


untuk sakit pinggang



Famili: Poaceae
Spesies: Imperata cylindrica
Nama Lokal: Alang-alang
• Tumbuhan bawah
• Obat sakit pinggang
• Cara: Akarnya kurang lebih satu ikat direbus sampai mendidih kemudian air 

rebusan diminum



Famili: Fabaceae
Spesies: Mimosa pudica
Nama Lokal : Putri malu
• Tumbuhan bawah
• Obat sakit pinggang
• Cara: Akar putri malu direbus, kemudian airnya diminum



Famili: Phyllanthaceae
Spesies: Phyllanthus debliis
Nama Lokal: Ambin-ambin buah (meniran)
• Tumbuhan bawah
• Obat sakit pinggang
• Cara: Akar dari beberapa batang direbus sampai mendidih, kemudian air 

rebusan diminum



Famili: Rutaceae
Spesies: Luvunga eleutheandra
Nama Lokal: Seluang belum
• Tumbuhan perdu
• Akarnya untuk obat kuat
• Cara: Akarnya direbus dan kemudian diminum



Famili: Flagellariaceae
Spesies: Flagellaria
indica
Nama Lokal : Paikat laki
• Tumbuhan

bawah/merambat
• Untuk obat stamina 

(kejantanan pria)
• Cara: Bagian pucuk

atau daun muda direbus
kemudian diminum



Untuk
Penutupan Luka



Famili: Meliaceae
Spesies: Swietenia
mahagoni
Nama Lokal : mahoni
• Tumbuhan pohon
• Untuk mengobati

koreng atau luka basah
• Cara: Kulit batang

direbus (hangat-hangat
kuku) untuk mencuci
koreng atau luka
ukuranya 10 x 10 cm 
dipotong keil-kecil



Famili: Asteraceae
Spesies: Chromolaena
odorata
Nama Lokal : kerinyu
• Tumbuhan bawah
• Obat luka (antibiotic 

pada luka)
• Cara: Daunnya

diremas-remas
kemudian ditempel
pada bagian yang luka
maka luka cepat
mengering



Untuk Diabetes



Famili: Lamiaceae
Spesies: Vitek ovata
Nama Lokal: Alaban tulang
• Tumbuhan pohon
• Obat diabetes
• Cara: Kulit batang selebar 5 cm direbus kemudian diminum airnya



Untuk Gatal-gatal



Famili: Leguminosae
Spesies: Cassia alata
Nama lokal: gelinggang
• Tumbuhan perdu
• Obat panu/kurap
• Cara: Daunnya langsung

dioleskan, diremas-remas, 
kadang-kadang dicampur
minyak tanah sedikit



Famili: Zingerberaceae
Spesies: Zingiber cassumunar
Nama Lokal : Banglai warik
• Tumbuhan bawah
• Untuk alergi (obat gatal-gatal)
• Cara: Rimpang banglai dioleskan ke bagian yang gatal-gatal



Famili:Asteraceae
Spesies:Gynura
Procumbens
Nama Lokal : Daun
Sambung
• Tumbuhan perdu
• Obat gatal-gatal
• Cara: Daunnya

diremas kemudian
dimasukkan
dalam air untuk
digunakan mandi



Famili: Rutaceae
Spesies: Euodia aromatica
Nama Lokal : Wangun
• Tumbuhan bawah
• Obat gatal/bentol bentol
• Cara: Daun mudanya

diremas kemudian
dioleskan padabagian
yang gatal



Untuk batuk



Famili: Melastmataceae
Spesies: Melastoma 
malabathrikum
Nama lokal: karamunting
• Tumbuhan perdu
• Obat batuk
• Cara: Bunganya dipirik

atau dihaluskan kemudian
ditelan



Famili:Euphorbiaceae
Spesies: Euphorbia latyris
Nama Lokal : Sampai ringan
• Tumbuhan bawah
• Untuk batuk bercak darah
• Cara: Daun yang masih

muda (pucuk) di kunyah
langsung dimakan



Untuk sakit perut



Famili: Arecaceae
Spesies: Calamus rotang
Nama Lokal: Rotan biasa
• Tumbuhan perdu/liana
• Obat mules (berak tapi

nggak bias berak)
• Cara: Batang yang masih

muda (umbut), dimakan
langsung



Famili:Moraceae
Spesies: Artocarpus
dadah
Nama Lokal : 
Tampang
• Tumbuhan pohon
• Obat sakit perut
• Cara: Daun

mudanya direbus
dan diminumkan



Untuk 
anti 

nyamuk



Famili: Cannabaceae
Spesies: Trema tomentosa
Nama Lokal : Balik angin
• Tumbuhan pohon
• Kulit batang untuk anti 

nyamuk
• Cara: Kulit batang

langsung dioleskan di 
badan



Famili: Lauraceae
Spesies: Litsea sp
Nama Lokal : Madang
telur
• Tumbuhan pohon
• Untuk bahan baku obat

nyamuk
• Cara: yang digunakan

kulit batangnya



Untuk lain-lain



Famili: Annonaceae
Spesies: 
Cyathostemma viridiflorum
Nama Lokal: Larak pisang
• Tumbuhan perdu
• Penghitam rambut
• Cara: Buah yang sudah

masak dipakai untuk
keramas, diremas dengan
campuran air sedikit



Famili:Annonaceae
Spesies:Asimina triloba
Nama Lokal : daun
pancar matahari
• Tumbuhan perdu
• Pelindung kulit/bedak
• Cara: Daun diremas dan

dioleskan ke wajah



Famili:Asparagaceae
Spesies:Dracaena sp
Nama Lokal : Pudak
gunung
• Tumbuhan perdu
• Anti racun, karena

gigitan binatang
Cara: Daunnya dikunyah
atau diremas dikasih air 
sedikit kemudian
ditempelkan pada bagian
yang kena gigitan racun
hewan.  Atau diremas
dikasih air langsung
diminumkan



Famili:Verbenaceae
Spesies: Vitek
pubescens
Nama Lokal : 
Sungkai
• Tumbuhan pohon
• Obat malaria
• Cara: Dihaluskan

pucuknya
langsung ditelan



Famili: Arecaceae
Spesies: Calamus caesius
Nama Lokal: Rotan
• Tumbuhan perdu/liana
• Untuk obat pusing
• Cara: Rotan yang telah

dikeringkan, kemudian
dibakar untuk dibuat seperti
rokok



Famili: Primulaceae
Spesies: Labisia pumila
Nama Lokal : Rumput
fatimah
• Tumbuhan bawah
• Untuk KB 
• Cara: Akarnya direbus

diminum setiap hari






