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Manfaat Herbal

• Meningkatkan kualitas kesehatan 

(peningkatan daya tahan tubuh/stamina)

• Mencegah timbulnya gangguan penyakit yang 

berisiko 

• Mengatasi gejala/gangguan penyakit 

umum/tertentu yaitu untuk pengobatan 

gangguan kesehatan keluarga.



PENDAHULUAN

INDONESIA

Kekayaan hayati

±30.000 tanaman

Riskesdas 2010

59,12 % masyarakat

menggunakan jamu

95% bermanfaat 

untuk kesehatan

9.600 spesies 

berkhasiat obat

±30.000 tanaman
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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.



Manfaat TOGA

Upaya kesehatan

Menciptakan kesehatan 
dan kesejahteraan keluarga



Bagian Tanaman Obat yang digunakan

Bagian Tanaman
Bagian tanaman yang 

digunakan
Saat Panen

Folium Daun tanpa tangkainya Sebelum tanaman 

berbunga/sebelum 

bunganya gugur

Daun dan minyak atsiri Pagi hari sebelum jam 10

Herba Seluruh bagian tanaman 

mulai dari akar, batang,

daun smp bunga

Sesaat sebelum tanaman

berbunga

Rhizoma Rimpang, bagian 

batang/akar yang membesar 

& tertanam dalam tanah

Saat pohon mulai berhenti 

pertumbuhannya (daun 

mulai layu) sebaiknya di 

musim kemarau



Bagian Tanaman Obat yang digunakan

Bagian Tanaman
Bagian tanaman yang 

digunakan
Saat Panen

Batang Batang pohon yang tidak 

berkayu

Batang utama, cabang atau 

ranting yang belum terlalu 

tua

Radix Akar tanaman Tuber 

Fructus Buah Saat buah sudah matang

Semen (biji) Biji buah Ketika buah telah masak, 

sebelum buah pecah



Bagian Tanaman Obat yang digunakan

Bagian Tanaman
Bagian tanaman yang 

digunakan
Saat Panen

Cortex Kulit batang yang dipisahkan

dari batangnya 

Ketika batangnya telah 

cukup tua, namun kulit 

batangnya belum pecah-

pecah

Lignum Batang tanaman yang telah 

mengkayu

Dipilih batang yang cukup 

tua

Flos Bunga Saat bunga mekar sempurna 

dipagi hari sebelum bunga 

layu

Umbi/Bulbus Umbi tanaman Kematangan umbi siap 

panen bervariasi untuk 

masing-masing tanaman



Kebenaran bahan

Ketepatan dosis (minimal dan maksimal)

Ketepatan waktu penggunaan

Ketepatan cara penggunaan

Ketepatan telaah informasi (media atau penelitian)

Sesuai indikasi

Penggunaan TOGA



Imunomodulator

• adalah suatu senyawa yang dapat meningkatkan

fungsi sistem imun tubuh manusia.

• Upaya mempertahankan sistem imun agar tetap

maksimal menjadi sangat penting sehingga

mampu menghadapi serangan zat asing seperti

mikroorganisme patogen dan virus.



Contoh Tanaman Bersifat 

Imunomodulator

(KMK no HK.01.07/Menkes/413/2020 )



Meniran (Phyllanthus urinaria)

Manfaat:

Meningkatkan daya tahan tubuh

Untuk mengobati penyakit hepatitis, 

gangguan saluran pernafasan, kencing

manis, antibiotika alami, anti kanker.

Diuretik

Nefrolitiasis

Hepatoprotektor



KUNYIT

- Kurkuminoid

- Kurkumin

- Resin

- Oleoresin

- Minyak atsiri

Zat Aktif

Manfaat

Mengatasi rasa nyeri dan sebagai hepatoprotektor

Menurunkan kolesterol karena dapat meningkatkan 

sekresi  empeduB

A

H

A

Y

A

Untuk pasien yang menderita sakit batu empedu ataupun

kerusakan pada saluran empedu

Curcuma domestica

Membantu mengatasi reumatik, nyeri perut, 

antidiare



TEMULAWAK

- Kurkuminoid

- Xanthorizol

- Minyak atsiri

Zat Aktif Manfaat

Mengatasi rasa nyeri dan sebagai hepatoprotektor

Menurunkan kolesterol karena dapat meningkatkan 

sekresi  empedu

B

A

H

A

Y

A

Untuk pasien yang menderita sakit batu empedu ataupun

kerusakan pada saluran empedu

Meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui

Curcuma xanthorrhiza



Jahe Merah (Jahe Merah (Jahe Merah (Jahe Merah (Zingiber 

officinale))))
 Antioksidan

 Antiperadangan

 Mencegah Penyakit Kardiovaskular

 Mencegah Hipertensi



TEMU MANGGA

- Saponin

- Flavonoid

Zat Aktif

Manfaat

Membantu gangguan pencernaan, nyeri perut

dan kanker payudara

Curcuma mangga



Sereh (Sereh (Sereh (Sereh (Cymbopogon citratus))))

 Pengusir nyamuk

 Bumbu dapur

 Pengharum makanan

 Arthritis

 Anti Kanker.

 Atasi Dispesia

 Anti Hipertensi.

 Detoksifikasi.

 Analgesik.



LENGKUAS

- Kamfer

- Sineol

- Asam metal sinamat

- Minyak atsiri

Zat Aktif

Manfaat

Kombinasi

+ madu  untuk demam

+ tepung beras  untuk tapal pada perut pasca bersalin

-Sebagai anti jamur

-Sebagai antimikroba

-Untuk penyakit kulit (panu, kutu air, dll)

Languas galanga (L.) 



SAMBILOTO

Andrografolid

Zat Aktif Manfaat

Sebagai antidiabetes

antiinflamasi dan hepatoprotektor

B

A

H

A

Y

A

1. Untuk ibu hamil karena akan menyebabkan pertumbuhan janin

menjadi abnormal

2. Tidak boleh dikonsumsi bersama obat anti pembekuan darah

karena akan terjadi interaksi

Sebagai imunostimulan

Neoandrografolid

Deoksiandrografolid

Untuk diuretik

Andrographis paniculata



Teknik Meramu
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Prinsip- prinsip Ramuan

• Aman

• Bermanfaat

• Bermutu

• Tidak melanggar asusila dan norma yang 

berlaku di masyarakat

• Dapat dipertanggung jawabkan



SYARAT BAHAN

• Bahan segar

• Warna cerah

• Telah tua / matang / masak 

sempurna

• Masih dalam keadaan utuh

• Tidak rusak oleh serangga 

atau hama dan penyakit 

tanaman lainnya.

• Buah segar, tidak keriput, 

kulit batang tidak retak



Pemilihan bahan

• Daun : Ambil daun yang baik dan jangan yang cacat/ jelek jangan 

tua ataupun muda

• Rimpang : ambil yang sudah mencapai 7 ruas (buku) atau lebih dan 

yang tunggal

• Tempat Hidup : jangan gunakan tanaman yang dekat tempat polusi/ 

radiasi 



Cara memotong rimpang

• Bila rimpang berserabut, keras/kasar maka 

potong secara memanjang

• Bila rimpang tidak berserabut maka potong 

secara melintang.



Tempat memasak

• Bahan gerabah

• Kaca

• Stenlis

• Jangan menggunakan bahan dari aluminium, timah atau 

tembaga!!! 



UKURAN DAN TAKARAN

• Gunakan bahan dengan takaran yang tepat :

1 gelas : 200 cc

1 cangkir : 100 cc

1 jari : 1 jari telunjuk pengguna

Secukupnya : sesuai kebutuhan

Herba : akar, batang dan daun.



HAL HAL YANG 
HARUS 
DIPERHATIKAN!!!!



Higienis/Kebersihan diri

Cuci tangan pakai sabun Kuku tidak boleh panjang

Tidak memakai perhiasan.

Jika ada luka di tangan, 

jangan mengolah bahan.

Rambut ditutup atau

diikat rapi

Bila sakit, usahakan

menggunakan masker. 



Tanaman yang dapat menimbulkan

efek samping



BIJI SAGA
(Abrus precatorius)

Abrin

Demam Kejang



KECUBUNG 

(Daun, Bunga)
(Datura metel)

Alkaloid hiosiamin, atropin dan hiosin

Halusinasi KeracunanJantung

berdebar

Jantung

berdebar



DAUN 

TAPAK DARA
(Vinca rosea )

Vinkristin & vinblastin

Halusinasi Amnesia



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penggunaan TOGA dengan

obat konvensional

Efek Positif Efek Negatif

Sinergis
(Mempercepat proses penyembuhan)

Antagonis
(Memperlambat proses penyembuhan)

Sebaiknya minum obat tradisional dan obat konvensional diberi jarak 1-2 jam karena

dikhawatirkan terjadi interaksi yang tidak diinginkan.



Contoh Efek Positif

Dapat menurunkan tekanan sistolik dan diastolik lebih baik

dibandingkan dengan hanya memberikan pengobatan

konvensional

Obat Antihipertensi

(Kaptopril, Nifedipin)

Timun, Bawang Putih

atau Rossella



Contoh Efek Negatif

Memperburuk kondisi jantung

Obat Jantung Gingseng

Obat antikoagulan

(Bawang Putih)
Asetosal Menimbulkan perdarahan



Membantu kerja bawang putih untuk pengobatan kanker

Bawang putih

Makanan mengandung

vitamin A, selenium, 

dan asam linoleat

TOGA dengan Makanan/Minuman



Penggunaan

Obat Tradisional dan Obat Konvensional

1. Menghambat absorpsi kandungan zat aktif lain yang

terdapat dalam obat tradisional (seperti vitamin, mineral).

2. Pada dosis besar bisa menimbulkan konstipasi atau

malnutrisi.

Obat tradisional

yang mengandung

tanin

Makanan yang 

mengandung

protein

TOGA dengan Makanan/Minuman



Penggunaan

Obat Tradisional dan Obat Konvensional

1. Mengurangi efektivitas pengobatan sebagai antikoagulan

2. Meningkatkan risiko trombosis (pembekuan darah)

Kunyit
Makanan kaya

vitamin K

TOGA dengan Makanan/Minuman



Penggunaan

Obat Tradisional dan Obat Konvensional

Meningkatkan efektivitas pengobatan

(sebagai antikoagulan)

Kunyit
Makanan kaya

vitamin E

TOGA dengan Makanan/Minuman



Contoh Resep Peningkat 
Imunitas



1. RAMUAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN 

TUBUH

(Lampiran KMK no HK.01.07/MENKES/413/2020)

RESEP :

- Jahe Merah : 2 ruas ibu jari

- Jeruk Nipis : 1 buah

-Kayu Manis : 3 jari

-Gula Merah : Secukupnya

-Air : 3 Gelas



CARA MEMBUATNYA:

- Cuci bersih semua bahan, jahe merah di cuci bersih
dan geprek.

- Rebus air hingga mendidih, kecilkan api kemudian
masukkan semua bahan 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, ramuan siap disajikan

CARA PEMAKAIAN: 1 KALI SEHARI SEBANYAK 1 ½ 

cangkir



2. RAMUAN DEMAM BERDARAH

(Hasil Kaji Balittro Kementan RI)
RESEP :

- Daun Pepaya jantan : 2 lbr (masing-masing 3 
jari)

- Meniran : 3 herba

- Daun jambu biji merah : 3 lbr

- Kunyit : 3 jari

- Temu Ireng/Temulawak : 2 jari

- Jeruk Nipis : 2 buah

- Gula Merah : secukupnya

- Air : 800 cc



CARA MEMBUATNYA:

- Cuci bersih dan kupas semua bahan (untuk rimpang di 
geprek atau diiris)

- Rebus air hingga mendidih, kecilkan api kemudian
masukkan semua bahan 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, ramuan siap disajikan

CARA PEMAKAIAN:  

Dewasa : Tiap 4 jam 1 gelas

Anak-anak : Tiap 4 jam 4 sendok makan



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!!!!!




