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Meningkatkan

Imunitas dengan

Ramuan (Herbal)



Imunitas / Daya Tahan Tubuh

Kondisi ideal tubuh
memiliki pertahanan

untuk melawan infeksi, 
penyakit, atau

masuknya materi
biologis lain

sehat

sakit



Upaya Meningkatkan Imunitas

Cara yang 
sederhana, mudah, 

murah, praktis

Akupresur mandiri

Pemanfaatan
TOGA



TOGA

 Taman Obat Keluarga 

merupakan sebidang tanah 

baik di lahan pekarangan 

rumah, sekolah, kantor, 

pesantren, kebun, dan 

ladang, dan yang digunakan 

untuk menanam tanaman 

yang berkhasiat obat, dalam 

rangka memenuhi keperluan 

keluarga dan masyarakat 

akan obat.

Pemanfaatan TOGA oleh

masyarakat diselenggarakan

dalam bentuk Asuhan

Mandiri Kesehatan

Tradisional



Tanaman obat yang berfungsi untuk

meningkatkan imunitas



Prinsip Pemanfaatan Tanaman

Berkhasiat Obat



Petunjuk Umum

Pemanfaatan

Tanaman

Berkhasiat Obat

Syarat bahan

Ukuran dan Takaran

Pemilihan peralatan

Aspek kebersihan diri, peralatan, dan 
lingkungan

Cara Meramu



Syarat
Bahan

Jenis tumbuhan benar

Bagian tumbuhan yang dibutuhkan tepat: rimpang/akar, kulit
batang/kayu, daun, bunga, biji, buah, herba

Bebas dari cemaran bahan lainnya (seperti tanah, pasir, 
rumput)

Bebas dari hama penyakit, tidak bercendawan/berjamur atau
akar yang berlumut

Cukup umur, telah tua/matang/masak sempurna

Bahan yang digunakan harus dicuci dengan air bersih yang 
mengalir

Pembuatan ramuan menggunakan air bersih: tidak berwarna, 
tidak berasa, tidak berbau



Segar

• kulit rimpang

tampak halus / 
tidak kisut, 
kaku dan

mengkilat.

• Penampang
melintang
cerah

Utuh

• tidak ada
patahan

• tidak rusak

• tidak bertunas

Tidak busuk

• Tidak ada
bagian lunak
atau bonyok

• Rimpang busuk
berbau tidak
enak

Bebas
hama/penyakit

• Semua
organisme
yang dapat
dilihat dengan
mata tanpa
pembesaran
tidak tampak

Pemilihan Rimpang/Akar



Pemilihan Kulit Batang/Kayu

• Segar

• Warna cerah dan tidak

kusam

• Bebas jamur dan hama

penyakit

• Kering dan mudah

patah



Pemilihan Daun

• Segar

• Warna cerah

• Tidak layu

• Bebas hama

penyakit



• Buah segar (kulit

mengkilat)

• Buah kering

(warna cerah dan

bau khas)

• Bebas hama

penyakit

Pemilihan Buah



• Tumbuhan lengkap

tanpa akar

• Dipanen sebelum

berbunga

• Bau khas

• Bebas hama

penyakit

Pemilihan Herba



• 1 gelas = 200 cc

• 1 cangkir = 100 cc

• 1 sendok makan = 15 cc

• 1 sendok teh = 5 cc

• 1 jari = ukuran jari telunjuk pengguna

• 1 iris = irisan dengan ketebalan 5-7 mm

• 1 jimpit = diambil dengan ibu jari dan telunjuk

• 1 jumput = diambil dengan ujung kelima jari

Ukuran dan Takaran



• Dari tanah liat/bahan
gelas/kaca/email/stainless steel

• tidak boleh aluminium, timah, 
tembaga

PANCI/ 
PERIUK/ 

KUALI

• Dari bahan kayu
SPATULA/

PENGADUK

• Dari bahan kain/plastik/nilonSARINGAN

• Botol kaca

• Tidak menggunakan botol bekas
air mineral atau botol plastik
lainnya yang tidak sesuai

BOTOL

Pemilihan Peralatan

 Pilih peralatan yang aman 

bagi kesehatan (food 

grade).

 Peralatan pembuatan

jamu tidak digunakan

untuk keperluan lain.



Perorangan
• Badan dalam kondisi sehat.

• Cuci Tangan Pakai Sabun

sebelum dan setelah
membuat ramuan

• Pakaian harus bersih

• Gunakan tutup kepala, 
celemek, sarung tangan dan 
bila perlu gunakan masker

• Kuku tangan pendek-bersih

• Tidak menggunakan
perhiasan tangan

• Tidak merokok, meludah, 
makan, dan minum

Peralatan
• Cuci bersih peralatan 

dengan sabun, keringkan 
dan simpan di tempat 
khusus.

• Pastikan peralatan yang 
akan digunakan dalam
keadaan bersih.

• Siapkan peralatan
pembuatan jamu sebelum
memulai pembuatan jamu.

• Tidak mencuci peralatan di 
dalam jamban / toilet.

Lingkungan
• Tempat pembuatan jamu

dan penyimpanan peralatan
bersih, bebas dari binatang
dan cemaran.

• Tersedia tempat sampah 
tertutup

• Tidak dekat jamban / toilet

• Dilakukan pembersihan 
secara rutin

Aspek Kebersihan

Higiene-Sanitasi



Mendidihkan
air terlebih
dahulu, 
kemudian
bahan
dimasukkan

Dibiarkan
selama 10-15 
menit di atas
api kecil
dalam
keadaan
tertutup

Bahan
Segar Tumbuk kasar

bahan kering

Rebus 
bersamaan
dengan air 
sampai
mendidih, 
kemudian
bahan lain 
dimasukkan

Bahan
Kering Dahulukan

yang keras, 
setelah itu
bahan yang 
lebih lunak

Urutan:

Batang kayu
– kulit dan
akar – umbi
– bunga dan
daun

Urutan
Bahan

Cara Meramu



Contoh Resep Ramuan

Meningkatkan Imunitas



Contoh Resep Ramuan
Meningkatkan Imunitas



Resep Ramuan Pemanfaatan Tanaman Obat

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020  Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Bahan

•Jahe Merah : 2 ruas ibu jari

•Jeruk Nipis : 1 buah

•Kayu Manis : 3 jari

•Gula Merah : Secukupnya

•Air : 3 Gelas

Cara Membuat

•Cuci bersih semua bahan, jahe
merah dicuci bersih dan
digeprek.

•Rebus air hingga mendidih, 
kecilkan api, kemudian
masukkan semua bahan yang 
sudah disiapkan, kecuali gula
merah dan jeruk nipis.

•Rebus dengan api kecil selama
kurang lebih 15 menit (aduk
sesekali)

•Setelah 15 menit, tambahkan
gula merah dan perasan jeruk
nipis

•Angkat dan saring ramuan
dalam keadaan dingin

Pemakaian

•Ramuan diminum 1 kali 

sehari

•sebanyak 1 ½ cangkir



Nama Tanaman Obat Gambar Zat Aktif Manfaat

Jahe

(Zingiber officinale)

Gingerol

Shogaol

Zingeron

Minyak asiri

Memperlancar peredaran darah, 

memperbaiki fungsi pencernaan, 

membersihkan darah, 

antioksidan, imunostimulan, 

mengatasi batuk, antitumor, 

antivirus

Jeruk nipis

(Citrus auratifolia)

Asam sitrat

Asam amino

Glikosida

Minyak asiri

Kalsium

Fosfor

Vitamin B1 dan C

Mengatasi batuk, mengatasi

pegal lini, penurun panas, 

menurunkan kolesterol, 

antioksidan, imunostimulan

Kayu manis

(Cinnamomum

zeylanicum)

Sinamaldehid

Sinamil asetat

Musilago polisakarida

Eugenol

Kumarin

Prosianidin

Sinamat

Asam fenolat

Menurunkan kadar gula darah, 

imunostimulan, antispasmodik



DBD di Indonesia

Januari – Juni 2019

• Penderita DBD     105.222 Jiwa

• Meninggal     727 Kasus

Januari – Juni 2020

• Penderita DBD     68753

• Meninggal      446 Kasus

Juni 2020

439 dari 460 Kabupaten Kota Melaporkan kasus DBD dan 

Covid

Infeksi Infeksi Infeksi Infeksi 

Ganda!!!!!Ganda!!!!!Ganda!!!!!Ganda!!!!!



Resep Demam Berdarah

Bahan:

- Daun Pepaya Jantan 2 lbr

- Meniran 3 herba

- Daun Jambu Biji 3 lbr

- Kunyit 3 jari

- Temu Ireng 2 jari

- Jeruk nipis 2 buah

- Gula Merah Secukupnya

- Air 800 cc

Cara Megolahnya:

Cuci bersih dan kupas semua bahan (untuk rimpang digeprek atau diiris) 

Rebus air hingga mendidih kecilkan api kemudian masukkan semua bahan

kecuali gula merah dan jeruk nipis,

Setelah 15 menit masukkan gula merah dan perasan jeruk nipis

Angkat dan saring ramuan, ramuan siap disajikan

Cara Pemakaian: Dws tiap 4 jam 1 gelas, anak-anak tiap 4 jam 4 sendok



Nama Tanaman Obat Gambar Zat Aktif Manfaat

Temu Ireng

(Curcuma aeruginosa)

Kurkuminoid

(kurkumin I, II, 

III)

Minyak asiri

Alkaloid

Saponin

Memperbaiki sel-sel hati,  membantu

mengatasi kolik, luka lambung dan usus, 

asma, batuk, menambah nafsu makan, 

mempercepat pengeluaran lokhia, 

antihelmintik, mencegah obesitas

Temulawak

(Curcuma xanthorriza)

Kurkuminoid

(kurkumin I, II, 

III)

Xanthorrhizol

memperbaiki fungsi hati

(hepatoprotektor), antioksidan, 

antiinflamasi, antikanker, 

imunostimulan, menurunkan kolesterol, 

antivirus 

Jambu biji

(Psidium guajava)

Tanin

Minyak asiri

Vitamin C

Antidiare, antibiotik, antivirus, obat

pencahar (buahnya), meningkatkan

trombosit



SEHAHT MERUPAKAN PILIHAN, 

SUATU PILIHAN MENENTUKAN KESEHATAN

TERIMA KASIH

Palembang, 28 Juli 2020


