rumah.   Selain   itu,   melalui   program   ini 
mahasiswa  dapat  mengembangkan  seni,  kreasi  dan  penerapan  ilmu  budidaya 
tanaman. Sehingga membentuk  mahasiswa yang peka terhadap masalah sosial, 
berkepribadian mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan. Di samping itu contoh 
keberhasilan program  ini diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan  usaha 
mandiri usaha masyarakat, terutama sarjana yang baru menyelesaikan studinya.  

METODE PENDEKATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
PKM Medanot ini dilaksanakan pada bulan April 2005 sampai dengan bulan 

April 2006  di Darmaga, Bogor.  

Bahan dan Alat 
Bahan dan alat yang digunakan adalah tanaman obat-obatan, bambu, kayu, 

pupuk NPK,  pupuk kandang sapi, pot plastik, palu, paku, gergaji, zeolit, dan 
plastik.  

Metode Pelaksanaan 
Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan medanot ini, antara lain : 
Persiapan Bahan dan Alat. Medanot terdiri dari tiga jenis yaitu : Poja (pot 

meja), Poka (pot kayu)dan  Pobu (pot bambu). Pembuatan Poka  membutuhkan 
balok kayu ukuran 20 cm x  40 cm x 2 cm sebanyak 20-30 balok serta kawat. 
Pembuatan Poja menggunakan bahan yang  sama dengan Poka, tetapi jumlah 
balok yang digunakan 50-60 balok.sedangkan untuk pot bambu dibutuhkan 15-20 
batang bambu yang telah di potong sesuai kebutuhan. 

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing balok sehingga 
membentuk pot berbentuk oval (Poka) dan berbentuk balok seperti meja (Poja). 
Untuk  Poka  sambungkan   balok-balok  tersebut  dengan  menggunakan  kawat. 
Sedangkan  untuk  Poja  penyambungan  balok-balok  menggunakan  paku-paku. 
Untuk  bagian  dalam  Poka  dan  Poja  dapat  ditaruh  pot  plastik  sebagai  wadah 
tanaman  karena  jika  langsung  menggunakan  kayu  dapat  terjadi   pelapukan, 
terutama jika jenis kayu yang digunakan tidak tahan air. Untuk pobu, batang 
bambu dihubungkan menggunakan kawat membentuk lingkaran. 

Persiapan Media. Persiapan untuk media dan pupuk Poja, pobu, dan Poka 
adalah sekam : tanah : pupuk kandang (1 : 2 : 1), ditambah dengan pupuk NPK. 
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Penanaman Poka,  Poja,  dan  Pobu.  Campur  tanah,  sekam  dan  pupuk 

kandang dengan perbandingan 2 : 1 : 1. Lalu pot ditanami dengan tanaman obat- 
obatan yang sesuai dengan kondisi pot. 

Pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan memangkas 
tanaman dan pemberian pupuk. Penyiraman juga dilakukan sesuai dengan kondisi 
lingkungan dan melakukan penanaman kembali jika diperlukan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tanaman yang Digunakan 

Terdapat kurang  lebih  263  jenis  tanaman  yang  berkhasiat  sebagai  obat 
Heyne 1987). Namun pada produksi medanot hanya beberapa jenis tanaman saja 
yang digunakan, di antaranya yaitu: 

Jintan putih (Cuminum cyminum).  Penyakit yang dapat diobati ialah sakit 
jantung, haid tidak lancar, jamu putrid, dan sulit tidur 
Lengkuas. Penyakit  yang  dapat  diobati  ialah  reumatik,  sakit  limpa, 
membangkitkan gairah seks, membangkitkan nafsu makan, dan bronkhitis 
Daun Iler.   Penyakit yang dapat diobati ambien, diabetes mellitus, demam 
dan sembelit, sakit perut, dan bisul 
Ciplukan (Physalis minina). Penyakit yang dapat diobati ialah diabetes 
mellitus, sakit paru-pary, ayan, dan borok. 
Tempuyung (Sonchus arvensis L). Penyakit yang dapat diobati ialah obat 
penurun kolesterol. 
Mahkota Dewa. Penyakit yang dapat diobati ialah kanker, lever, ginjal, 
diabetes, asam urat, darah tinggi, dan jantung ( Harmanto 2006)  

Proses Produksi 
Pelaksanaan PKM Medanot dilakukan sejak 29-30 April 2005 dengan tahap 

awal pembelian bahan tanaman, alat-alat berkebun, pupuk, media tanam dan pot, 
penanaman bahan  tanaman   dan pembuatan Poka tahap awal. Tanaman yang 
dibeli  berjumlah 17 tanaman yang terdiri dari lima jenis tanaman yaitu adas, 
pegagan, pecah beling, asaba dan tapak dara.  Alat-alat berkebun dan media tanam 
yang dibeli adalah garpu, sekop, arang sekam, cocopeat, zeolite dan metan. 

Setelah pembelian dilakukan penanaman tanaman yang dilakukan pada pot 
plastik yang  akan digunakan untuk wadah bagian dalam dari Poka. Kemudian 
dilakukan  pemeliharaan  pada  tanaman.  Hasil  yang  diperoleh  dari  pembuatan 
Medanot tahap pertama adalah terserangnya tanaman oleh hama belalang, semut 
dan ulat. Hal ini menjadikan tanaman yang telah dibeli mengalami kematian dan 
tidak dapat digunakan untuk PKM Medanot ini. 

Pembelian bibit tanaman tahap kedua  dilakukan pada tanggal 16 September 
2005. Jumlah bibit tanaman yang dibeli adalah 305 tanaman sebanyak 15 jenis 
tanaman. Tanaman  yang  di  beli  adalah  Rhoe  discolor  sebanyak  30  buah, 
Kembang Coklat sebanyak  20 buah, Bawangan sebanyak 20 buah, Daun Dewa 
sebanyak 20 buah, Cocor Bebek sebanyak  20 buah, Greges   Otot sebanyak 10 
buah, Arachnis sebanyak 40 buah, Temu Putih sebanyak 15 buah, Mindi sebanyak 
15 buah, Vanili sebanyak 15 buah, Tapak Dara sebanyak 20 buah, Cakar Ayam 
sebanyak 10  buah, Zodia sebanyak 20 buah, Mimba sebanyak 15 buah, Lidah 
Mertua sebanyak 10 buah dan Pegagan sebanyak 40 buah. 
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Pembuatan Poka, Poja dan Pobu sebagai wadah dari produk medanot ini 

dilakukan  pada  bulan  September-Oktober 2005.  Produksi  di  awali  dengan 
pembuatan Poja (pot  meja)  berukuran 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m, yang ditanami 
dengan jenis tanaman Greges Otot, Zodia, Rhoe discolor dan Arachnis.  Produksi 
tahap selanjutnya dilakukan   dengan pembuatan   Poka sebanyak tiga unit, Poja 
ukuran besar sebanyak dua unit dan Pobu sebanyak tiga unit. Biaya produksi 
yang  dikeluarkan  ternyata tidak  dapat  ditutupi  oleh  harga  jualnya,  sehingga 
produksi secara masal dilakukan hanya pada Poka dan pobu sedangkan produksi 
untuk Poja hanya dilakukan bila ada pesanan dari konsumen.  

Optimalisasi Proses 
Pada  perencanaan  awal,  produksi  dilakukan  pada  bulan  Mei  sampai 

November 2005. Namun jadwal yang semula direncanakan mengalami perubahan 
dikarenakan adanya  keterlambatan turunnya dana dari DIKTI. Selain itu karena 
terjadinya perubahan anggota karena  beberapa anggota telah lulus dan kendala 
untuk  berkumpul  yang  disebabkan  kesibukan   masing-masing  anggota  yang 
sedang menjalani skripsi maka waktu efektif produksi berubah dari rencana awal 
menjadi   bulan September sampai bulan Oktober 2005. 

Kendala yang dihadapi pada awal produksi yaitu pada pada bahan tanaman 
yang terserang hama, dan juga pembuatan wadah Medanot berupa Poka, Poja, 
dan Pobu yang cukup sulit dan memakan  biaya yang cukup besar. Keterbatasan 
lainnya adalah tempat produksi  yang terpencar-pencar   dalam pembuatan Poka, 
Poja maupun Pobu. Hal ini disebabkan  perbedaan bahan baku yang digunakan 
sehingga memunculkan kendala lain yang berupa masalah transportasi pada saat 
pengangkutan hasil produk Medanot karena beberapa diantara produk kami cukup 
besar  dan  berat  sehingga  dibutuhkan  alat  transportasi  berupa  mobil   bak. 
Mengingat adanya keterbatasan tersebut maka pada produksi selanjutnya tim 
kami  memutuskan  untuk  membuat  Medanot  dalam  ukuran  wadah  yang  lebih 
kecil, sehingga konsentrasi produk kami lebih cenderung pada produk Poka dan 
Pobu. Bahan wadah tersebut berasal dari keranjang rotan yang telah kami beli jadi 
dari pedagang di Cikini. Hal ini dapat menekan biaya produksi yang sebelumnya 
berkisar antara 40-100 ribu rupiah hingga  hanya 20-25 ribu rupiah. Tempat 
produksi pembuatan Poka ini pun berkonsentrasi pada rumah kost salah seorang 
anggota kami yang berada di Babakan Raya IV,  sehingga produksi Poka dapat 
berlangsung secara berkelanjutan dan mudah di pantau.  

Keunggulan Produk 
Medanot merupakan  produk  tanaman  obat  dalam  wadah  yang  memiliki 

fungsi estetika dan kesehatan. Produk medanot ini dapat menjadi hiasan di dalam 
maupun luar rumah.  Produk medanot   yang telah diproduksi memiliki beberapa 
jenis wadah yaitu jenis Poka (Pot Kayu), Poja (Pot Meja), dan Pobu  jenis-jenis 
wadah ini memiliki fungsi maupun ukuran yang saling berbeda. Untuk jenis Poka 
ukurannya  sekitar  30  cm  dan  terbuat  dari  rotan  dan  kayu,  produk  ini  dapat 
menjadi hiasan di dalam atau di luar rumah. Poja memiliki ukuran kurang lebih 
50 cm dan terbuat dari bambu dan kayu, produk ini dapat menjadi hiasan pada 
teras maupun  pekarangan rumah. Sedangkan Pobu berbentuk silindris dengan 
diameter 20-30 cm, produk ini  dapat dijadikan hiasan teras ataupun pekarangan 
rumah. 
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Manajemen Usaha 

Struktur  manajemen  dibuat  guna  membantu  terlaksananya  kelancaran 
dalam  kegiatan.  Manajemen  struktur  usaha  kegiatan  usaha  Medanot  disajikan 
pada Bagan 1.    

Pimpinan Usaha 
Cecep Syaiful Darma             

Man. Administrasi 
Aslih S. 

Man. Keuangan 
Anum P. 

Man. Produksi 
Ika Sri K. 

Man. Pemasaran 
Rakhma M. S.  

Bagan 1. Stuktur Manajemen Usaha.  

Setiap komponen dalam struktur manajemen ini saling bekerja sama dan 
saling terkait  satu sama lain. Pemimpin usaha bertanggung jawab atas seluruh 
rangkaian  kegiatan  usaha   dari  mulai  persiapan  produksi  hingga  pemasaran 
produk, membagi personil dan menetapkan tugas dari masing-masing konsumen 
serta mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan usaha. Penanggung jawab produksi 
bertanggung jawab dalam keseluruhan tahap produksi. Penanggung jawab bahan 
baku bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam mengadakan alat-alat 
dan bahan baku yang menunjang proses produksi. Penanggung jawab pemasaran 
bertanggung  jawab terhadap proses pemasaran produk. Pengembangan potensi 
diri dalam kegiatan ini sangat jelas terlihat. Beban yang diberikan menjadi pemicu 
setiap personil untuk memberikan usaha yang terbaik. 

Pembagian tugas dan tanggung jawab didasarkan atas kesediaan masing- 
masing  personil  dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap 
personil. Hal ini  menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam usaha medanot. 
Keterpaksaan akan menghambat kelancaran dan keefektifan dalam melaksanakan 
kegiatan dan berorganisasi. 

Pelaksanaan program  PKM  kewirausahaan  medanot  ini  diawali  dengan 
pembagian tanggung jawab bagi tiap personil. Setiap personil dalam tim memiliki 
keinginan  besar  untuk   terus  berusaha  mengembangkan  usaha.  Hal  tersebut 
tentunya tidak mudah untuk dicapai. Kemampuan setiap personil dan tekad yang 
kuat menjadi faktor penentu kelancaran usaha produk medanot.  

Manajemen Pemasaran 
Strategi Pengembangan Produk. Strategi pengembangan produk dalam 

kegiatan  usaha medanot adalah dengan melakukan diversifikasi jenis tanaman 
dan  jenis  wadah  yang  akan  dijual.  Tim PKM  melakukan  penjualan  beberapa 
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macam variasi produk medanot diantaranya adalah Poka, Poja dan Pobu. Hal ini 
dilakukan   untuk   menjangkau  berbagai  kalangan  masyarakat  yang  memiliki 
ketertarikan dengan tanaman obat yang juga berfungsi estetis. 

Strategi Promosi.  Promosi yang baik merupakan awal dari penjualan yang 
sukses.  Untuk  itu  langkah  awal  yang  dilakukan  adalah  dengan  menawarkan 
produk   tanaman   hias   obat-obatan   yang bermanfaat   karena   khasiat   dan 
keindahannya. 

Medanot merupakan suatu produk tanaman hias obat-obatan dalam pot yang 
belum   diketahui  secara  umum  oleh  masyarakat.  Maka  diperlukan  promosi- 
promosi untuk membentuk opini publik mengenai produk yang diluncurkan. 

Promosi dilakukan untuk memberikan informasi-informasi penting 
mengenai  medanot.  Pemberian  informasi  mengenai  medanot  dilakukan  baik 
secara langsung  maupun tidak langsung. Pemberian informasi secara langsung 
dilakukan  oleh  para  personil  tim  ketika  melakukan  direct  selling,  sedangkan 
secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan leaflet, pamflet dan brosur. 
Langkah yang dikerjakan pada awal kegiatan promosi yaitu dengan menyebarkan 
pamflet dan brosur yang berisi informasi tentang produk medanot. Pada pamflet 
dan leaflet juga dicantumkan keunggulan dari produk medanot. 

Pamflet disebar di tempat-tempat strategis di sekitar kampus. Selain pamflet 
yang ditempel di mading-mading yang ada di Kampus IPB Darmaga, usaha untuk 
mempromosikan produk  adalah  dengan membagikan brosur dan leaflet kepada 
mahasiswa. Leaflet ini berisi informasi yang sama dengan informasi yang terdapat 
pada pamflet. Hal ini dilakukan untuk memberikan  waktu yang cukup kepada 
konsumen untuk membaca informasi yang ingin disampaikan  mengingat tidak 
semua   orang   terbiasa   membaca   pengumuman   yang   ditempel   pada   papan 
pengumuman. 

Promosi secara langsung dianggap cukup efektif karena adanya interaksi 
langsung antara konsumen dan produsen. Promosi ini dilakukan pada saat menjual 
produk dan pada saat  membagikan leaflet dan brosur. Hal ini dilakukan karena 
tidak semua orang mengetahui produk ini dan juga fungsi maupun kegunaannya. 

Strategi Harga. Dari keseluruhan proses produksi, terdapat beberapa variasi 
dalam bentuk penyajian medanot dan tentunya dengan harga yang berbeda.  Pada 
penjualan pertama kisaran harga Poja kami produksi adalah sekitar 85.000 rupiah. 
Hal   ini   kurang   mendapat   respon   dari   pasar   karena   relatif   cukup   mahal 
dibandingkan produk tanaman lain. Maka pada produksi kedua dan ketiga, kami 
memproduksi  medanot  yang  memiliki  keragaman  jenis  dan  juga   harganya. 
Terdapat Poka yang harganya berkisar 35.000-40.000 rupiah per buah dan juga 
Pobu yang harganya sekitar 15.000-25.000 rupiah. Kisaran harga yang bervariatif 
ini juga tergantung dari segmen pasar yang di tuju. Untuk pasaran mahasiswa tim 
PKM  kami  berkonsentrasi  untuk   lebih  memperbanyak  produksi  Poka  yang 
memiliki harga yang ekonomis dan variasi tanaman yang menarik. 

Strategi  Tempat.   Pemasaran   dilakukan   baik   secara   reguler   maupun 
insidental  dengan  metode direct  selling atau  menjual  produk  secara  langsung 
kepada konsumen.  Pemasaran secara reguler dilaksanakan di beberapa tempat 
meliputi: 

a.  Koridor Fakultas Pertanian 
Pemasaran   dilakukan   di   koridor   Faperta,   dengan   alasan   koridor   Faperta 
merupakan  akses utama ke semua fakultas. Ini merupakan suatu peluang yang 
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baik dalam proses pemasaran sehingga proses penjualan dan proses 
pensosialisasian dapat berjalan lancar. Pemasaran dilakukan secara langsung oleh 
personil tim PKMK medanot. 

b.  Perumahan di Bogor 
Pemasaran medanot yang juga dilakukan di perumahan di Bogor dan Jakarta 
dikarenakan  produk ini merupakan produk yang memiliki fungsi estetis untuk 
mempercantik pekarangan  rumah dan juga berfungsi untuk obat-obatan alami. 
Alasan menempatkan perumahan sebagai sasaran penjualan adalah karena fungsi 
medanot yang dapat menjadi tanaman obat keluarga selain menjadi tanaman hias.  

Analisis Finansial 
Biaya  produksi  yang  dikeluarkan  untuk  menutupi  biaya  bahan  baku 

pembuatan produk mencapai Rp 1.953.000. Dalam tiga bulan ini pula biaya tetap 
yang telah dikeluarkan  mencapai Rp. 210.000. Biaya tetap ini meliputi biaya 
transportasi, peralatan pertanian dan  biaya tak terduga. Dari perhitungan BEP 
diperoleh hasil bahwa untuk jenis poka, BEP baru  dapat diperoleh pada harga 
penjualan Rp 29.000 dengan volume penjualan sebesar 17 buah, sedangkan untuk 
poja sedang BEP dapat diperoleh bila volume penjualan sebanyak 8 buah dengan 
harga Rp  55.  000,  untuk  poja  besar,  BEP  diperoleh  bila  volume  penjualan 
sebanyak 6 buah dengan harga Rp 79.000 sedangkan untuk pobu BEP diperoleh 
bila volume penjualan sebanyak 15 buah dengan harga Rp. 20.000.  

KESIMPULAN 
Medanot sebagai produk tanaman obat-obatan yang juga berfungsi estetis 

memiliki  prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan produksi yang 
berkelanjutan medanot  ini  akan mampu meraih keuntungan dan meningkatkan 
pemahaman masyarakat akan obatan-obatan tradisional yang dapat dibudidayakan 
secara mudah dan tetap terlihat indah.  
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