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Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya 

Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) temulawak Kabupaten Bantul.  

SOP ini memuat tentang penetapan lokasi, pemilihan benih, penyemaian benih, 

penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen, sebagai acuan   

petani dalam berbudidaya temulawak sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP). 

Diharapkan buku SOP ini dapat dijadikan pegangan bagi petani di Kabupaten Bantul 

dalam melaksanakan budidaya temulawak sehingga dapat menghasilkan kualitas dan 

kuantitas produk yang tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan petani.  

Buku ini disusun atas bantuan berbagai pihak, untuk itu kami sampaikan 

terimakasih kepada : 

1. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 

2. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 
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dengan kondisi di lapangan. Semoga buku ini bermanfaat bagi  banyak pihak yang terkait 

terutama bagi petani temulawak di Kabupaten Bantul. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 Temulawak merupakan tanaman yang termasuk famili Zingiberaceae yang  
mengandung minyak atsiri dan kurkuminoid. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) banyak 
ditemukan di hutan-hutan daerah tropis. Temulawak juga berkembang biak di tanah 
tegalan sekitar pemukiman, terutama pada tanah gembur yang mendukung pertumbuhan 
rimpang. 

 Temulawak merupakan salah satu komoditas tanaman obat yang banyak 
dibutuhkan masyarakat untuk pengobatan tradisional dan juga oleh industri obat. Dalam 
rangka peningkatan produk temulawak bermutu dalam jumlah yang mencukupi dan aman 
dikonsumsi serta diproduksi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan diperlukan 
adanya perbaikan sistem produksi temulawak.  

 Salah satu lokasi pengembangan  temulawak di DIY adalah di kabupaten Bantul 
khususnya di Kecamatan Imogiri dan Dlingo. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
petani belum menerapkan teknologi budidaya secara intensif. Sebagian besar tanaman 
hanya ditanam di musim hujan dan dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa ada pemeliharaan 
sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan tidak optimal. 

 Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada suatu pedoman yang dapat dipakai  
sebagai acuan  bagi petani  dalam meningkatkan produktivitas dan mutu temulawak. Oleh 
karena itu disusunlah Standard Operating Procedure (SOP) budidaya temulawak ini. 
Diharapkan dengan penerapan SOP Budidaya ini, produk temulawak Bantul dapat 
meningkat baik produktivitas maupun kualitasnya dan mempunyai daya saing dengan 
produk temulawak lainnya. 
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Standard Operating 
Procedure 

Nomor : SOP 
TL– BTL I 

Tanggal Dibuat 

23 November 2012 
“Pemilihan/Penetapan 

Lokasi” 
Halaman 1/2 Revisi …… 

Tanggal ..… 
Disahkan 
………….. 

 

I.PEMILIHAN / PENETAPAN LOKASI  
 

A. Definisi   
Pemilihan lokasi adalah penetapan lokasi usahatani yang sesuai dengan karakteristik 
komoditi untuk menghasilkan produksi dan mutu yang optimal.   

 
B. Tujuan 

Untuk mendapatkan lokasi yang cocok, sesuai agroekosistemnya untuk budidaya 
tanaman temulawak.  

 
C. Validasi 

1. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
2. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 
3. BPTP DIY 
 

D. Alat dan Bahan 
1. Peta Agro Ecological Zone (AEZ)  
2. Data Agroklimat meliputi data curah hujan selama 10 tahun terakhir, data suhu dan 

kelembaban udara. 
3. Data potensi wilayah  
4. Altimeter  

 
E. Fungsi alat dan Bahan 

1. Peta Agro Ecological Zone (AEZ) untuk mengetahui kesesuaian agroekologi calon 
lokasi penanaman terhadap persyaratan kesesuaian lahan untuk temulawak. Peta 
AEZ dapat diperoleh informasinya dengan menghubungi Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian Yogyakarta. 

2. Data Agroklimat meliputi data curah hujan selama 10 tahun terakhir, data suhu 
dan kelembaban udara, data tersebut dapat diperoleh di Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ataupun di BPP setempat. 

3. Data potensi wilayah dapat diperoleh di BPP setempat. 
4. Altimeter untuk mengukur ketinggian tempat. 

 
F.  Informasi Pokok   

1. Calon lokasi pertanaman bukan bekas tanaman rimpang yang sudah ada gejala 
bakteri, famili solanaceae, kacang-kacangan, pisang-pisangan, atau tanaman inang 
pembawa penyakit layu;  

2. Lahan sebaiknya hanya ditanam 2 (dua) kali berturut-turut;  
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3. Lahan bekas terkena penyakit layu dapat diusahakan kembali untuk pertanaman 
temulawak  minimal setelah 5 tahun (jika sudah positif/serangan berat penyakit 
layu);   

4. Lahan dan lokasi usahatani dan penyimpanan hasil dari hasil organik harus terpisah 
dari lahan dan lokasi yang tidak organik;  

5. Kesesuaian lahan: 
a.  Ketinggian: 100 – 600 m dpl;  
b.  Curah hujan tahunan: 1.500 – 4.000 mm;  
c.  Suhu udara: 20 – 30oC (kelembaban sedang);  
d.  pH tanah: 5,0 – 6,5;  
e.  Struktur tanah: subur, gembur, banyak mengandung humus;  
f.  Tekstur  tanah: lempung sampai lempung liat berpasir;  
g.  Kemiringan lahan maksimum 30 % (diikuti konservasi);  
h.  Naungan untuk temulawak maksimal 30%. 

 
G.   Prosedur Kerja 

1. Mencari  informasi  riwayat  lahan: 
a.Terkait dengan intensitas cahaya, jenis tanaman dan pola tanam pada  

pertanaman  sebelumnya perlu diketahui; 
b. Batas lahan usaha; 
c. Mencari sejarah penanaman dan indikator biologi temulawak. 
d. Tidak ada sejarah serangan penyakit layu. 

2. Mencari data agroekosistem: 
a. Ketinggian; 
b. Curah hujan tahunan; 
c. Suhu udara; 
d. pH tanah; 
e. Struktur tanah; 
f. Tekstur tanah; 
g. Kemiringan lahan; 
h. Naungan; 

3. Mencari informasi sumber air :  
a.  Lokasi;  
b.  sumber air alternatif : 

1) Bahan saluran air (stainless steel, besi, aluminium, semen, selang plastic, 
pralon);  

2) Bahan sumber air (bahan kontaminan). 
 
4. Mencatat semua aktivitas pemilihan/penetapan lokasi dalam buku kerja. 
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Standard Operating 
Procedure 

Nomor : SOP 
TL– BTL II 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Pemilihan Benih” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

II.  PEMILIHAN BENIH  
  
  
A. Definisi  

Pemilihan Benih adalah proses seleksi bahan tanaman.   

 

B. Tujuan 
Untuk menjamin stabilitas dan kepastian hasil budidaya  tanaman. 

 
C. Validasi 

1. Direktorat Budidaya & Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Obat, SOP Temulawak 
2. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
3. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D.    Alat dan Bahan 

1. Benih varietas unggul, bermutu dan teridentifikasi asal usulnya  
2. Pisau  

 
E.  Fungsi Alat dan Bahan 

1. Benih varietas unggul, bermutu dan teridentifikasi asal usulnya, untuk menjamin 
kebenaran benih unggul bermutu  

2. Pisau untuk membelah rimpang 

F. Informasi Pokok   
 

Benih yang berkualitas harus mempunyai ciri-ciri:  
1.  Varietas unggul yang teridentifikasi dengan jelas asal usulnya;  
2.  Merupakan spesies/ varietas murni yang tidak tercampur;  
3.  Berasal dari tanaman induk yang sehat dan berumur 9 -10 bulan;  
4.  Tidak ada gejala penyakit layu, bercak daun, kuning dan lalat rimpang   
5. Bila rimpang dipatahkan akan terlihat banyak serat;  
6.  Kulit kencang dan tidak mudah terkelupas;  
7.  Warna lebih mengkilat dan terlihat bernas;  
8. Jika menggunakan anak rimpang mempunyai bobot antara 20-40 gram atau jika 

menggunakan rimpang induk maka dapat dibagi empat bagian (satu rimpang 
induk dibelah 4 membujur);  

9.  Rimpang mempunyai 2-3 mata tunas;  
10. Benih tidak cacat fisik (luka, memar);  
11.  Kebutuhan benih 500 – 700 kg/ha untuk anak rimpang atau 1.000-1.500 kg/ha 

untuk rimpang induk (termasuk untuk sulaman);  
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11. Jika menggunakan anak rimpang mempunyai bobot antara 20-40 gram atau jika 

menggunakan rimpang induk maka dapat dibagi empat bagian (satu rimpang 
induk dibelah 4 membujur);  

12. Rimpang mempunyai 2-3 mata tunas;  
13. Benih tidak cacat fisik (luka, memar);  
14. Kebutuhan benih 500 – 700 kg/ha untuk anak rimpang atau 1.000-1.500 kg/ha 

untuk rimpang induk (termasuk untuk sulaman);  
  

  
G.  Prosedur Kerja  

1.  Mencatat asal usul dan lama penggunaan benih induk;  
2.  Memilih tanaman induk yang berumur 9-10 bulan;  
3.  Memilih kulit rimpang yang kencang dan tidak mudah terkelupas;  
4.  Memilih warna yang lebih mengkilat dan terlihat bernas;  
5.  Memilih anak rimpang yang mempunyai bobot antara 20-40 gram atau jika  
      menggunakan rimpang induk maka dapat dibagi dua sampai empat  

bagian (satu rimpang induk dibelah 2-4 membujur) tergantung 
ukuran rimpang;  

6.  Memilih rimpang yang mempunyai 2-3 mata tunas;  
7. Menutup luka/bekas potongan rimpang untuk bibit dengan menggunakan abu   

pembakaran atau pasta yang terbuat dari semen;  
8.  Menyisakan tanaman induk untuk ditanam kembali apabila diperlukan  

penyulaman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Benih Temulawak berkualitas
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Standard Operating 

Procedure 
Nomor : SOP 
TL– BTL III 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Penyiapan Benih” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 

III.  PENYIAPAN BENIH   

A.  Definisi   
Penyiapan benih adalah proses  dimana tanaman induk dibongkar dan dibersihkan 
dari akar dan tanah yang menempel pada rimpang dan dipisahkan dari rimpang anak.   

 
B. Tujuan 
       Untuk mendapatkan benih yang baik.  
 
C. Validasi 

1. Direktorat Budidaya & Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Obat, SOP Temulawak 
2. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
3. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 
 

D.    Alat dan Bahan 
Pisau bersih  
 

E. Fungsi Alat dan Bahan 
Pisau untuk membelah rimpang 
 

 
F. Informasi Pokok   

1. Bila menggunakan bibit rimpang induk  

a.  Rimpang induk dibelah menjadi empat bagian yang mengandung 2-3 mata;  
b.  Penjemuran dilakukan selama 3-4 jam selama 4-6 hari berturut-turut;  

2. Bila menggunakan bibit rimpang anak  

a.  Penyimpanan rimpang anak yang baru diambil dapat dilakukan di tempat  
lembab dan gelap selama 1-2 bulan;  

b. Dilakukan pemotongan rimpang  menjadi potongan-potongan berbobot    
20-40 gram yang memiliki 2-3 mata tunas;  

3  Benih ditunaskan terlebih dahulu di tempat lembab pada media pasir atau  
jerami, setelah tunas keluar ± 0,5-1 cm panjangnya dapat langsung 
ditanam ke lapang produksi;  
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G.  Prosedur Kerja   

1. Bila menggunakan bibit rimpang induk  

a. Menggunakan rimpang induk yang telah dibelah menjadi dua sampai 
empat bagian yang mengandung 2-3 mata tunas yang telah diberi 
abu;  

b. Melakukan penjemuran selama 3-4 jam selama 4-6 hari berturut-
turut sebelum ditanam;  

2. Bila menggunakan bibit rimpang anak  

a.  Melakukan penyimpanan rimpang anak yang baru diambil di tempat lembab  
dan gelap selama 1-2 bulan;  

b. Lakukan pemotongan rimpang menjadi potongan-potongan berukuran 20- 
40 gram yang memiliki 2-3 mata tunas;  

3.  Benih ditunaskan terlebih dahulu, dengan panjang tunas ± 0,5-1 cm, siap ditanam;  
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Standard Operating 

Procedure 
Nomor : SOP 
TL– BTL IV 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Penyiapan Lahan” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 
IV. PENYIAPAN LAHAN  

 
A.  Definisi   

Penyiapan lahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari membersihkan lahan dari   
bebatuan, gulma dan sisa-sisa tanaman lain.   

 
B. Tujuan 

Tujuannya adalah lahan siap tanam 
 
C. Validasi 

1. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
2. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D. Alat dan bahan 

1. Cangkul  
2. Sabit  
3. Ganco/Dhandan  
4. Meteran  

 
E. Fungsi Alat dan Bahan 

1. Cangkul untuk pengolahan lahan pembongkaran batu/pemecahan batu/meratakan 
tanah/ terasering 

2. Sabit untuk membersihkan semak 
3. Ganco/Dhandan untuk memecah tanah yang keras  
4. Meteran untuk mengukur jarak tanam 

 
F.  Informasi Pokok   

Kriteria lahan siap tanam (Gambar 4.1)  
1.  Bersih dari bebatuan, gulma dan sisa-sisa tanaman lain;  
2.  Lahan gembur;  
3.  Bedengan tertata rapi;  
4.  Pada tanah miring, buat guludan dengan jarak tanam sekitar 60 x 50 cm, 60 x 60 

cm atau 50 x 50 dan pada tanah datar dibuat bedengan;  
5.  Lebar bedengan antara 4-6 m; tinggi bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan 

(20 – 30cm); Jarak antar bedengan 30-40 cm.  
6.  Buat lubang tanam dengan kedalaman 10 cm dengan jarak tanam 60 x 50 cm, 60 

x 60 cm atau 50 x 50 cm;  
7.  Tinggi bedengan sesuai kondisi lahan;  
8. Mengandung pupuk organik/pupuk kandang yang matang (minimal  1-2 kg/lubang) 

ke dalam lubang tanam 1 minggu sebelum penanaman;  
9.  Arah bedengan dibuat dengan memperhatikan konservasi lahan;  
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G.  Prosedur Kerja   

1.  Membersihkan lahan dari bebatuan, gulma dan sisa-sisa tanaman lain;  
2. Melakukan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor atau cangkul dengan 

kedalaman sekitar 30  cm;  
3.  Meratakan dan menggemburkan tanah;  
4. Pada tanah miring, guludan dibuat dengan jarak tanam sekitar 60 x 50 cm, 60 x 60 

cm atau 50 x 50 cm;  
5. Pada tanah datar, bedengan dibuat dengan lebar sekitar 4-6 m, tinggi bedengan 

disesuaikan dengan kondisi lahan (20 – 30 cm);   
6. Membuat lubang tanam dengan kedalaman 10 cm dan jarak tanam sekitar 60x50 

cm, 60 x 60 cm atau 50 x 50 cm;  
7. Melakukan pemberian pupuk organik/pupuk kandang yang matang yang sudah 

dicampur dengan agensia hayati dengan dosis 200g/100 kg pupuk kandang ( 
minimal 1-2 kg/lubang) ke dalam lubang tanam 1 minggu sebelum penanaman. 
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Standard Operating 

Procedure 
Nomor : SOP 

TL– BTL V 
Tanggal Dibuat 

23 November 2012 

“Penanaman” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 

V. PENANAMAN  
 

A.  Definisi   
Penanaman adalah proses meletakkan benih ke dalam lubang tanam atau alur yang 
sudah disiapkan sesuai jarak tanam.   

 
B. Tujuan  

Menumbuhkan benih pada kondisi lingkungan optimal  
 
C. Validasi 

1. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
2. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D. Alat dan bahan 

1. Benih 
2. Cangkul 
3. Keranjang/karung  

 
E. Fungsi Alat dan Bahan 

1. Benih 
2. Cangkul untuk memadatkan tanah di sekitar benih 
3. Keranjang/karung untuk membawa benih 

 
F.  Informasi Pokok   

1. Melakukan penanaman pada awal musim penghujan;  
2. Melakukan penanaman sesuai dengan jarak tanam yang sudah ditentukan dengan 

kedalaman tanam sekitar 10 cm;  
3. Menanam benih yang telah bertunas dalam posisi rebah dan tunas menghadap ke 

atas;  
4. Memadatkan tanah di sekitar benih agar tanaman kokoh;  

  
G.  Prosedur Kerja  

1. Melakukan penamanan pada awal musim penghujan;   
2. Melakukan penanaman sesuai dengan jarak tanam yang sudah ditentukan dengan 

kedalaman tanam sekitar 10 cm;  
3. Meletakkan benih dengan hati-hati ke dalam lubang tanam dengan posisi rebah dan 

tunas menghadap ke atas;  
4. Memadatkan tanah sekitar benih; 
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Gambat  2.  Bedengan Temulawak dengan Jarak Tanam 60 cm  x 60 cm dengan Lubang 
Tanam Sekitar 10 cm.  
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Standard Operating 

Procedure 
Nomor : SOP 
TL– BTL VI 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Pemupukan” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 
VI. PEMUPUKAN 

 
A. Definisi 

Pemupukan adalah pemberian unsur hara berupa pupuk ke tanaman. 
 
B. Tujuan 

Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman agar tanaman dapat 
tumbuh dan berproduksi  secara optimal. 

 
C. Validasi 

1. Direktorat Budidaya & Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Obat, SOP Temulawak 
2. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
3. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D. Alat dan Bahan 

1. Pupuk kandang; 
2. Pupuk yang mengandung N, P, K; 
3. Ember; 
4. Sarung tangan; 
5. Cangkul; 
6. Golok  

 
E. Fungsi Alat dan Bahan 

1. Pupuk kandang; 
2. Pupuk yang mengandung N, P, K; 
3. Ember untuk tempat pupuk 
4. Sarung tangan untuk menjaga kebersihan tangan waktu memberikan pupuk 
5. Cangkul untuk mengambil pupuk dari ember ke tanah 

 
F. Informasi Pokok 

1. Pupuk kandang yang diberikan bermutu baik dengan ciri tidak berbau menyengat, 
remah, tidak membawa gulma dan hama penyakit; 

2. Areal tanam telah diberi pupuk dasar berupa pupuk organik kompos atau pupuk 
kandang sebanyak 10-20 ton/ha; 

3. Pemberian pupuk  anorganik sesuai dengan  prinsip  LEISA (Low External Input 
Sustainable Agriculture) yaitu urea 200 kg/ha; SP-18 100 kg/ha; dan KCl 100 kg/ha 
untuk pola monokultur sedangkan kebutuhan pupuk untuk pola tumpangsari : urea 
200 kg/ha; SP-18 :  200 kg/ha;  KCl 200 kg/ha; 

4. SP-18 dan KCl diberikan pada saat tanam, urea diberikan 3 kali yaitu pada umur 1, 
2 dan 3 bulan setelah  tanam masing-masing  sepertiga bagian. 
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G. Prosedur Kerja 

1. Areal tanam telah diberi pupuk dasar berupa pupuk organik kompos atau pupuk  
kandang sebanyak 10-20 ton/ha. Gunakan  pupuk  kandang  yang  bermutu  baik; 

2. Memberikan pupuk ke sekitar tanaman dengan dosis untuk pola monokultur, 
pemberian urea sebanyak 200 kg/ha; SP-18 100 kg/ha; dan KCl 100 kg/ha dan 
untuk tumpangsari :urea 200 kg/ha; SP-18 : 200 kg/ha;  KCL :   200 kg/ha; 3. SP-
18 dan KCL diberikan pada saat tanam dan urea diberikan 3 kali yaitu pada saat 
umur 1, 2 dan 3 bulan setelah tanam,  masing-masing sepertiga bagian; 

4. Mencatat semua tahapan kegiatan pemupukan dalam buku kerja. 
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Standard Operating 

Procedure 
Nomor : SOP 
TL– BTL VII 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Pemeliharaan” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 

VII.  PEMELIHARAAN   
 

A. Definisi  
Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan penyulaman, 
penyiangan, penyiraman/pengairan dan pembumbunan.   

  
B. Tujuan 

Menciptakan kondisi lingkungan tanaman yang mendukung pertumbuhan dan 
produksi secara maksimal.   

 
C.   Validasi 

1. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
2. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D.  Alat dan Bahan 

1. Cangkul 
2. Kored  
3. Keranjang  

 
E.  Fungsi Alat dan Bahan 

1. Cangkul untuk membersihkan gulma 
2. Kored untuk membersihkan gulma 
3. Keranjang untuk menampung gulma 

   
F. Informasi Pokok   

1.  Kondisi pertanaman bertumbuh baik, bebas dari gulma, pertumbuhan seragam;  
2.  Penyiraman dilakukan  disesuaikan  dengan kebutuhan dan  keadaan  

iklimnya;  
3.  Penyulaman pada umur satu bulan setelah tanam dengan menggunakan  

benih/bibit yang telah disiapkan dengan umur yang sama;  
4.  Kegiatan  penyiangan dilakukan  sesuai  dengan kondisi gulma.   

Usahakan pada umur 3-6 bulan tanaman bebas dari gulma, setelah  berumur 6 
bulan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;  

5.  Penyiangan dilakukan  dengan mekanis/manual, tidak boleh menggunakan 
herbisida.  Untuk tanaman yang berumur 4 bulan, penyiangan dilakukan dengan 
hati-hati  agar  tidak merusak akar  tanaman dan mencegah masuknya penyakit;  

6.  Pembumbunan dilakukan setiap bulan, mulai umur 2 bulan dan bisa  
 dilakukan bersamaan dengan penyiangan;  
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C.  Prosedur Kerja  
1.  Mengecek kondisi pertanaman (bebas dari gulma, pertumbuhan seragam);  
2.  Melakukan penyiraman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 

iklimnya;  
3.  Melakukan penyulaman  pada umur satu bulan  setelah tanam dengan 

menggunakan benih/bibit dengan umur yang sama;  
4.  Melakukan penyiangan sekitar 2-3 minggu setelah tanam (sesuai dengan kondisi 

gulma), lalu lanjutkan sekitar 3-6 minggu sekali;  
5.  Mencatat alat yang dipakai untuk penyiangan (mekanis/manual);  
6.  Melakukan pembumbunan  setiap  bulan, mulai umur  2  bulan atau bersamaan 

dengan penyiangan.  
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Standard Operating 
Procedure 

Nomor : SOP 
TL– BTL VIII 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Pengelolaan OPT” Halaman 1/12 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 
 

VIII. PENGELOLAAN OPT  

A. Definisi   
Pengelolaan OPT adalah tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah 
kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh OPT dengan  cara  
memadukan satu atau  lebih teknik  pengendalian yang dipadukan dalam satu 
kesatuan.   
 

B. Tujuan 
Mengurangi resiko kehilangan hasil dan meningkatkan mutu serta menjaga 
kelestarian lingkungan.  
 

C.   Validasi 
1. Direktorat Budidaya & Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Obat, SOP Temulawak  
2. UPTD BPTP DIY 

 
D.   Alat dan Bahan 

1. Hand sprayer,  perangkap kuning  
2. Agens hayati (Gliocladium sp./Trichoderma) 
3. Air  
4. Ember/ timba  
5. Pengaduk  
6. Takaran (gelas ukur)  
7. Alat pelindung (Topi, Masker ,Kaos lengan panjang, sarung tangan, celana 

panjang, sepatu lapang). 
8. Sabun  
9. Alat tulis dan blangko isian  

 
E. Fungsi Alat dan Bahan 

1. Hand sprayer,  perangkap kuning sebagai alat untuk mengendalikan OPT 

Pestisida (biopestisidia, pestisida nabati, pestisida kimiawi) untuk 

mengendalikan OPT  

2. Agens hayati Gliocladium sp./Trichoderma, untuk pengendalian penyakit layu 

3. Air sebagai bahan pencampur pestisida dan bahan pembersih. 

4. Ember/ timba untuk mencampur pestisida dengan air. 

5. Pengaduk dari kayu untuk mengaduk pestisida dengan air. 

6. Takaran (gelas ukur) untuk menakar pestisida dan air. 
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7. Alat pelindung untuk melindungi bagian tubuh dari cemaran bahan kimia ( Topi, 

Masker ,Kaos lengan panjang, sarung tangan, celana panjang, sepatu lapang ). 

8. Sabun sebagai pencuci tangan setelah selesai pelaksanaan penyemprotan. 

9. Alat tulis dan blangko isian untuk mencatat kegiatan 

 

F. Informasi Pokok   
    

1. Hama  

a. Lalat Rimpang Mimegralla coeruleifrons Macquart  
Ordo  :  Diptera  
Famili :  Micropezidae  

1)  Tanaman Inang :  Temulawak, kencur, kunyit, temu ireng.  

2)  Gejala Serangan  
a) Gejala  serangan lalat rimpang sulit  dibedakan  dengan serangan 

penyakit layu;  
b) Setelah 8-10 hari tanaman terlihat  menguning dan mengering, 

dimulai dari daun sebelah bawah  kemudian diikuti seluruh daun;  
c) Serangan berat mengakibatkan tanaman layu dan kering, sedangkan 

rimpangnya keropos;   
d) Gambar hama lalat rimpang terlihat pada Gambar 3  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         a                                  b     c                              d 
 
 

Gambar 3. Hama Rimpang Mimegralla coeruleifrons 
a. Telur 
b. Larva 
c. Pupa 

 d. Serangga dewasa 
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3) Pengendalian  

a) Kultur teknis  
(i) Tidak  menanam temulawak tumpang sari dengan kunyit atau 

tanaman lain keluarga Zingiberaceae yang merupakan tanaman 
inang hama ini;  

(ii) Sortasi rimpang sebelum tanam;  
(iii) Mengusahakan pertumbuhan tanaman yang sehat, bebas dari 

serangan penyakit layu atau  penyakit lainnya;  
(iv) Penggunaan tanaman nilam sebagai barier dan tumpang sari 

dengan temulawak dapat menekan populasi lalat rimpang;  
(v) Sanitasi dengan  membersihkan pertanaman dari sisa-sisa 

tanaman dan memusnahkannya;  
  

b) Biologis  
Memanfaatkan musuh  alami yaitu parasitoid larva-pupa Trichopria sp. 
(Diapriidae, Hymenoptera), dan cendawan Beauveria bassiana yang 
menginfeksi larva.  

  
c) Biopestisda 

Penggunaan biopestisida (Extrak gadung, biji mindi, daun mimba) 
untuk mengendalikan lalat dewasa.   

     
b.  Penggulung Daun Udaspes folus  

Ordo : Lepidoptera  
Famili : Hesperiidae  

1) Tanaman inang : Temulawak, kunyit, jahe, kapulaga  

2)  Gejala serangan   
a)  Larva merusak daun dengan  cara memotong dan menggulung;  
b)  Pada serangan berat, daun-daun dimakan sehingga tersisa batang dan 

tangkai daun saja;  
c)  Gambar hama penggulung daun terlihat pada gambar 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

Gambar 4   Hama Penggulung Daun Udaspes folus 
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3)  Pengendalian   

a) Kultur teknis  
Memutuskan siklus hidup dengan pergiliran tanaman dengan tanaman 
lain yang bukan inang hama ini;  

b) Biologis  
Terdapat parasitoid telur, larva dan  pupa dari ordo Hymenoptera.  
Peran musuh  alami di lapang  masih cukup  tinggi  (35-70%  tingkat 
parasitesmennya).         

Oleh karena itu penggunaan pestisida kimiawi sedapat mungkin 
dihindari.  

c) Fisik/Mekanis  
Mengumpulkan ulat dan memusnahkannya.  

  
 c. Valanga nigricornis (Burm)  

Ordo : Orthoptera  

Famili : Acrididae  

1) Tanaman inang : Temulawak, jati, jagung, jarak  

2)  Gejala serangan   
Serangan hama  ini  sering terjadi di lapang, walaupun intensitas 
serangan masih tergolong rendah, sehingga dapat digolongkan sebagai 
hama potensial.  Nimfa dan serangga dewasa memakan daun sehingga 
daun terlihat tidak utuh lagi dan bagian-bagian daun termakan.  

    
3)  Pengendalian   

a) Kultur teknis  
Jangan menanam temulawak bersamaan dengan tanaman inang dari 
hama ini.   

b) Fisik/Mekanis  
Mengumpulkan nimfa dan serangga dewasa dan memusnahkannya;  

  
d.  Kutu Perisai Aspidiella hartii Gr.  

Ordo : Homoptera  
Famili : Diaspididae  
1) Tanaman Inang  :  Temulawak, kencur kunyit, gadung dan suweg   

2) Gejala Serangan  
a) Serangan  hama tampak dari  kutu-kutu berbentuk  perisai yang 

menempel di permukaan rimpang dan di bawah sisik rimpang 
sehingga nampak kusam;    

b) Umumnya  menyerang di pertanaman kemudian  dapat  berkembang  
dengan baik di tempat penyimpanan; 
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c) Gambar  hama rimpang terlihat pada Gambar 4 dan gejala 
serangan terlihat pada Gambar 5  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                            a b  

Gambar 5   Hama Rimpang Aspidiella hartii    
a.  Jantan  
b.  Betina   

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   
   

Gambar 6.  Gejala Serangan Hama Aspidiella hartii   
    

3) Pengendalian  

a) Kultur teknis  
(i)   Penggunaan bahan tanaman yang bersih dan sehat;  
(ii)  Memutuskan siklus  hidup OPT (pergiliran  tanaman dengan 

bukan tanaman  inang);  
(iii) Sortasi hasil panen;  

  
(iv) Menyimpan hasil panen  di  tempat yang  memenuhi syarat 

(bersih dan tidak lembab);  
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b) Biologis  
Memanfaatkan musuh alami yaitu parasitoid Phycus sp. 
(Adhelinidae, Hymenoptera) dan Adhelencyrtus moderatus Howard 
(Encyrtidae, Hymenoptera) serta dua jenis tungau  pemakan kutu.  

c) Fisik/ Mekanis  

Menaburi rimpang dengan abu dan menyikat kutu yang menempel 
pada rimpang dengan  sikat halus juga dapat mencegah 
berkembangnya populasi kutu,  

 
  

e.  Ulat jengkal (Chrysodeixis chalcites Esp.)  

Ordo : Lepidoptera  
Famili : Noctuidae  
1) Tanaman Inang  : Temulawak, kentang, kedelai, kacanghijau   

2)  Gejala Serangan  

  Larva ulat jengkal merusak daun-daun yang agak tua, yaitu dengan cara 
menggigit daun dari arah pinggir.  Pada serangan berat, bagian daun  
yang terisi hanya tulang daunnya saja.  

       Gambar ulat jengkal terlihat pada Gambar 7.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Gambar 7.  Ulat jengkal Chrysodeixis chalcites Esp.  
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3) Biologi  

Imago meletakkan  telurnya  secara berkelompok  sekitar 50 butir.  
Lama stadia telur adalah 3 hari.  Larva berwarna hijau dan bergerak 
seperti orang  mengukur panjang atau  lebar dengan jengkalnya  
sehingga diberi nama ulat  kilan atau jengkal.  Larva berkepompong 
dalam anyaman daun.  Lama stadium pupa adalah 6 hari.  

4)  Pengendalian  

a) Fisik/Mekanis  
Mengumpulkan dan mematikan ulat jengkal  

b) Biopestisda 
Penggunaan biopestisida (Extrak gadung, biji mindi, daun mimba) 
untuk mengendalikan larva.   

  
  

f.  Ulat tanah (Agrotis ipsilon Hufn)  
Ordo : Lepidoptera  
Famili : Noctuidae  

1) Tanaman Inang  :   Temulawak, kentang jahe, krisan, tomat, 
jagung, padi, tembakau, tabu, bawang, kubis.  

2) Gejala Serangan  

Gejala serangan yaitu ditandai dengan terpotongnya tanaman pada 
pangkal batang atau tangkai daun.  Larva dewasa pada siang  hari 
tersembunyi di dalam  tanah, di sekitar  batang tanaman  yang 
dirusaknya. Gambar ulat tanah terlihat pada Gambar 8.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
Gambar 8.  Ulat tanah Agrotis ipsilon  Hufn.  
  

3) Biologi  

Sayap  depan berwarna coklat  keabua-abuan dengan  bercak- bercak 
hitam.  Pinggiran sayap depan berwarna putih.  Warna dasar  sayap 
belakang putih keemasan dengan pinggiran berenda putih.   Ngengat 
dapat hidup paling  lama  20 hari.  Perkembangn dari telur hingga dewasa 
berlangsung 51 hari.  Larva menghindari cahaya matahari dan 
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bersembunyi di permukaan tanah, kira-kira sedalam 5-10 cm atau 
gumpalan tanah.  

4)  Pengendalian  

a) Kultur Teknis   
(i) Pengolahan tanah yang baik untuk membunuh pupa yang ada di 

dalam tanah  
(ii) Penundaan waktu tanam  (±2 minggu) setelah pengolahan tanah  
(iii) Sanitasi kebun  

b) Biologis  
Parasitoid larva : Apanteles ruficrus, Goniophana heterocera, 
Cuphocera varia, Stomatomya tricholygoides,dan Sturmia 
inconspicuoides.  

c) Fisik/Mekanis  
Pengumpulan larva yang dilakukan pada senja-malam hari Untuk 
mempermudah pengumpulan, larva diumpan dengan onggokan 
bahan organik yang dikumpulkan di satu tempat.  

 
  2. Penyakit 

 
a. Layu bakteri Ralstonia solanacearum 

1) Tanaman Inang  
Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum mempunyai kisaran inang :Jahe, 
kunyit, temulawak, bangle, kencur,terung, tomat, kentang dan cabai;  

 
2) Gejala  serangan  

Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum adalah daun  bawah menguning  
dan layu, pada bagian pangkal batang menjadi kebasah-basahn, dan jika 
rimpang dan  batang semu dipotong, akan mengeluarkan  lendir seperti 
susu.  

 
3) Penyebaran penyakit.  

a) Penyebaran melalui rimpang-benih terinfeksi  
b) Penyebaran di lapang  melalui air, tanah, alat pertanian, pekerja di 

lapang  
c) Penanaman temulawak berulang-ulang beresiko serangan penyakit,  

perlu pergiliran tanaman  
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Gambar 9. Layu bakteri pada temulawak 

(Dokumentasi: BPTP DIY) 

 
 

4) Pengendalian  
a) Kultur Teknis 

(i) Menanam benih sehat  
(ii) Tidak menanam temulawak sementara waktu pada lahan bekas 

terserang layu bakteri  
(iii) Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang  

b) Mekanis 
(i) Membuat saluran drainase agar tanaman tidak tergenang  
(ii) Pemeliharan tanaman dengan baik, mencabut tanaman sakit, 

sanitasi gulma  
(iii) Pemakaian abu sekam dan ekstrak bawang merah pada tanah 

terkontaminasi dapat menekan serangan sampai 33 %. 

c) Biologis 
(i) Pemakaian kompos dicampur agens hayati Pseudomonas 

fluoroscens untuk mencegah serangan penyakit. 
(ii) Pemberian PGPR (Plant growth promoting rhizobacteria) sebagai 

perlakuan benih atau penyiraman PGPR pada pangkal batang 
tanaman. 

d) Kimiawi 
Penggunaan bakterisida yang mengandung bahan aktif Streptomycin  
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b. Penyakit kuning Fusarium oxysporum sp. zingiberi 
 

1) Tanaman Inang 
Fusarium  sp., mempunyai kisaran inang: cabai, tomat, kentang, 
terung, kacang panjang, labu siam, kangkung, singkong, kedelai, 
kacang tanah, jahe, kunyit, temulawak, temu kunci, tapak dara, melati, 
krisa, palm, jambu biji, duku, mangga, jeruk, rambutan, kenaf dan 
rosella; 
 

2) Gejala Serangan   
 Gejala serang  Fusarium sp. diawali dari daun bawah yang 
menguning,  lalu layu, pucuk tanaman  mengering dan akhirnya 
tanaman  mati.   Akar yang terserang menjadi keriput  dan agak 
kehitaman, serta bila dipotong bagian dalam rimpang berwarna gelap 
dan membusuk; 

 
3) Perkembangan 

Berkembang baik pada suhu 15 – 38 oC, kelembaban 87-95 %, tanah 
becek  

4) Pengendalian  
a) Kultur teknis 
(i) Memilih benih sehat ,cukup umur, tidak luka  
(ii)    Menanam temulawak dengan drainase baik  
(iii) Pergiliran tanaman  

b) Mekanis 
Eradikasi selektif  kemudian dibakar  

c) Biologis 
Penggunaan Trichoderma, Gliocladium ,ditmbah pada pupuk dasar 

d) Kimiawi 
Fungisida nabati minyak bunga cengkeh  

 
 

c. Bercak Daun Phyllosticta zingiberi 

1) Tanaman Inang 
Bercak daun mempunyai kisaran tanaman inang : Jahe, Temulawak, 
kencur 

2) Gejala Serangan 
Gejala  : Gejala awal bercak kecil oval pada daun. Bercak berkembang  
membesar bulat dengan ujung runcing, pinggir putih dan tengah robek. 
Daun akhirnya mengering  
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Gambar 10. Penyakit kuning pada temulawak 
(Dokumentasi BPTP DIY) 

 
3)  Pengendalian  

a) Kultur Teknis 
(i) Jarak tanam tidak rapat  
(ii) Sanitasi kebun  
(iii) Perbaikan drainase  

 
b) Mekanis 

Eradikasi tanaman/bagian tanaman sakit dimusnahkan  

c) Kimiawi 
Penyemprotan dengan fungisida yang dianjurkan  
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Standard Operating 
Procedure 

Nomor : SOP 
TL– BTL IX 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Pemanenan” Halaman 1/2 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

 

IX.  PEMANENAN  
  
  
A.  Definisi  

Pemanenan adalah kegiatan pengambilan hasil berupa rimpang dengan 
cara membongkar seluruh rimpang menggunakan garpu dan atau cangkul.  
 

B.  Tujuan  
Mendapatkan hasil produksi sesuai dengan yang diinginkan 

 
C. Validasi 

1. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
2. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D. Alat dan Bahan 

1. Ganco 
2. Karung 

 
E. Fungsi Alat dan Bahan 

1. Ganco untuk melakukan panen rimpang temulawak 
2. Karung untuk mengumpulkan rimpang hasil panen agar tidak terkena kotoran dan 

untuk mengangkut ke lokasi pengumpulan. 

F. Informasi Pokok   

1.  Panen untuk konsumsi dilakukan pada saat rimpang berumur 7 - 10 bulan,  
 sedangkan panen untuk bibit dilakukan pada saat rimpang berumur 9-10 bulan;  

2.  Ciri-ciri rimpang siap panen    
a)   Warna daun berubah dari hijau  menjadi kuning dan semua batang 
   mengering;  
b)   Kulit rimpang  kencang dan tidak mudah terkelupas / tidak mudah lecet;  
c)   Rimpang  berserat, mudah dipatahkan dan aroma menyengat;  
d)   Warna rimpang lebih mengkilat dan terlihat bernas;  

3.  Standar mutu temulawak untuk pasaran luar negeri adalah  
a)   Warna     : kuning-jingga  
b)   Aroma    :  khas wangi aromatis  
c )   R a s a   : g e t i r   
d)  Kadar air maksimum    : 12 %  
e)  Kadar abu  : 3-7 %  
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f)  Kadar pasir (kotoran)   : 1%  
g)  Kadar minyak atsiri (Minimal): 5%  

3.  Tanaman yang sehat dan terpelihara menghasilkan rimpang segar sebanyak  
10-20 ton/ha;  

4.  Cek mutunya untuk kebutuhan Industri Obat Tradisional, namun jika untuk  
benih pemanenan dapat ditunda sampai umur 20-24 bulan.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Rimpang yang Baru Dipanen  

  
    
G. Prosedur Kerja   

1.  Melakukan pemanenan setelah semua daun menguning dan gugur;  
2.  Untuk konsumsi dilakukan pada saat tanaman berumur 7-10 bulan;  
3.  Untuk bibit dilakukan pemanenan pada umur minimal 9 bulan;  
4.  Melakukan pemanenan dengan hati-hati menggunakan ganco, tidak dengan cara 

dicabut dan diusahakan jangan sampai rimpang temulawak terluka;  
5.  Membersihkan rumpun rimpang temulawak dari akar, tanah dan batang-batang 

tanamannya; 
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Standard Operating 
Procedure 

Nomor : SOP 
TL– BTL X 

Tanggal Dibuat 
23 November 2012 

“Pasca Panen” Halaman 1/5 Revisi …… 
Tanggal ..… 

Disahkan 
………….. 

X. PASCA PANEN    

A.  Definisi   
Pasca panen adalah tindakan yang  dilakukan setelah panen, mulai dari 
membersihkan hasil panen dari kotoran, tanah dan mikroorganisme yang tidak 
diinginkan melalui pencucian; sortasi dan perajangan; pengeringan, pengemasan  
sampai dengan penyimpanan  

B. Tujuan 
Untuk menghasilkan produk yang tahan simpan, berkualitas dengan mempertahanan 
kandungan bahan aktif yang memenuhi standar mutu secara konsisten.  

 
C.     Validasi 

1. Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Obat, SOP Temulawak 
2. KT Sumber Giri, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul 
3. KT Taman Mojo, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri, Bantul 

 
D.    Alat dan bahan 

1. Bak/ember;  
2. Selang plastik 
3. Sikat plastik;  
4. Keranjang plastik;  
5. Pisau tidak berkarat;  
6. Alas perajang  
7. Alat pengering: tampi, anyaman bambu 
8. Para-para;   
9. Bahan rak yang direkomendasikan adalah alumunium atau stainless steel;  
10. Timbangan;  
11.  Kemasan baru (karung, kantong plastik, tong/corrugated fiber drum);  
12.  Label;  

 
E. Fungsi Alat dan Bahan 

1. Bak/ember; untuk tempat penyortiran rimpang temulawak yang baik dan tidak baik.  
Bak/ember digunakan juga sebagai tempat mencuci rimpang  terpilih. 

2. Selang plastik untuk mengalirkan air dari bak guna mencuci rimpang 
3. Sikat plastik; untuk membersihkan rimpang dari kotoran yang menempel 
4. Keranjang plastik; untuk tempat rimpang  yang telah bersih dan sebagai alat untuk 

meniriskan. 
5. Pisau tidak berkarat; untuk memotong rimpang sesuai dengan kebutuhan  
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6. Alas perajang , untuk alas pada waktu memotong atau merajang  
7. Alat pengering : tampi, anyaman bambu, untuk tempat menjemur potongan 

rimpang 
8. Para-para;  untuk meletakkan rajangan rimpang sebagai alat untuk 

mengeringkan/menyimpan sebelum kering benar. 
9.  Bahan rak yang direkomendasikan adalah alumunium atau stainless steel;  
10.  Timbangan; untuk menimbang simplisia setelah penyortiran akhir sehingga dapat 

diketahui rendemennya. 
11.  Kemasan baru (karung, kantong plastik, tong/corrugated fiber drum); untuk 

mengemas/menyimpan simplisia siap distribusi 
12.  Label; untuk memberi tanda pada tiap kemasan. 

F. Informasi Pokok   
 
1. Pasca panen dilakukan untuk menghasilkan produk segar dan simplisia.  

Tahapan pembuatan simplisia meliputi: (a) Penyiapan bahan baku; (b). Penyiapan 
peralatan dan bahan kemasan; (c) pencucian; sortasi dan perajangan; 
pengeringan; (d) Pengemasan dan pelabelan; serta (e) Penyimpanan;  

2.  Bahan baku dalam pembuatan simplisia temulawak adalah rimpang temulawak 
dari hasil panen yang besar dan cukup umur (9-10 bulan) masih dalam keadaan 
segar, tidak busuk dan tidak rusak / cacat;    

4.  Pemrosesan melalui :  

a)  Penyortiran awal (segar).  
Penyortiran dilakukan untuk memisahkan rimpang temulawak yang bagus 
dengan rimpang temulawak yang busuk/rusak atau cemaran bahan asing  
 lainnya dan akan diproses/dikemas dalam bentuk simplisia dan bahan 
rimpang temulawak segar;  

b) Pencucian  
Pencucian dilakukan dengan sikat  plastik secara hati-hati untuk 
menghilangkan kotoran dari hasil panen dan mengurangi mikroba yang 
menempel pada rimpang temulawak. Pencucian dilakukan secara bertahap 
(dalam bak-bak pencucian bertingkat). Tempat pencucian diupayakan 
menggunakan air mengalir sehingga sisa pencucian langsung terbuang;  

c) Penimbangan bahan  
Rimpang yang terseleksi ditimbang. Penimbangan dilakukan untuk 
mengetahui bobot bersih bahan yang akan diproses;  

d) Perajangan  
Perajangan rimpang anak untuk mempercepat pengeringan dilakukan 
dengan arah membujur. Sedangkan untuk rimpang induk perajangan 
dilakukan dengan arah melintang. Perajangan dilakukan dengan alat 
mesin perajang atau secara manual dengan arah rajangan yang seragam 
ketebalan 2-5 mm atau sesuai keinginan pasar. Ukuran ketebalan 
perajangan sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. Jika terlalu 
tipis akan mengurangi kandungan bahan aktifnya dan jika terlalu  tebal 



31 

 

akan mempersulit proses pengeringannya;  

e) Pengeringan  
Pengeringan melalui proses penjemuran matahari. Tempat pengeringan 
diupayakan pada tempat yang tidak memungkinkan masuknya 
kotoran/benda lain (minimal 20-30 cm di atas tanah). Apabila pengeringan 
belum sempurna, dilakukan pengeringan esok harinya sampai kadar air 
sekitar 10%. Pengeringan merupakan proses yang sangat penting dalam 
pembuatan simplisia , karena selain memperpanjang daya simpan juga 
menentukan kualitas simplisia.  Pengeringan dengan sinar matahari dengan 
cara ditutup kain hitam sehingga akan menghasilkan kualitas simplisia yang 
lebih baik;  

f) Penyortiran akhir (simplisia)  
Penyortiran akhir dilakukan berdasarkan kualitasnya.  Setelah penyortiran 
dilakukan penimbangan untuk menghitung rendemen hasil dari 
pemrosesan;  

g) Pengemasan dan Pelabelan  

Setelah simplisia mencapai derajat kekeringan yang diinginkan, selanjutnya 
dapat segera dikemas untuk menghindari penyerapan kembali uap air. 
Bahan kemas / kantong diupayakan bersih dan tertutup rapat. Bahan yang 
telah kering sempurna dimasukkan kedalam kantong dan diberi label nama 
jenis simplisia. Isi kantong diusahakan tidak terlalu rapat/padat atau tidak 
ditekan. Kemasan kantong yang telah berisi simplisia kering, diusahakan   
jangan ditumpuk-tumpuk, dan ada sekat diantara tumpukan lainnya dan 
akan diproses/dikemas dalam bentuk simplisia dan bahan rimpang 
temulawak segar;  

h) Penyimpanan.  

Penyimpanan dilakukan di ruang/gudang bersih dan sirkulasi udaranya 
baik dan tidak lembab, suhu tidak melebihi 30o C, jauh dari bahan lain 
penyebab kontaminasi dan bebas dari hama gudang;  
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Perajangan 

Pengeringan 

  
Penyiapan air  Temulawak segar  Penyiapan  

bersih  peralatan  
  

Penyortiran awal  Tanah,kerikil,   
(basah) rumput,benda  

asing  
  
  
  

Air bersih  Pencucian  Kotoran yang  
melekat  

Penimbangan  
bahan baku 

  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Penyortiran akhir  Benda asing  
selain simplisia  
Temulawak  
 

Pengemasan dan  
Pelabelan.  

 

 

Simplisia  
Temulawak.  

  
  
  
  

Gambar 12. Diagram Alir Pengolahan Simplisia Temulawak.  
  



33 

 

G. Prosedur Kerja  
1. Penyortiran awal (basah)  

a. Memiilih rimpang temulawak yang besar, tua (umur 9-10 bulan), bagus tidak  
busuk/rusak atau kena cemaran bahan asing lainnya;   

b. Membersihkan rimpang temulawak dari tanah dan kotoran lain yang masih  
      menempel , dengan cara dipukul perlahan-lahan;  
c. Memotong daun-daun, batang dan akar menggunakan pisau;  
d. Memisahkan bahan rimpang yang akan diproses  / di kemas dalam bentuk  
simplisia dan bahan rimpang temulawak segar;  

2. Pencucian  

a. Mencuci rimpang temulawak dengan cara menyikat perlahan- perlahan dan 
teratur di bawah air mengalir dan dibilas pada air tidak mengalir;  

b.  Meniriskan dalam keranjang plastik/anyaman bambu;  
c.  Menimbang bahan rimpang yang terseleksi;  

3. Perajangan  
a.  Merajang rimpang temulawak dengan menggunakan alat mesin perajang  
      atau secara manual. Arah rajangan searah. Tebalnya 2-5 mm atau sesuai  

keinginan pasar;  
b.  Menampung irisan temulawak kedalam wadah;  

4. Pengeringan  
a. Menyiapkan alat/sarana pengeringan;  
      Sarana pengeringan yang dapat digunakan untuk pengeringan irisan  

temulawak yaitu:  
1)  Cahaya matahari dibawah naungan (dapat menggunakan paranet atau  
2)  Alat pengering bertenaga siar matahari (solar dryer), atau  
3)  Mesin pegering (tray dryer)  

b. Meletakkan irisan temulawak pada alat pengering secara merata. 
Khusus untuk tray dryer, ketebalan tumpukan maksimal 5 cm;  

c.  Mengeset suhu pengeringan sebesar 50 – 60 o C;  
d. Mengangkat simplisia dari alal  pengering  setelah  kadar  air  mencapai                

10 %;  

5. Penyortiran Akhir (simplisia)  
a.  Memisahkan benda-benda asing dan pengotor lainnya yang masih 

tertinggal;  
b. Menimbang simplisia setelah penyortiran dilakukan untuk menghitung  
     rendemen hasil dari pemrosesan;  

6. Pengemasan dan Pelabelan  
a.  Menyiapkan bahan pengemas;  
b. Menimbang simplisia temulawak untuk setiap kemasan (bobot bersih);  
c.  Melakukan pengemasan hati-hati agar pengemasan tidak hancur;  
d. Menutup kemasan dengan rapat. Untuk kemasan plastik dapat menggunakan 

seal;  
e. Beri label pada bagian kemasan;
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7.   Penyimpanan  
Penyimpanan  dilakukan di ruang/gudang bersih dan sirkulasi udaranya baik 
dan tidak lembab, suhu tidak melebihi 30o C , jauh dari bahan lain penyebab 
kontaminasi dan bebas dari hama gudang;  

  
  



35 

 

LAMPIRAN 

CONTOH 
FORM CATATAN KEGIATAN 

 

 

1. Form  Catatan Kegiatan Pemilihan/Penetapan Lokasi 

Nama Pemilik : ………………….. 

Alamat Lahan : ………………….. 

Petak Luas 

(Ha) 

Kondisi Lahan Riwayat 

Penggunaan  

Keterangan 

Uraian Satuan 

   Ketinggian 
 Curah hujan 

tahunan 
 Suhu udara 
 pH tanah 
 Struktur tanah 

(subur, gembur) 
 Tekstur tanah 
 Kemiringan 

lahan 
 Lokasi sumber 

air 
 Bahan saluran 

air 
 sumber air 

........ m dpl 

........ mm/thn 

........ oC 

........ 

........ 

........ 

........ % 

 

 Jenis 
tanaman 

 Pembatas 
lahan 

 dan lokasi  
 Pola tanam 
 Pola rotasi 
 Hama 
 Penyakit 
 

 

 

2. Form Catatan Kegiatan Pemilihan Benih 

Nama Pemilik :............. 

Alamat Lahan:............. 

Petak Luas 

(Ha) 

Informasi Tentang Benih Perlakuan 
Tentang Benih  

Keterangan 

  Tgl. Beli/panen 

Varietas : 

Jumlah   : 

Sumber  : 

 

1. 

2. 

3. 
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3. Form  Kegiatan Penyemaian Benih 

Nama Pemilik :............. 

Alamat Lahan :.............. 

Petak Luas 

(Ha) 

Cara Penyemaian Benih Perlakuan   Keterangan 

  Tgl. Penyemaian 

 

- Jenis desinfektan : 

- Dosis desinfektan :  

 

 

 

4. Form  Kegiatan Penyiapan Lahan 

Nama Pemilik :............. 

Alamat Lahan :.............. 

 

Petak Luas 

(Ha) 

Cara Penyiapan Lahan Perlakuan Lahan  Keterangan 

  - Tgl. Pengolahan Tanah 
- Alat pengolahan tanah 
- Ukuran bedengan/guludan 
- Jarak antar baris 
- Jarak antar tanaman 
 

- Jenis pupuk 
- Dosis 
- Waktu 

 

 

5. Form  Kegiatan Penanaman 

Nama Pemilik :............. 

Alamat Lahan :.............. 

Petak Luas 

(Ha) 

Penanaman Keterangan 

  - Tgl. Tanam 

- Penyiraman awal 
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6. Form  Kegiatan Pemupukan 

Nama Pemilik :............. 

Alamat Lahan :.............. 

Petak Luas 

(Ha) 

Pemupukan Keterangan 

  - Tgl. Pemupukan dasar 

- Cara dan dosis pemupukan dasar 

 

 

 

7. Form Catatan Kegiatan Pemeliharaan 

Nama Pemilik :............... 

Alamat Lahan :.............. 

Petak Luas 
(ha) 

Penyulaman Penyiangan Pengairan Pembumbunan Keterangan 

  - Tgl - Tgl - Tgl - Tgl  

- Umur - Umur - Umur - Umur 

- Jml yg    

  disulam    

    

 

8. Form  Catatan Kegiatan Pengelolaan OPT 

Nama Pemilik :............... 

Alamat Lahan :.............. 

Lokasi Tgl Jenis OPT Luas 
Serangan 

Intensitas 
Serangan 

Pengendalian 
(Jenis dan Cara) 

Keterangan 
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9. Fo r m  Catatan Kegiatan Pemanenan 

Nama Pemilik : ............................................... 

Alamat Lahan : ............................................... 

Petak Luas 
(ha) 

Tanggal 
Panen 

Cara Cuaca dan 
Waktu 

Jml Hasil Panen Keterangan 

       

 

10. Form  Catatan Pasca Panen 

Nama Pemilik : ………………….. 

Alamat Lahan : ………………….. 

Tgl Petak Luas (ha) Cara 
Pencucian 

Cara 
Sortasi 

Lokasi 
Pencucian 

Petugas 

       

 

11. Form  Catatan Kegiatan Pengeringan 

Nama Pemilik :............. 

Alamat Lahan :............. 

Tgl Jumlah (kg) Lokasi 
Pengeringan 

Cara 
Pengeringan 

Lama 
Pengeringan 

Petugas 
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