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HADIST

 “Setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah 
menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Bukhari-Muslim).

 “Dengan apa kamu berobat?” Ia menjawab, “Dengan 
Syahrum (sejenis tumbuhan berbiji)”. Beliau bersabda, 
“Panas, panas”, Lalu aku berobat dengan Sana (sejenis 
tumbuhan). Beliau bersabda, “Jika ada yang bisa 
menyembuhkan dari kematian, maka itu adalah Sana. Atau, 
“Sana adalah penyembuh dari kematian” (HR  Ahmad).

 “Rasulullah saw keluar menemui para sahabatnya ketika 
mereka sedang memperdebatkan tentang ayat : Pohon 
yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. 
Mereka mengatakan, “kami mengira bahwa pohon itu 
adalah Al-Kam’ah” Rasulullah saw bersabda, “Al Kam’ah 
dari Al Manna, airnya dapat digunakan obat sakit mata, dan 
Al Ajwah (nama kurma Nabi) dari surga. Ia adalah obat 
penawar racun”. (HR Ahmad)



Qaaf : 7

 Dan (tiadakah mereka

melihat) bumi, bagaimana

Kami membentangkannya

dan mengadakan gunung-

gunung di atasnya, dan Kami 

tumbuhkan di atasnya

bermacam-macam (tumbuh-

tumbuhan) yang indah ?



An Nahl : 10

Dia yang menurunkan air dari

langit, diantaranya untuk

minuman kamu dan

diantaranya untuk tumbuh-

tumbuhan; disana kamu

menggembalakan ternakmu.
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Tanaman obat keluarga (TOGA)

• adalah tanaman yang ditanam di halaman
rumah, kebun ataupun sebidang tanah atau
ditanam didalam pot yang dimanfaatkan
sebagai budidaya tanaman yang berkhasiat
sebagai obat dalam rangka memenuhi
kebutuhan keluarga akan obat-obatan. 

• Tanaman obat keluarga merupakan beberapa
jenis tanaman obat pilihan yang ditanam di 
pekarangan rumah atau lingkungan sekitar
rumah. Tanaman obat yang dipilih biasanya
tanaman obat yang dapat digunakan untuk
pertolongan pertama

• Tanaman obat keluarga juga berfungsi sebagai
pemanfaatan lingkungan di sekitar rumah dan
kebun. 



PENGANTAR
 Setiap jenis tanaman obat membutuhkan kondisi

lingkungan tertentu agar dapat tumbuh
dan berkembang dengan optimal

 Beberapa unsur iklim seperti suhu, curah hujan dan
penyinaran matahari secara langsung berpengaruh
bagi pertumbuhan tanaman

 Lahan juga merupakan penentu keberhasilan
budidaya tanaman obat tersebut( sifat fisika, kimia, 
dan biologi tanah)

 Kesuburan fisik tanah (struktur, tekstur, konsistensi, 
porositas, suhu tanah, aerase dan drainase tanah), 
kesuburan kimia (ketersediaan hara, kapasitas tukar
kation, pH tanah), kesuburan biologi (aktivitas
mikroorganisme tanah dan bahan organik tanah)

 Lokasi penanaman penting diperhatikan karena
berkaitan langsung dengan lingkungan tumbuh
tanaman yaitu iklim dan kondisi lahan



Manfaat toga

 Sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat

tradisional

 Dapat mendekatkan masyarakat pada pelayanan 

kesehatan yang murah, aman, dan siap dimanfaatkan 

setiap saat.

 Dapat dimanfaatkan sebagai penambah gizi keluarga

 Dapat dimanfaatkan sebagai bumbu atau rempah-

rempah masakan

 Pemanfaatan Lingkungan Pekarangan

 Bernilai keindahan (estetika) bila di tata dengan apik dan

rapi

 Menambah Keasrian dan Kesejukan Halaman pekarangan

rumah

 Dapat menghasilkan pendapatan tambahan. 

 Menunjang pelestarian jenis-jenis tanaman obat asli 

Indonesia



Budidaya toga
 Jenis tanaman yang dibudidayakan sebagai TOGA 

adalah tanaman yang tidak memerlukan perawatan
khusus, tidak mudah diserang hama penyakit, bibitnya
mudah didapat, mudah tumbuh dan tidak termasuk
jenis tanaman terlarang dan berbahaya/beracun

 Penanaman TOGA sebaiknya dilakukan secara organik
atau meminimalisir bahan-bahan kimia dalam proses 
budidayanya

 Tanaman obat-obatan dapat ditanam dalam pot-pot 
atau di lahan sekitar rumah. 

 Apabila lahan yang dapat ditanami cukup luas, maka 
sebagian hasil panen dapat dijual dan untuk 
menambah penghasilan keluarga

 Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman 
obat secara mandiri dan memanfaatkannya, sehingga 
akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan 
keluarga



KULTUR TEKNIS 

TANAMAN OBAT

1. Iklim

2. Tanah

3. Bibit

4. Penanaman

5. Pemeliharaan Tanaman

6. Pemanenan

7. Penanganan Pasca panen



IKLIM

Suhu : suhu udara, suhu tanah

Sinar matahari : intensitas/teriknya

lama/panjang penyinaran

Curah hujan : banyaknya hari hujan

merata/tdknya

Angin : kecepatan

arah angin

Kelembaban ud. : uap air dalam udara

Penguapan
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Peranan iklim bagi pertanian

1.Pemilihan jenis/var tanaman

2.Produktifitas hasil tan

3.Pelaksanaan pekerjaan pertanian
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PERSIAPAN LAHAN

Kesesuaian Lahan

Pengolahan Tanah

Penyiapan Lahan untuk

penanaman
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TANAH

Sifat fisik : tekstur

struktur

Sifat kimia : unsur hara

bahan organik

pH

Sifat Biologi : mikroorganisme tanah
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Faktor Pembatas Tanah

 Topografi

Struktur dan Tekstur Tanah

Drainase

Erosi Tanah

Permeabilitas Tanah

Kedalaman efektif (tebal lapisan 
tanah produktif)

Faktor-faktor khusus (pH, salinitas, 
toksisitas, batuan, kandungan air)



PENGOLAHAN TANAH TO



PEMBUATAN LUBANG TANAM



PENYIAPAN BENIH/BIBIT

Pemilihan benih

Pembibitan

Macam-macam bahan 

tanam
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PEMBIBITAN



Alat perkembangbiakan tanaman

umbi, 

rhizome, 

runner, 

anakan



Cara-cara perbanyakan tanaman

rundukan, cangkok, setek, okulasi, penyambungan, penyusuan



PENANAMAN

Waktu Penanaman

Cara Penanaman

Jarak Tanam

Pola Tanam
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Penanaman
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MODEL JARAK TANAM



Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman 

dimaksudkan agar tanaman 

mendapatkan lingkungan yang 

baik sehingga tanaman dapat 

tumbuh dengan baik dan 

memberikan hasil sesuai yang 

diharapkan. 



PEMELIHARAAN TANAMAN

 Penyiraman

 Penyulaman

 Penyiangan dan Pembumbunan

 Pemupukan

 Pengendalian h/p

 Pemangkasan

 Pemberianajir

 Penjarangan buah
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penyiraman
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Penyulaman

 Penyulaman, yaitu penggantian 
tanaman yang mati atau sakit 
dengan tanaman yang baik

 Agar pertumbuhan bibit 
sulaman tidak tertinggal dengan 
tanaman lain, maka dipilih bibit 
yang baik, sama dengan
tanamannya, disertai 
pemeliharaan yang intensif.



Penyulaman



Penyiangan dan

Pembumbunan

 Penyiangan adalah pengendalian gulma atau 
penyiangan adalah kegiatan membersihkan 
pertanaman dari rumput dan tanaman yang 
tidak dikehendaki keberadaannya (gulma) di 
areal pertanaman karena dapat mengganggu 
perkembangan tanaman pokok.

 Pembumbunan adalah peninggian tanah di 
sekitar tanaman yang barangkali luruh kena air 
hujan atau penyiraman

 Biasanya pelaksanaan penyiangan dibarengi
dengan pembumbunan tanah di sekitar
tanaman.



Penyiangan



Pemupukan

 Pemupukan merupakan kegiatan penambahan 
unsur hara pada media tumbuh tanaman untuk 
menyeimbangkan unsur hara yang diperlukan 
terhadap pertumbuhan tanaman  

 Pemupukan biasanya diberikan sebagai pupuk
dasar an pupuk susulan. 

 Sebagai pupuk dasar bisa digunakan pupuk
kandang atau kompos. 

 Pupuk susulan berupa pupuk NPK yang diberikan 2 -
3 kali selama pertumbuhannya. 



Unsur essensial

 unsur essensial adalah unsur yang sangat

diperlukan untuk memungkinkan

pertumbuhan tanaman secara

normal

unsur makro : C, H, O, N, S, P, K, Ca, 

Mg (9)

unsure mikro : Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, 

Cl (7)



Pemupukan



Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian hama/penyakit
tanaman dapat bersifat
preventif atau kuratif

Frekuensi pengendalian
tergantung dari kondisi tanaman
di lapang

Cara pengendalian bisa secara
mekanis, kimiawi, kultur teknis, 
biologis, maupun terpadu



Pengendalian Hama

Lampu perangkap, Feromon



Pengendalian Penyakit



Pemangkasan

 Dalam suatu kebun hal ini biasanya 

berkaitan dengan pemotongan bagian-

bagian tanaman yang berpenyakit, 

tidak produktif, atau yang tidak 

diinginkan.

Mengatur arah tumbuh tanaman

 Menjaga Kesehatan Tanaman

Mengurangi bagian tanaman yang 

tidak produktif (parasite)

Mengurangi habitat hidup bagi OPT



Macam-macam Tipe 

Pemangkasan

Pangkas Bentuk

Pangkas Produksi

Pangkas Pemeliharaan

Pangkas Peremajaan



pemangkasan
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Pemangkasan



Ajir/Penopang

 Penggunaan ajir atau lanjaran atau 

penopang tanaman dibutuhkan oleh

beberapa jenis tanaman, khususnya

tanaman yang hidupnya merambat atau

menjalar. 

 Selain berfungsi sebagai tempat merambat

atau menjalarnya tanaman, ajir juga

berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya

yang diterima

 Dengan penggunaan lanjaran juga

memudahkan dalam merawat tanaman.



PEMBERIAN AJIR



Penjarangan

Penjarangan tanaman adalah 
tindakan pengurangan jumlah 
batang  per satuan luas untuk 
mengatur kembali ruang tumbuh 
pohon dalam rangka mengurangi 
persaingan antar pohon.

Penjarangan buah biasa dilakukan 
pada tanaman buah dimana dalam 
satu tangkai buah terdapat 
beberapa calon buah.



Penjarangan buah
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PEMANENAN

Saat Panen

Cara Pemanenan
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Saat Panen

Pemanenan harus dilakukan
tepat pada waktunya karena
pemanenan yang dilakukan
terlalu muda atau terlalu tua akan
mempengaruhi kualitas hasilnya. 

Tergantung pada
peruntukkannya, pemanenan
dilakukan sesuai dengan
kebutuhannya



Cara Pemanenan

Pemanenan hendaknya dilakukan
secara hati-hati jangan sampai
merusak hasil tanaman (khususnya
hasil tanaman yang berupa umbi)

Masing-masing komoditas pertanian
mempunyai cara pemanenan yang 
berbeda



YANG PENTING DIPERHATIKAN

 Perbanyakan tanaman obat yang 
berkualitas

 Pemupukan : meminimalkan pupuk
anorganik,  lebih banyak dg pupuk
organik

 Pengendalian gulma, hama dan penyakit : 
Prinsip ramah lingkungan, menggunakan
biopestisida/pestisida nabati. Kandungan
bahan aktif tinggi

 Panen dan pasca panen yang tepat



Sejak lama TOGA telah dikembangkan dan
dimanfaatkan sebagai media pengobatan di 

Indonesia. 

Kearifan lokal khas Indonesia ini perlu dijaga
dan dilestarikan di masa kini dan masa

mendatang oleh generasi penerus bangsa.
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