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H asil inventarisasi di jalur rintis 
kawasan sekitar sungai Rasau. 

menunjukkan ditemukan 21 jenis tana-

man obat dengan potensi yang cukup 
besar. Yang di suguhkan pada terbitan 

kali ini yang hanya mengandung bahan 
aktif setelah melalui analisis fitokimia. 

 Tanaman obat ini berupa sulur-
sulur akar yang menempel pada 

pohon. Tumbuhan ini lazim digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat ambeien 
atau kanker (Anonim, 2009). Namun 

adapula yang mengatakan bahwa akar 
kuning juga berkhasiat untuk men-

gobati sakit ginjal.  Bagian yang di-
manfaatkan dari tumbuhan ini adalah 

bagian akar. Akar gantung dipotong-

potong, air yang keluar dari dalam akar 
tersebut ditampung atau langsung 

diminum oleh penderita. Bahan aktif 
yang terkandung didalamnya adalah 

kuinon, tanin, saponin dan alkaloid. 

Kantung semar 
Nephenthes rafflesianaa Jack  

 Tumbuhan ini mampu hidup di 
hutan hujan tropik dataran rendah, 

pegunungan, hutan gambut, hutan 

meranggas, gunung kapur hingga 
padang savana. Tumbuhan sebagian 

besar hidup secara epifit, yaitu 
menempel pada batang atau dahan 

pohon lain dengan panjang batang 
mencapai hingga 20 meter. Memiliki 

sulur pada ujung daunnya dan mem-
bentuk kantong sebagai alat perangkap 

yang digunakan untuk menangkap 

mangsanya seperti serangga. Akar kan-
tung semar biasa dimanfaatkan sebagai 

obat kaki gajah (beri-beri) dan kulit 
yang mengkerut. Cara pengolahannya 

dengan memotong akarnya kemudian 
direbus dan airnya diminum. Untuk pen-

yakit kaki gajah (beri-beri) dicari yang 

kantungnya pendek, sedangkan untuk 
bagian tubuh mengkerut/mengecil 

menggunakan yang kantungnya pan-

jang.  Dari hasil analisis fitokimia kan-
dungan bahan aktifnya berupa steroid dan 

triterpenoid, kuinon, tanin, saponin dan 
alkaloid. 
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Akar gantung, kelalait 
 Tinospora crispa 

Akar kuning 
Arcangelisia flava  / fibraurea 

chloroleca Miers.  

 Tanaman berupa liana dimana 

akar berwarna kuning, oleh karena itu 
masayarakat menyebutnya sebagai 

akar kuning. Akar kuning ini ber-
manfaat sebagai obat liver/penyakit 

kuning dapat juga dimanfaatkan se-

bagai obat malaria maupun sebagai 
bedak. Bagian yang dimanfaatkan 

adalah bagian akar,batang,pucuk daun 
dan buahnya. Namun masyarakat bi-

asa menggunakan bagian akar dan 

batang dengan cara dipotonqg kecil-
kecil, direbus atau direndam air 

hangat. Setelah agak dingin diminum. 

Sedangkan pucuk daun dan buahnya 
dicampur menir beras, ditumbuk, dan 

dijadikan bedak. Dari hasil analisis 
fitokimia diketahui mengandung sapo-

nin dan alkaloid. 

 Gerunggang banyak ditemukan di 
lahan gambut. Tumbuhan ini tingginya 

bisa mencapai 2 m, berdaun lebat ber-
bentuk bulat. Dilapangan gerunggang 

ditemukan berasosiasi dengan ketepung 

dan ke-
t u m b u . 

M e n u r u t 
i n f o rmas i 

d a r i 
masyarakat 

akar ger-

u n g g a n g 
berkhasiat 

obat yaitu 
untuk men-

gobati pada saat habis melahirkan, 

meningkatkan stamina dan agar awet 
muda. Pengolahannya dengan cara 

merebus akar dicampur dengan akar 
laban, kemudian airnya diminum. Dari 

hasil analisis fitokimia bahan aktif yang 
terkandung didalamnya adalah steroid 

dan triterpenoid, tanin, flavonoid, sapo-

nin dan alkaloid.  
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Gerunggang 
Cratoxylon arborescens.  
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tangannya, yaitu penderita diabetes 

tidak boleh makan gula, obat atau 

sesuatu yang manis karena akan men-

jadi racun.  Sedangkan untuk obat 

sakit gigi, bagian akar direndam air 

hangat dan dikumur-kumur. Bahan 

aktif yang terkandung didalamnya 

steroid dan triterpenoid, tanin, sapo-

n i n , a l -

kaloid.  

 Merupakan jenis pohon lokal 

(indigenous species) di lahan rawa gambut 

dan termasuk tumbuhan yang cepat tum-

buh (fast growing). Bagian dari pantung 

yang dapat dimanfaatkan sebagai obat 

adalah akar. Akar pantung dapat 

digunakan sebagai obat sakit gigi. Dari 

hasil  analisis fitikokima panting mengan-

dung zat aktif 

berupa steroid 

dan triterpe-

noid, saponin 

dan alkaloid.   

 S a r a n g 

semut dapat 
dimanfaatkan sebagai obat, dimana 

tanaman ini dipercaya memberikan 
khasiat obat untuk mengobati penyakit 

gangguan jantung, ambien (wasir), 

rematik, stroke, maag, gangguan 
fungsi ginjal dan prostat. Bahkan pegal 

l i n u , 
m e l a n c a r k a n 

A S I ,  d a n 
m i g r e n , 

m e l a n c a r k a n 

p e m b u l u h 
darah, lever, 

b a h k a n 
m e m u l i h k a n 

gairah seksual. Kandungan bahan aktif 

steroid dan triterpenoid, saponin. 

 K e -

muning biasa 

tumbuh liar di 

semak belukar 

maupun tepi hu-

tan dan pada 

ketinggian 400 

dpl. Batang ke-

muning keras, 

beralur dan tidak 

berduri. Akar ke-

muning dapat di-

manfaatkan untuk 

berbagai pem-

anfaatan diantaranya sebagai obat radang 

buah zakar (orchitis), radang saluran napas 

(bronkitis), infeksi, saluran kencing, kenc-

ing nanah, keputihan datang haid tidak 

teratur lemak tubuh berlebihan, pelangsing 

tubuh, nyeri pada tukak (ulkus), sakit gigi, 

dan kulit kasar. Pemanfaatan lain adalah 

sebagai obat memar akibat benturan atau 

terpukul, nyeri rematik, keseleo, digigit 

serangga dan ular berbisa, bisul, ekzema, 

dan koreng. Bagian tumbuhan ini yang 

berkhasiat adalah daun, ranting, akar dan 

kulit batang.  Cara pemanfaatannya adalah 

bagian akar dan daun yang telah dikering-

kan direbus lalu rninum. Untuk pemakaian 

luar, daun segar ditumbuk halus lalu dile-

takkan pada tempat yang sakit, atau dire-

bus dan airnya digunakan untuk cuci. Dari 

hasil analisis kualitataif fitokimia mengan-

dung bahan aktif berupa flavonoid dan al-

kaloid.  

 

 Manggis hutan merupakan tanaman 

berupa pohon yang ketinggiannya men-

capai 20 m. Di lahan gambut banyak 

ditemukan tanaman ini dan dapat di-

manfaatkan sebagai obat diabetes dan 

obat sakit gigi. Sedangkan bagian tum-

buhan ini yang berkhasiat adalah bagian 

kulit batang dan 

akar. Cara pem-

anfaatannya yaitu 

kulit batangnya 

diambil, dibuang 

bagian luarnya, 

dan dijemur sampai 

k e r i n g  s u p a y a 

getahnya berkurang, 

direndam lalu dimi-

num. Tetapi ada pan-

 Tumbuhan ini termasuk perdu 

dan tidak berkayu. Dari jauh mirip 
seperti kelompok tumbuhan zingi-     

beraceae. Akar dari lempuyang dapat 
dimanfaatkan sebagai obat jerawat 

dan bedak. Cara pengolahannya      

dengan membersihkan akar kemudian 
dicampur dengan beras dan ditumbuk 

sampai halus. Pemakaiannya dengan 
mengoleskan pada muka yang ber-

jerawat. Di lapangan tumbuhan ini 

berasosiasi dengan asam-asam, 
bintan, jinjit, ketumbu dan ramin. Dari 

hasil analisis fitokimia kandungan ba-
han aktifnya berupa steroid dan triter-

penoid, kuinon. 

 Tanaman ini bermanfaat untuk 
memutihkan kulit. Bagian tumbuhan 

yang dimanfaatkan adalah pucuk daun 
dan buah. Sedangkan cara 

penggunaannya adalah pucuk daunn-

ya ditumbuk halus bersama menir be-
ras, dijemur dan dijadikan bedak un-

tuk pemutih kulit. Kandungan zat aktif 
berupa alkaloid. 
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Kemuning 
Murraya paniculata  L. Jack   

Manggis hutan 

Garcinia sp. (Clusiaceae) 

Pantung/Jelutung 
Dyera sp. 

Sarang semut 
Myrmecodia tuberosa Jack  

DOKUMENTASI : FAJAR LESTARI,WAWAN HALWANY,ACEP AKBAR,SUSI A 

Lempuyang 
Aglonema nitidum Kunth. 

Uwey namey 
Flagellaria indica L  


