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ABSTRACT
Agricultural diversification is an effort to increase production by adding or allocating resources
and utilizing it in several activities and various types of production that are more profitable
economically and environmentally. Several factors that need to be considered in preparing
cropping patterns (relay cropping or intercropping) are the environment and the
ecophysiological interactions between cultivated commodities. This study aims to develop a
roadmap model for the diversification of smallholder plantations with medicinal plants. The
plantation diversification roadmap is based on the district’s plantation policy. The policy is
adjusted to the current conditions and the potential for development. The plantation
diversification roadmap is a sequential action plan that embodies the vision and mission of the
district government. Medicinal plant development activities include polyculture cultivation,
seed breeding. capital and institutions. The role of extension and training is very important for
institutional development, farming and entrepreneurship.

Keywords: medicinal plants, diversification, roadmap, small plantation

ABSTRAK
Diversifikasi pertanian merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara
menambah atau mengalokasikan sumber daya dan memanfaatkan dalam beberapa aktivitas dan
berbagai jenis produksi yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. Beberapa
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun pola tanam (tumpang gilir atau tumpangsari)
adalah lingkungan dan interaksi ekofisiologis antara komoditas yang dibudidayakan. Pengkajian
ini bertujuan untuk menyusun model roadmap diversifikasi perkebunan rakyat dengan tanaman
obat. Roadmap diversifikasi perkebunan rakyat disusun berdasarkan kebijakan perkebunan
kabupaten. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini dan potensi pengem-
bangannya. Roadmap diversifikasi perkebunan merupakan rencana aksi yang berurutan sebagai
perwujudan nyata dari visi dan misi pemerintah kabupaten. Kegiatan pengembanagan tanaman
obat meliputi budidaya polikultur, penangkaran bibit,  permodalan dan kelembagaan. Peranan
penyuluhan dan pelatihan sangat penting untuk pembinaan kelembagaan, usahatani dan
kewirausahaan.

Kata kunci: tanaman obat, roadmap diversifikasi, perkebunan rakyat.

mailto:akhmad.jufri@bppt.go.id
mailto:djatmiko.pinardi@bppt.go.id
mailto:armelia.tanjung@bppt.go.id


262

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sumber
penghasilan dan mata pencaharian banyak
penduduk di Indonesia. Kegiatan pertanian
memanfaatkan sumber daya alam (sinar
matahari, lahan, unsur biotik dan abiotik di
sekitarnya) mulai dari tumbuhan sampai dengan
hewan. Usahatani merupakan sekumpulan
kegiatan dalam budidaya pertanian.

Setiap usaha selalu menghadapi risiko, begitu
pula usaha tani. Untuk mengurangi risiko
kegagalan yang menghabiskan seluruh modal
usahanya, pengusaha menggunakan siasat yang
disebut diversifikasi. Diversifikasi adalah hal
yang sangat penting di dalam investasi. Diver-
sivikasi adalah membagi dana yang dimiliki ke
beberapa bidang investasi. Siasat tersebut bisa
diibaratkan dengan menaruh telur ke beberapa
keranjang. Misalnya, seseorang memiliki 10
telur, dan akan ditaruh di keranjang investasi.
Maka ada dua cara menaruh telur di keranjang,
yaitu: (a) menaruh semua (10 telur) yang dimiliki
ke dalam 1 keranjang dan (b) membagi
kesepuluh telur tersebut, menaruh beberapa
telur ke keranjang A, dan beberapa telur di
keranjang B. Cara pertama memiliki risiko,
yaitu ketika keranjang tersebut jatuh, maka 10
telur yang dimiliki akan pecah semua. Cara
kedua memiliki resiko yang lebih kecil daripada
cara pertama, karena ketika keranjang A jatuh,
keranjang B masih utuh. sehingga telur yang di
keranjang B masih aman.

Jadi, tujuan dari diversifikasi adalah meminimal-
kan risiko dan menyiapkan diri ketika salah satu
investasi gagal atau suatu produk tidak laku di
pasar. Diversifikasi tidak hanya di bidang
investasi saja, tetapi juga pada kegiatan usaha-
tani. Diversifikasi yang baik adalah diversifikasi
yang mendapatkan jaminan investasi yang baik;

ketika ada investasi yang  jatuh, investasi yang
lain tetap bisa terus bertahan dan berkembang.

Diversifikasi pertanian merupakan salah satu
jenis usaha untuk meningkatkan produksi
dengan cara menambah atau mengalokasikan
sumber daya dan memanfaatkan dalam bebe-
rapa aktivitas dan berbagai jenis produksi yang
lebih menguntungkan secara ekonomi dan ling-
kungan. Karena itu, diversifikasi dapat berarti
penanaman berbagai jenis tanaman dan ternak
dalam satu lahan. Diversifikasi pertanian dilaku-
kan untuk menghindari adanya ketergantungan
hanya pada satu jenis tanaman atau satu usaha
saja. Dalam melakukan diversifikasi  ada dua
cara yang bisa dilakukan, yakni dengan mem-
perbanyak jenis kegiatan pertanian. Sebagai
contohnya adalah petani tanaman pangan, juga
beternak ayam atau ikan. Cara kedua adalah
dengan menambah jenis tanaman yang terdapat
pada satu lahan. Sebagai contoh adalah dengan
menanam tanaman jagung sekaligus tanaman
obat pada satu bidang lahan.

Diversifikasi pertanian memerlukan pertimbang-
an yang dinamis dan spesifik, tergantung waktu
dan lokasi. Waktu dan lokasi akan menentukan
kondisi agroklimat, lingkungan fisik dan biologi
serta sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan
utamanya adalah lahan pertanian tetap produktif
sepanjang tahun. Karena itu, perlu plot per-
cobaan untuk mendapatkan tanaman yang
sesuai dengan lingkungan, sehingga interaksi
antar tanaman bersifat saling  menguntungkan.

Diversifikasi pertanian dapat dilakukan
dengan cara:sistem tumpang gilir dan sistem
tumpang sari. Pada sistem  tumpang gilir, lahan
ditanami dengan berbagai tanaman secara
bergiliran untuk pemenuhan kebutuhan makan-
an pokok, misalnya ubi kayu, kedelai, dan
jagung atau tanaman obat. Pada Sistem tumpang



263

sari petani melakukan penanaman campuran
secara bersama-sama dalam satu lahan
produktif. Polikultur adalah penanaman lebih
dari satu jenis tanaman pada suatu lahan
pertanian dalam waktu satu tahun.

Pola pertanaman polikultur memanfaatkan
secara optimum sinar matahari dan ruang yang
berlapis-lapis untuk meningkatkan produktivitas
lahan. Sebidang lahan bisa ditanami sengon
(Paraserianthes falcataria) yang memiliki
batang besar dan tinggi serta tajuk luas. Di
bawah sengon, lahan ditanami kopi (Coffea
spp) yang memerlukan naungan untuk kelang-
sungan hidupnya. Lapisan terbawah di antara
pokok batang sengon dan kopi bisa diman-
faatkan untuk budidaya ganyong (Canna
edulis) atau tanaman obat yang toleran/tahan
terhadap naungan. Pada perkebunan rakyat
pemanfaatan matahari secara optmum bisa
dilaksanakan. Pengkajian ini bertujuan untuk
mendapatkan tahap-tahap penyusunan suatu
model roadmap diversifikasi tanaman per-
kebunan rakyat dengan tanaman obat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian analitik
deskriptif dengan menggunakan data sekunder.
Data sekunder didapatkan melalui penelusuran

berbagai publikasi ilmiah maupun statistik
tanaman pangan dan tanaman biofarmaka dari
Badan Pusat Statistik. Kajian ini meliputi tahap-
tahap penyusunan roadmap (Anonymous.
2015), yaitu, kondisi saat ini, peluang pengem-
bangan, analis masalah, analisis kebutuhan, dan
penyusunan roadmap. Pengisian roadmap
diversifikasi perkebunan meliputi kegiatan-
kegiatan selama lima tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Tanaman Obat

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati
sangat besar. Banyak tumbuhan yang berpotensi
dikembangkan sebagai tanaman obat (Badan
Pengawas Obat dan Makanan, 2020. Berbagai
tanaman obat telah dikenal masyarakat luas
sebagai bahan baku obat atau minuman
penyegar. Tanaman jahe (Zingiber officinale
Roscoe), kunyit (Curcuma longaLinn), laos
(Alpinia galangal(L.) Swartz), temulawak
(Curcuma zanthorrhizaRoxb.), kapulaga
(Amomum compactum), dan sambiloto
(Andrographis paniculataNess), telah ber-
adaptasi secara luas di wilayah Indonesia. Hal
ini bisa dilihat dari luas panen, produksi serta
ukuran dan  nilai ekspornya (Tabel 1 dan 2).

Tahun Jahe Kunyit Laos Temulawak Kapulaga Sambiloto 

2009 122 181 124 047 59 332 36 826 25,179 4 335 

2010 107 735 107 375 58 962 26 671 28,550 3 845 

2011 94 743 84 803 57 701 24 106 47,231 3 286 

2012 114 538 96 979 58 186 44 085 42,973 965 

2013 155 286 120 726 69 730 35 664 54,171 2 257 

2014 226 115 112 088 62 521 25 128 72,760 1 091 

2015 313 064 113 101 55 150 27 840 93,121 2 104 

2016 340 341 107 770 59 453 22 124 86,144 783 

2017 216 587 128 339 63 536 24 561 90,787 1 612 

2018 207 412 203 458 70 015 25 571 81,725 2 290 

 

Tabel 1 Produksi Beberapa Tanaman Obat di Indonesia (ton)

Sumber: Statistik Tanaman Biofarmaka. 2019. Badan Pusat Statistik
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Pada tahun 2019 luas panen nasional bio-
farmaka jahe, kunyit, kapulaga, laos,  temu-
lawak,  sambiloto berurut-turut adalah 8077,
8100,3747, 2564,1483, dan 209 ha (Kemen-
terian Pertanian Republik Indonesia, 2020).
Pengembangan budidaya tanaman obat bisa
menjadi sumber penghasilan baik bagi petani
penanam, wira usaha tanaman obat, atau penjual
jamu.Contoh tanaman obat yang bisa dikem-
bangkan di bawah tegakan tanaman pohon
antara lain: jahe, temulawak, kunyit, kencur,
sambiloto. Tanaman-tanaman tersebut tahan
naungan (Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, 2007), (Jufridan Utami, 2012),
(Paimin dan Murhananto, 2002), (Arifin et al.,
2017), (Devy, et al., 2012) dan (Nurah-
matulah, et al.,2016)

Diversifikasi Perkebunan Rakyat

Pilihan diversifikasi perkebunan bisa terjadi
karena petani harus menunggu lama untuk
memanen hasil perkebunannya. Di masa awal
pertumbuhannya tajuk tanaman perkebunan
belum saling bertemu. Ruang ini bisa dijadikan
lahan pertanaman lain yang memberi pen-
dapatan. Juga pada waktu tenaga kerja masih
tersedia. Beberapa tanaman perkebunan

memerlukan tanaman pelindung bagi tanaman
perkubunan utama. Tanaman kelapa biasanya
dipilih sebagai pelindung yang juga memberi
penghasilan tambahan

Usahatani perkebunan juga  selalu menghadapi
risiko kegagalan panen yang diakibatkan oleh
serangan hama dan penyakit, kondisi musim
yang tidak mendukung produksi, serta situasi
harga produksi yang tidak menentu. Diversi-
fikasi pertanian bisa jadi solusi terhadap
tantangan pertanian saat ini, yakni perubahan
iklim. Perubahan iklim menyebabkan ketidak-
pastian cuaca, namun variasi dan diversifikasi
produksi dapat menyelamatkan pendapatan
petani.Risiko kegagalan usaha tersebut dapat
dikurangi dengan menerapkan diversifikasi
(penganekaragaman) tanaman.

Diversifikasi dimungkinakan apabila beberapa
tanaman adalah tahan naungan. Banyak pene-
litian yang menunjukkan tanaman obat jahe dan
kunyit toleran naungan ((Wahyuni, et al, 2013),
(Nurlianti dan Prihanani, 2015), (Gunawan dan
Rohandi, 2018), (Pamuji dan Saleh, 2010),
(Sukarjo, 2004), (Syahid, 2012),  dan  (Ratri,
et al., 2015)). Semakin subur tanah dan
semakin tinggi kualitas lahan, maka variasi

Tahun Komoditas 
Luas Panen  

(ha) 
Ekspor 
(ton) 

Nilai Ekspor  
(US $) 

2015 Jahe           15,324           25,935    18,230,203  

 Kunyit             5,658             8,671    10,499,058  

2016 Jahe           12,937           21,934    10,580,853  

 Kunyit             5,171             8,309    11,707,807  

2017 Jahe           10,556           23,552    13,538,269  

 Kunyit             6,497             7,592    10,999,809  

2018 Jahe           10,205             3,203      3,651,668  

 Kunyit             7,481             9,049    12,259,839  
 

Tabel 2  Luas panen, ukuran dan Ekspor Beberapa Tanaman Obat di Indonesia

Sumber: Statistik Tanaman Biofarmaka. 2016-2019. Badan Pusat Statistik.
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diversifikasi tanaman dan pola tanam makin
banyak. Sebaliknya, pada lahan kering, kurang
subur dan kemiringan tinggi, maka pilihan
diversifikasi tanaman makin berkurang. Hal lain
yang perlu dipertimbangkan adalah pasar dan
ketersediaan tenaga kerja (Indriani, 1996).

Tanam sisip jahe diantara tanaman tahunan bisa
memberikan penghasilan selama menunggu hasil
tanaman utamanya. Adanya berbagai tanaman
dalam lahan yang sama pada usahatani tumpang
sari bisa meminimalkan risiko dan memak-
simalkan keuntungan. Keuntungannya antara
lain: mengurangi risiko kerugian akibat
perubahan harga, meningkatkan produktivitas
lahan, memperbaiki sifat fisik dan mengawetkan
tanah karena berkurangnya pertumbuhan gulma
(Paimin dan Murhananto, 2002). Antar-individu
tanaman dan antar jenis tanaman yang
diusahakan pada usahatani tumpang sari bisa
terjadi interaksi dalam mendapatkan faktor
tumbuh, yaitu  cahaya, air, dan unsur hara.
Interaksi tersebut bisa berupa kompetisi (per-
saingan) atau sebaliknya berupa simbiosis yang
saling menguntungkan.

Pada hubungan persaingan, interaksi akan lebih
buruk jika salah satu jenis tanaman mengeluar-
kan allelopati (zat beracun) atau sebagai inang
hama dan penyakit.Keragaman tajuk, penye-
baran dan aktivitas sistem perakaran juga men-
jadi penyebab kompetisi. Karena itu interaksi
antar tanaman tersebut sangat kompleks dan
merupakan kumpulan dari semua proses yang
mengakibatkan keunikan, antara lain berupa
tidak meratanya penyebaran faktor tumbuh
antar-individu tanaman. Memperhatikan faktor
penyebab kompetisi dan untuk menghindari
dampak negatif yang ditimbulkannya, pemilihan
jenis tanaman yang diusahakan dalam tumpang
sari merupakan langkah awal yang sangat
penting.

Prawoto (2010) menyampaikan beberapa isti-
lah dalam penanaman. Diversifikasi (peng-
anekaragaman) tanaman yaitu usaha penanaman
berbagai jenis atau varietas tanaman di sebidang
lahan untuk memenuhi sebagian besar kebutuh-
an penanaman. Pola tanam (cropping pottern)
yaitu susunan atau urutan tanaman pada
sebidang lahan selama selang waktu tertentu.
Tumpang sari (intercropping) yaitu usaha
penanaman lebih dari satu jenis tanaman yang
ditanam dan tumbuh bersama pada sebidang
lahan dengan jarak tanam dan baris larikan yang
teratur. Tanaman campuran (mixed cropping)
yaitu upaya penanaman lebih dari satu jenis
tanaman pada sebidang lahan yang tumbuh
bersama tanpa jarak tanam dan larikan yang
teratur, tetapi tercampur secara acak. Tanaman
sela (interculture) yaitu usaha penanaman
tanaman semusim atau setahun di antara
tanaman tahunan utama. Selain itu, disampaikan
precropping, yaitu pengusahaan tanaman
semusim/pangan selama membangun pohon
pelindung tanaman utama.

Di lahan kering tumpang sari (intercropping)
adalah salah satucara meningkatkan produk-
tivitas. Tumpang sari bisa lebih menjamin
keberhasilan penanaman bila iklim tidak
menentu, serangan hama dan penyakit, serta
fluktuasi harga. Selain itu, dengan pola tumpang
sari distribusi tenaga kerja dapat lebih baik
sehingga sangat berguna untuk daerah yang
padat tanaga, luas lahan pertanian terbatas, serta
modal untuk sarana produksi juga terbatas.
Dengan demikian, tumpang sari bisa memi-
nimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Antar-individu tanaman dan antar jenis tanaman
yang diusahakan secara tumpang sari terjadi
interaksi dalam mencari faktor tumbuh cahaya,
air, dan unsur hara. Interaksi ini sering disebut
dengan kompetisi (persaingan). Kompetisi akan
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lebih buruk jika salah satu jenis tanaman me-
ngeluarkan zat beracun atau sebagai inang hama
dan penyakit bagi tanaman lain. Keragaman
penyebaran serta aktivitas sistem perakaran juga
menjadi penyebab kompetisi. Dengan begitu,
persaingan tersebut sangat kompleks dan
merupakan kumpulan dari semua proses yang
mengakibatkan tidak meratanya penyebaran
faktor tumbuh antar-individu tanaman. Mem-
pertimbangkan faktor penyebab kompetisi dan
untuk mengurangi dampak negarif yang ditim-
bulkannya, maka pemilihan dan pengaturan
jenis tanaman yang diusahakan dalam tumpang
sari adalah langkah awal yang sangat penting.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam menyusun pola tanam (tumpang gilir atau
tumpangsari) adalah sebagai berikut. (a) keter-
sediaan air yang meliputiwaktu dan lamanya
ketersediaan, yang tergantung pada kinerja
irigasi, pola distribusi dan jumlah hujan, (b)
keadaan tanah yang meliputi sifat fisik, kimia
dan bentuk permukaan tanah, (c) tinggi lokasi
dari permukaan laut, terutama yang dapat
mempengaruhi suhu udara, tanah dan air irigasi,
(d) keberadaan hama dan penyakit tanaman
yang bersifat kronis dan potensial. (e) keter-
sediaan dan aksebilitas bahan tanaman yang
meliputi jenis dan varietas menurut kesesuaian
agroekosistem, (f) kelancaran pemasaran hasil
produksi dengan dukungan infrastrukturdan
potensial pasar, (g) kemampuan permodalan
dan kelayakan dan kemampuan petani meng-
gunakan kredit, (h)  Kondisi  sosial budaya
masyarakat sehubungan dengan adopsi
teknologi dan pengembangannya dalam
perbaikan taraf hidupnya.

Roadmap  Diversifikasi

Roadmap diversifikasi perkebunan rakyat
disusun berdasarkan kebijakan perkebunan

kabupaten, sebagai penjabaran dari kebijakan
perkebunan tingkat pusat dan provinsi. Kebijakan
tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini dan
potensi pengembangannnya. Roadmap diversi-
fikasi perkebunan merupakan rencana aksi
yang berurutan sebagai perwujudan nyata dari
visi dan misi pemerintah kabupaten di bidang
perkebunan (Gambar 1).

Gambar 1 Langkah penyusunan roadmap
diversifikasi Perkebunan

Pada Gambar 1 terlihat bahwa program per-
kebunan kabupaten mengikuti kebijakan
nasional, provinsi, dan kabupaten. Pada tahap
awal dilakukan inventarisasi kondisi riil saat ini,
meliputi visi dan misi kabupaten, potensi, wila-
yah, realisasi produksi dan jenis tanaman.
Kemudian dilanjutkan dengan peluang pengem-
bangan, analisis maslah, analisis kebutuhan,
sampai kepada penyusunan roadmap.

Roadmap diversifikasi perkebunan rakyat
meliputi kegiatan lima tahun. Tahun pertama
merupakan Tahap Persiapan dengan target
luaran tersusunnya Konsep Model Diversifikasi
Tanaman Perkebunan atau Model Polikultur.
Model yang akan dibuat adalah suatu konsep
agribisnis mandiri polikultur tanaman perkebun-
an yang menerapkan kaidah-kaidah Good
Agricultural Practices (GAP) dan Good
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Handling Processes (GHP). Model ini memuat
perencanaan budidaya polikultur yang berbasis
tanaman perkebunan/tahunan yang potensial
dengan tanaman semusim atau tanaman tahunan
lain yang toleran terhadap naungan  serta SOP
(Standard Operational Procedure) budidaya
yang sesuai dengan kaidah GAP dan GHP.

Inventarisasi data lapangan yang terkait dengan
budidaya tanaman perkebunan perlu dilakukan
untuk mendapatkan informasi nyata yang akan
digunakan untuk menyusun pola tanam dan
menetapkan jenis tanaman baik tanaman inti
(first crop) maupun tanaman kedua (second
crop) serta penyusunan SOP budidaya.
Tanaman inti yang digunakan adalah existing
plant perkebunan rakyat yang ada (misalnya,
kopi, cengkeh, kakao dan lada) atau tanaman
unggul baru yang sesuai dengan Kondisi
Lingkungan dan Pasar (Indriani,1996). Pada
tahap awal sangat perlu program rehabilitasi
tanaman inti kurang produktif.karena  telah tua,
terserang hama penyakit, atau bentuki tajuk
yang buruk.

Tanaman kedua harus bersifat: (a) tidak merugi-
kan tanaman perkebunan, tidak ada interaksi
alelopati dengan tanaman utama atau tidak ada
yang dirugikan dalam interaksi antar kedua
tanaman, (b) toleran terhadap naungan tanaman
utama, (c) tidak menyebabkan persaingan
dalam pengambilan hara dan air oleh akar
dalam tanah, (d) bersifat cepat panen, hasil
panennya mudah diolah dan mudah dipasarkan
atau dikonsumsi sendiri oleh keluarga petani.
(e) jika ditumpangsarikan dengan tanaman inti
memberikan hasil yang menguntungkan.

Untuk mewujudkan kemandirian agribisnis
maka beberapa subsistem dari model ini akan
dipersiapkan dan ditingkatkan agar berperan
dan berkontribusi secara optimal seperti kelem-

bagaan, penyuluhan, permodalan dan pemasar-
an. Kemandirian dalam agribisnis dimaksudkan
agar usahatani yang dilakukan tidak tergantung
permodalan dari pihak lain serta mampu menge-
lola produksi.  Dalam model ini petani akan
dibina untuk  memberikan kontribusi dari hasil
panennya berupa iuran dan simpanan yang akan
digunakan untuk membiayai usahataninya.

Pada tahun kedua akan dilakukan uji coba
Model Polikultur Tanaman Perkebunan Rakyat
di beberapa Kelompok Tani, Dalam uji coba
ini akan dilakukan pengkajian lapangan  berupa
Plot Percobaan Budidaya, revitalisasi kelom-
pok tani, sosialisasi dan peningkatan program
penyuluhan, permodalan dan pemasaran. Uji
coba ini dimaksudkan untuk melakukan klari-
fikasi dan penyempurnaan model, baik aspek
teknis maupun non-teknis agar lebih baik.

Pada tahun ketiga akan diterapkan Model
Polikultur Tanaman Perkebunan Rakyat di
setiap Desa dalam skala Demplot. Demplot
merupakan penerapan Model Polikultur dalam
skala kecil sebagai upaya untuk melakukan
evaluasi dan penyempurnaan model agar lebih
efektif, efisien dan menguntungkan bagi petani.
Selain itu, fungsi utamanya adalah sebagai
sarana untuk melakukan inisiasi pengembangan
polikultur tanaman perkebunan rakyat yang
meliputi penyuluhan,  pelatihan dan percontohan
polikultur. Dengan demplot ini maka sasaran
yang ingin dicapai adalah menarik masyarakat
desa setempat untuk mengikuti program
polikultur tanaman perkebunan sesuai dengan
model yang diterapkan.

Pada tahun keempat akan diterapkan Model
Polikultur Tanaman Perkebunan dalam skala
demfarm.  Demfarm merupakan penerapan
Model Polikultur Tanaman Perkebunan dalam
skala luas dan berorientasi bisnis namun masih
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membawa misi sebagai tempat percontohan,
pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat.
Monitoring dan evaluasi  aspek teknis dan non-
teknis akan dilakukan terus sebagai upaya
untuk penyempurnaan model

Pada tahun kelima akan dilakukan perluasan
demfarm.  Masyarakat/petani yang berminat
untuk melakukan polikultur tanaman perkebun-
an akan diajak untuk bergabung dalam program
ini.  Pada tahap ini tidak ada pembatasan jumlah
petani dan luasan lahan sepanjang masih dalam
wilayah kecamatan. Monitoring dan evaluasi
aspek teknis dan non-teknis untuk penyem-
purnaan model akan dilakukan terus. Pada
tahun kelima ini diharapkan sudah banyak
petani yang mengikuti program polikultur
tanaman perkebunan sehingga terbentuk
kawasan polikultur tanaman perkebunan
dengan menggunakan model polikultur yang
sesuai dengan kondisi setempat. Kawasan
polikultur ini dipersiapkan sejalan dengan
program Agropolitan Kabupaten.

Diversifikasi tanaman perkebunan dengan
tanaman obat sangat tergantung kepada kondisi
lokasi dan wilayah. Diversifikasi ini juga harus
dipadukan dengan tanaman pangan yang
adaptif. Peranan penyuluh pertanian sangat

penting dalam memberikan bimbingan dan
pelatihan tentang teknologi, kelembagaan,
pemasaran dan pengelolaan keuangan
sebagaimana pada Roadmap Pengembangan
Kopi di Kabupaten Solok Selatan (Yulistriani
et al, 2019).

KESIMPULAN

Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan
tahap-tahap penyusunan suatu model roadmap
diversifikasi perkebunan rakyat dengan tanaman
obat. Roadmap diversifikasi perkebunan
disusun berdasarkan kebijakan perkebunan
kabupaten. Kebijakan tersebut disesuaikan
dengan kondisi saat ini dan potensi pengem-
bangannya. Roadmap diversifikasi perkebunan
merupakan rencana aksi yang berurutan
sebagai perwujudan nyata dari visi dan misi
pemerintah kabupaten. Kegiatan pengem-
bangan tanaman obat meliputi budidaya
polikultur, penangkaran bibit, permodalan dan
kelembagaan. Peranan penyuluhan dan
pelatihan sangat penting untuk pembinaan
kelembagaan, usahatani dan kewirausahaan
sesuai lokasi. Program ini juga perlu dipadukan
dengan tanaman pangan sebagai unsur
penunjang.

Gambar 2  Tumpangsari tanaman perkebunan dan tanaman obat

Sambiloto di antara tanaman kopiTemulawak di bawah tegakan tanaman karet
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