
Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh 

liar di bawah tegakan jati. Saat ini sudah mulai dibudidayakan 

secara terbatas dan diantara populasi tersebut potensi produksi 

dan mutunya beragam. Leaflet ini bertujuan untuk mejabarkan 

budidaya temulawak. 

PEMILIHAN/PENETAPAN LOKASI 

Calon lokasi pertanaman bukan bekas tanaman rimpang yang 

sudah ada gejala penyakit layu, famili solanaceae, pisang-

pisangan, atau tanaman inang  penyakit  layu. Lahan yang 

terkena penyakit layu dapat diusahakan kembali untuk 

pertanaman temulawak minimal 5 tahun (jika sudah positif  

terkena serangan berat penyakit layu). Lahan hanya bisa 

ditanam 2 (dua) kali berturut-turut. Temulawak tumbuh baik 

pada jenis tanah latosol, andosol, podsolik, regosol sesuai 

dengan ciri-ciri berikut :  

1. Ketinggian : 200 – 700 mdpl; 

2. Curah hujan tahunan : 1.500 – 4.000 mm; 

3. Suhu udara : 20 – 30°C;  

4. pH tanah : 5,0 – 6,5; 

5. Struktur tanah : subur, gembur, banyak mengandung 

humus; 

6. Tekstur tanah : berpasir, liat berpasir dan tanah laterik; 

7. Kemiringan lahan maksimum 30% (diikuti konservasi 

lahan); 

8. Naungan maksimal 30%. 

PEMILIHAN BENIH 

Benih merupakan spesies/varietas murni yang tidak tercampur 

yang berasal dari varietas unggul yang teridentifikasi dengan 

jelas asal usulnya dan berumur 10-12 bulan dan atau anakan 

dari rimpang yang sehat. Apabila menggunakan rimpang induk 

hanya seperempat bagian (satu rimpang dibelah menjadi empat 

bagian membujur) untuk satu lubang tanam, sedangkan untuk 

rimpang anak berukuran 20-40 gr/potong. Kebutuhan benih 

yang berasal dari rimpang anak 500 - 700 kg/ha dan untuk 

rimpang induk 1.000 -1.500 kg/ha (termasuk tanaman sulam). 

Tutup luka/bekas potongan rimpang untuk bibit dengan abu. 

Sisakan tanaman induk untuk ditanam kembali apabila 

diperlukan penyulaman.  

1. Kulit rimpang kencang dan tidak mudah terkelupas; 

2. Warna lebih mengkilat dan terlihat bernas; 

3. Rimpang mempunyai 2 - 3 mata tunas; 

4. Benih tidak cacat fisik (luka, memar); 

PENYEMAIAN BENIH 

1. Siapkan media penyemaian berupa jerami atau sekam 

dengan ketebalan masing-masing 5 cm dalam 4 lapis 

dengan ketinggian 20 - 25 cm 

2. Jaga kelembaban media dengan disemprot air 1 - 2 

kali/minggu (jangan disiram) 

3. Gunakan rimpang yang sehat, sudah dijemur ulang sekitar 

2 - 3 hari 

4. Lakukan pencelupan rimpang ke dalam larutan 

desinfektan dan zat pengatur tumbuh sekitar 1 menit 

sebelum dilakukan penyemaian di dalam media semai; 

5. Gunakan abu dapur atau sekam padi di bagian atas media 

semai; 

6. Lakukan penyemaian benih dilakukan selama 2 - 4 

minggu. 

PENYIAPAN LAHAN 

1. Gunakan lahan gembur dan bersih dari bebatuan, gulma 

dan sisa tanaman lainnya 

2. Lakukan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor 

atau cangkul dengan kedalaman sekitar 30 cm kemudian 

tanah diratakan dan di gemburkan 

3. Pada tanah miring, dibuat guludan dan drainase harus  

sebaik mungkin 

4. Pada tanah datar, dibuat bedengan dengan lebar sekitar 

90–120 cm, tinggi bedengan disesuaikan dengan kondisi 

lahan (10 cm – 30 cm);  

5. Buat lubang tanam sedalam 10 cm dengan jarak tanam 

untuk sistem monokultur bervariasi antara 50x50 cm, 

50x60 cm atau 60x60 cm dan jarak tanam untuk pola 

tumpang sari dengan tanaman sisipan 75x50 cm; 

6. Lakukan pemberian pupuk organik/pupuk kandang yang 

matang (minimal 0,5 kg/lubang) ke dalam lubang tanam, 

1 minggu sebelum penanaman 

PENANAMAN 

1. Penamanan sebaiknya dilakukan pada awal musim 

penghujan sesuai penanaman dengan jarak tanam yang 

sudah ditentukan dengan kedalaman tanam sekitar 10 cm 

2. Benih yang telah bertunas diletakkan ke dalam lubang 

tanam dengan posisi rebah dan tunas menghadap ke atas 

3. Timbun benih dan padatkan tanah di sekitar benih. 

PEMUPUKAN 

1. Areal tanam telah diberi pupuk dasar berupa pupuk 

organik kompos atau kandang sebanyak 10-20 ton/ha. 

Gunakan pupuk kandang yang bermutu baik dengan ciri 

tidak berbau menyengat, remah, tidak membawa gulma 

dan hama penyakit 

2. Pemberian pupuk anorganik disarankan sesuai prinsip 

LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture). 

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; 

PEMELIHARAAN 

1. Cek kondisi pertanaman tumbuh baik (bebas dari gulma, 

pertumbuhan seragam) 

2. Lakukan penyulaman pada umur satu bulan setelah tanam 

dengan menggunakan benih/bibit yang umurnya sama 

3. Lakukan penyiangan sekitar 2 - 3 minggu setelah tanam 

(sesuai dengan kondisi gulma), lalu lanjutkan sekitar 3 - 6 

minggu sekali 



4. Lakukan pembumbunan setiap bulan, mulai umur 2 bulan 

atau bersamaan dengan waktu penyiangan; 

PENGELOLAAN OPT 

1. Menghindari pelukaan; 

2. Melakukan pergiliran tanaman; 

3. Memelihara saluran irigasi supaya tidak ada air 

menggenang dan aliran air tidak melalui petak sehat; 

4. Inspeksi kebun secara rutin apabila ditemukan tanaman 

terserang penyakit layu, segera lakukan tindakan 

pemusnahan; 

PEMANENAN 

1. Lakukan panen saat tanaman berumur 10 - 12 bulan atau 

setelah semua daun menguning dan mengering; 

2. Lakukan pemanenan dengan hati-hati menggunakan 

garpu/cangkul, tidak dengan cara dicabut dan diusahakan 

jangan sampai rimpang terluka; 

3. Bersihkan rumpun rimpang dari akar, tanah dan batang-

batang tanamannya; 

PASCA PANEN 

1. Bahan baku dalam pembuatan simplisia adalah rimpang 

segar dari hasil panen yang besar dan cukup umur (10 – 

12 bulan) masih dalam keadaan segar, tidak busuk dan 

tidak rusak/cacat. 

2. Penyortiran awal (basah) dilakukan untuk memisahkan 

rimpang yang bagus dengan rimpang yang busuk/rusak 

atau cemaran bahan asing lainnya dan akan diproses/di 

kemas dalam bentuk simplisia dan rimpang segar 

3. Pencucian dilakukan dengan sikat plastik secara hati-hati 

untuk menghilangkan kotoran dari hasil panen dan 

mengurangi mikroba yang menempel pada rimpang. 

Pencucian dilakukan secara bertahap (dalam bak-bak 

pencucian bertingkat). Tempat pencucian diupayakan 

menggunakan air mengalir sehingga sisa pencucian 

langsung terbuang 

4. Rimpang yang terseleksi ditimbang. Penimbangan 

dilakukan untuk mengetahui berat bersih bahan yang 

diolah 

5. Perajangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan 

dan dilakukan dengan arah membujur. Perajangan dengan 

menggunakan alat mesin perajang atau secara manual 

dengan ketebalan ± 5 mm. Ukuran ketebalan perajangan 

sangat berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. Jika 

terlalu tipis akan mengurangi kandungan bahan aktifnya 

dan jika terlalu tebal akan mempersulit proses 

pengeringan 

6. Pengeringan dilakukan dibawah sinar 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 mencapai sekitar 10%. Pengeringan merupakan 

proses yang sangat penting dalam pembuatan simplisia, 

karena selain memperpanjang daya simpan juga 

menentukan kualitas simplisia 

7. Penyortiran akhir dilakukan berdasarkan kualitasnya. 

Setelah penyortiran dilakukan penimbangan untuk 

menghitung rendemen hasil dari pemrosesan. 

8. Setelah simplisia mencapai derajat kekeringan yang 

diinginkan, selanjutnya segera dikemas untuk 

menghindari penyerapan kembali uap air. Bahan karung 

plastik 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. Karung plastik 

yang telah berisi simplisia kering, diusahakan jangan 

ditumpuk-tumpuk, harus ada sekat diantara tumpukan. 

9. Penyimpanan dilakukan di ruang/gudang yang bersih dan 

sirkulasi udaranya baik dan tidak lembab, jauh dari bahan 

lain penyebab kontaminasi dan bebas dari hama gudang. 

Jika penyimpanan baik dan benar, produk  simplisia dapat 

disimpan hingga 10 bulan 

BUDIDAYA TEMULAWAK 

(Curcuma xanthorrhiza) 
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