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Sekapur Sirih

Puji syukur Kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini. Salah satu sekolah dampingan 
WWF Indonesia yang berada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara adalah SDN 002 Malinau Selatan Hilir. 
Sekolah yang berada di Desa Wisata Setulang tersebut telah melakukan terobosan yang penting. Mereka 
membuat dan menjaga hutan yang ada di sekitar sekolah. Hutan hujan tropis kecil itu dikelola secara mandiri 
oleh sekolah dan sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar dan mengajar bagi para pendidik dan peserta didik. 

Ada lebih dari seratus jenis tumbuhan khas hutan Borneo Utara yang tumbuh di areal seluas 5 hektare itu, 
diantaranya berkhasiat mengandung obat. Rimba alaminya juga dihuni sejumlah fauna unik seperti aneka jenis 
burung, mamalia, berbagai macam serangga serta ditemukan sejumlah bangsa reptilia. Di dalam kawasan hutan 
sekolah juga dapat ditemukan beberapa sumber mata air alami. Sumber air bersih itu membentuk genangan air 
berupa rawa-rawa dangkal dan sungai kecil.  

Keberadaan rimba tersebut merupakan bagian dari hutan adat masyarakat Dayak Oma Lung, yang akan dikelola 
oleh pihak SDN 002 Malinau Selatan Hilir. Diberikan pada tahun 2015 oleh tokoh Adat Dayak Oma Lung dari Desa 
Setulang untuk pihak sekolah melalui Gerakan Desa Membangun. Tujuannya adalah, dalam rangka 
penyelamatan hutan untuk sarana pendidikan dan pelestarian alam di kawasan Desa Setulang. 

Pendataan terhadap tumbuhan berkhasiat obat di kawasan hutan dan pekarangan sekolah akan terus dilakukan 
secara bertahap di masa mendatang. Karena pada hakekatnya, ekosistem Hutan sekolah SD 002 Malinau Selatan 
Hilir merupakan “Pustaka Alam“  yang menyimpan ribuan khazanah ilmu pengetahuan dan pelestarian kearifan 
budaya lokal. Kami sadar dan mohon maaf bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi 
dalam penulisan. Melalui terbitnya buku ini, semoga menjadikan bahan baca dan literatur yang bermanfaat bagi 
dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

Malinau, November 2019
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Latar Belakang

Ada 43 sekolah di Kawasan Jantung Kalimantan (HoB/Heart of Borneo) yang berada di bawah 

pendampingan WWF Indonesia. Sejak tahun 2008 lembaga ini telah melakukan pengembangan 

program ESD di 13 kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Kalimatan Barat dan Kalimatan Utara. 

Salah satu sekolah dampingan WWF Indonesia yang berada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara 

adalah SDN 002 Malinau Selatan Hilir. Para pendidik serta siswa di sekolah ini telah mengikuti pelbagai 

pelatihan dari WWF Indonesia-ESD Unit. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas para pendidik 

dalam memberikan pengajaran bagi siswa dan peningkatan kualitas sekolah di wilayah Kabupaten 

Malinau. Hasil dari kegiatan pelatihan telah diaplikasikan dalam metode belajar dan pembelajaran di 

sekolah itu. Termasuk juga pengembangan suatu lembaga pendidikan menuju sekolah yang 

mempunyai pandangan tentang Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tak hanya itu, peran 

serta masyarakat di sekitar sekolah pun dilibatkan dalam pengambilan setiap kebijakan sekolah.

Dalam rangka percepatan pencapaian inisiatif Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 

(Education for Sustainable Development/ESD) di Indonesia, Yayasan WWF Indonesia – ESD Unit 

bekerjasama dengan Yayasan Sekolah Alam Digital (www.sekolahalamdigital.org) pada tahun 2019 

mengadakan sebuah kegiatan bertajuk Program Leading The Change : Management Website & 

Sustainable Village & SDGs, 2019  di Kawasan Heart of Borneo, Pulau Kalimantan.

Sebagai bentuk dari kegiatan pendampingan sekolah yang dilakukan di tahun 2019 ini yaitu dengan  

melakukan Pendataan Tanaman Obat dan Pendataan Serangga di Hutan Sekolah SDN 002 Malinau 

Selatan Hilir, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 

September 2019.  Aktifitas pendataan tersebut sebagai tindak lanjut dari rangkaian kegiatan 

yang dilakukan tahun 2018 lalu sebagai program pengembangan kapasitas sekolah 

dampingan WWF Indonesia - ESD unit di Kawasan Kalimantan Utara. Kegiatannya meliputi 

pengembangan Hutan Sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir di Desa Setulang yang 

dilakukan melalui pendataan koleksi flora atau tumbuhan di hutan sekolah.  

Untuk menunjang kegiatan tersebut, pada program tahun ini dilakukan Pendataan Tanaman 
Obat dan Pendataan Serangga di Hutan Sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir secara 
partisipatif. Semua aktifitas yang berlangsung melibatkan unsur para pendidik dan para 
peserta didik SD 002 Malinau Selatan Hilir dan didukung oleh masyarakat, serta tokoh adat 
Dayak Kenyah Oma Lung dari Desa Setulang. 

Hasil pendataan koleksi tumbuhan berkhasiat obat dan serangga di hutan sekolah 
dilanjutkan dengan proses pembuatan buku  berjudul  Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat 
Obat dan buku Koleksi Serangga Hutan Sekolah dan Sekitarnya  yang ditulis dan disusun 
bersama oleh Yayasan Sekolah Alam Digital  dengan Kepala Sekolah, guru dan para siswa. 
Proses pendataan dilakukan secara bertahap dimulai dengan program pendataan awal pada 
tahun ini hingga tahun mendatang atau sampai seluruh komponen data tanaman serta data 
pendukung berupa fungsi dan faedah tumbuhan tersebut terkumpul semuanya. Selama 
kegiatan tercatat ada 41 jenis tanaman berkhasiat obat dan 34 jenis serangga yang 
ditemukan di dalam kawasan Hutan Sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir. 
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Sejarah Berdirinya Hutan Sekolah

Pada bulan Desember 2012, SDN 002 Malinau Selatan Hilir, kali pertama melakukan pertemuan 

dengan orang tua siswa untuk memaparkan program sekolah. Saat itu tercetus ide untuk membuat 

program jangka menengah dan jangka panjang yang dilakukan oleh sekolah bersama orang tua murid 

dan masyarakat sekitar. Hasil pertemuan itu menghasilkan upaya untuk melindungi bangunan sekolah 

dan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan serta mempertahankan seni budaya lokal, Dayak Kenyah 

Oma Lung. 

Langkah kegiatan pertama adalah dengan menanam 80 bibit pohon sawit yang mempunyai ekonomi 

tinggi dan beberapa tanaman lokal di sekitar halaman. Tanaman lokal yang merupakan tanaman buah 

dan tanaman hutan juga ditanami di sekeliling sekolah. Program rehabilitasi lahan kritis di sekitar 

sekolah dilakukan bersama dengan para orang tua, aparat desa setempat dan dibantu masyarakat 

sekitar.

Secara topografi sekolah tersebut dibangun di sebuah dataran tinggi atau bukit kecil yang telah 

dipangkas sehingga kontur tanahnya sangat labil, mudah terjadi erosi maupun bencana tanah longsor. 

Adanya pohon yang ditanam untuk melindungi bangunan sekolah dan menahan erosi tanah. Bila 

sudah besar, pepohonan itu juga diharapkan memberi manfaat ekonomis dan ekologis bagi 

lingkungan sekolah. 

Sekolah yang berada di Desa Wisata Setulang tersebut juga telah melakukan program jangka panjang. 

Upaya yang dilakukan adalah membuat dan menjaga hutan yang ada di sekitar sekolah. Adanya hutan 

mini yang dikelola secara mandiri oleh sekolah sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar dan 

mengajar bagi para pendidik dan peserta didik. Selain itu juga sebagai kawasan perlindungan alam 

bagi sejumlah flora dan fauna di seputar wilayah Malinau, Kalimantan Utara. 

Ada lebih dari 40 jenis tumbuhan yang berkhasiat menyembuhkan/obat yang tumbuh di areal seluas 5 

hektar itu. Rimba alaminya juga dihuni sejumlah fauna unik seperti aneka jenis burung, mamalia, 

berbagai macam serangga serta ditemukan sejumlah bangsa reptilia. Tak hanya itu, di kawasan hutan 

sekolah juga dapat ditemukan beberapa sumber mata air alami. Sumber air bersih itu membentuk 

genangan air berupa rawa-rawa.  

Secara geografis sekolah itu dikelilingi oleh hutan hujan tropis khas Pulau Borneo yang masih asli. 

Gedung sekolah juga berbatasan dengan ladang-ladang penduduk yang masih dikelola secara 

tradisional. Mereka menanam padi, jagung, singkong serta tanaman sayur di sekitar ladang. 

Sedangkan, wilayah pemukiman milik Suku Dayak Kenyah Oma Lung yang masih terjaga adat istiadat 

leluhurnya, terletak tak jauh dari sekolah. Mereka bermukim di kawasan Desa Wisata Setulang, yang 

masih masuk ke dalam Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Desa ini merupakan destinasi wisata di 

wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Lokasi wisata budaya ini banyak dikunjungi wisatawan 

lokal dan mancanegara.

Sebelum pembangunan sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir pada tahun 1971, di kawasan tersebut 

merupakan hutan lebat yang dengan kontur alam yang berbukit-bukit. Hutan hujan tropis (The 

Tropical Rain Forest) khas tanah Borneo Utara itu padat ditumbuhi berbagai macam pohon berkayu 

keras dan tanaman obat, semak dan tumbuhan liar lainnya. Areal hutannya menjadi tempat hidup 

yang alami bagi sejumlah satwa liar seperti aneka jenis burung, serangga, hewan melata (Reptilia) dan 

ditemukan pula sejumlah hewan mamalia (Hewan menyusui). 
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Dalam proses pembangunan gedung sekolah masih disisakan areal hutan alami di sekitar sekolah. 

Hingga kini, kawasan rimba kecil itu masih terjaga keasliannya dan kini dijadikan Hutan Sekolah SDN 

002 Malinau Selatan Hilir yang luasnya mencapai 5 hektar.

Menurut sejarahnya, secara legalitas, pada bulan agustus 2015 telah dihibahkan sebidang lahan 

berupa lahan hutan dari tokoh Adat Dayak Oma Lung dari Desa Setulang untuk pihak sekolah melalui 

Gerakan Desa Membangun. Keberadaan rimba tersebut merupakan bagian dari hutan adat 

masyarakat Dayak Oma Lung, yang akan dikelola oleh pihak SDN 002 Malinau Selatan Hilir. Tujuannya 

adalah, dalam rangka penyelamatan hutan untuk sarana pendidikan dan pelestarian alam di kawasan 

Desa Setulang. Keberadaan hutan sekolah sangat didukung oleh para tetua adat setempat, 

masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah Malinau.  

Pada bulan September 2015, guru-guru dan para murid dibantu bersama masyarakat bekerja untuk 

membuat jalan setapak di sekitar hutan. Mereka membuat jalur lintasan di dalam rimba dan 

melakukan kegiatan penghijauan dengan menanami sejumlah tanaman hutan. Bibit-bibit pohon 

hutan yang ditemukan di sekitar desa seperti ulin, kapur, meranti dan jenis-jenis buah-buahan hutan 

ditanam di sejumlah lokasi di sekitar hutan sekolah.  

Sampai saat ini, jalan setapak yang dibuat secara bergotong-royong itu dipakai sebagai jalan pintas 

para murid dari Desa Setulang menuju ke sekolah. Jalur setapak berliku di tengah hutan dapat 

digunakan juga sebagai areal pengamatan alam untuk mengamati aneka jenis flora dan fauna. 
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Sarana Belajar dan Media Pembelajaran

Keberadaan hutan sekolah sangat erat kaitannya dengan sejumlah kegiatan yang berhubungan 

dengan program Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan peningkatan kapasitas 

pengembangan para pendidik di sekolah tersebut. Selain sebagai sarana penyelamatan alam dan 

pelestarian seni budaya lokal khas Dayak Kenyah Oma Lung, hutan sekolah dipakai sebagai sarana 

belajar. Diantaranya adalah kegiatan pengembangan hutan sekolah sebagai media pembelajaran bagi 

siswa. Hal tersebut sangat bekaitan dengan berbagai mata pelajaran di sekolah, seperti mata 

pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Matematika, SBK (Seni Budaya 

dan Keterampilan), PKn (pendidikan Kewarganegaraan), Agama, Bahasa Indonesia, serta sangat 

berhubungan dengan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).

Pada bulan Agustus 2017, WWF Indonesia-ESD Unit bersama dengan siswa serta para guru SDN 002 

Malinau Selatan Hilir dibantu orangtua murid dan masyarakat telah melakukan upaya pendataan 

koleksi tanaman di sekitar hutan sekolah. Terdata ada 40 jenis tanaman hutan yang berhasil diintifikasi 

secara sederhana oleh para siswa. Mereka mendata tentang nama pohon dan fungsi serta mendata 

keberadaan.

Pada bulan Oktober 2018, para siswa dan pendidik juga menanam dan memberi label nama tanaman, 

nama lokal dan nama ilmiahnya. Para guru juga membantu mengidentifikasi kawasan hutan dengan 

membuat pemetaan lokasi. Mereka menggambar dan mengindentifikasi keberadaan 40 jenis 

tanaman yang tumbuh di hutan sekolah. 

Dalam program berikutnya pada bulan November 2019, para siswa dan pendidik juga mendata 

tumbuhan berkhasiat obat di dalam hutan sekolah dan di pekarangan sekolah. Para siswa dan 

masyarakat, terutama generasi muda akan lebih mudah mengenali 

hutan dan manfaatnya. Hal ini akan menjadikan hutan sekolah 

sebagai sarana belajar sekaligus menyelamatkan keanekaragaman 

hayati lokal.

Ada tiga aspek yang terkandung dengan adanya hutan sekolah: 

1. ASPEK EKOLOGI
· Herbarium mini.
· Sumber mata air. 
· Sumber tanaman obat.
· Konservasi flora dan fauna lokal khas Kalimantan utara.

2. ASPEK EKONOMI
· Sumber dan tersedianya tanaman rotan dan gaharu.
· Sumber dan tersedianya tanaman kadabang yang daunnya 

dipakai untuk pembuatan anyaman. 
· Wisata alam dan wisata pendidikan. 

3. ASPEK SOSIAL dan BUDAYA
· Miniatur hutan adat Tane’ Olen.
· Penyelamatan hutan adat Desa Setulang.
· Media pembelajaran bagi pelajar di kawasan Kab. Malinau. 

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
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Identifikasi Tumbuhan

Identifikasi Tumbuhan

Identifikasi tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh di hutan sekolah dan 
pekarangan sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir:

1. Aka Kazung/Aka Fait
2. Akar Kedayan
3. Aren/Enau 
4. Bambu
5. Be’ke
6. Bele’em/Beli’en
7. Benevang
8. Bengkuang 
9. Bere
10. Daun Sang
11. Eve Tenevule
12. Jambu Hutan
13. Jarak
14. Jelemutin

15. Kar’eng
16. Kaze Afe’
17. Kaze Kubeg Leme
18. Kenikir
19. Ketapang
20. Kitung
21. Kunyit
22. Libun
23. Mengkudu
24. Nyalo
25. Nyufing
26. Ovalung/Ulet lung
27. Page Bala / Kalakai

28. Paku Sarang Burung
29. Pasak Bumi
30. Pecah Beling
31. Pisang Hutan
32. Putri Malu
33. Rumput Akar Wangi 
34. Salo, Kayu Ipo
35. Talang
36. Talun
37. Ta'to
38. Tema'a
39. Tempango
40. Tobo Aka / Sekilang
41. Ungah
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Indonesia : Brotowali

Ilmiah       : atau atauTinospora crispa  Heart leaved moonseed  Tinospora cordifolia (Menispermaceae)

Aka Kazung/Aka Fait

Manfaat yang dimiliki brotowali, yaitu:

Ÿ Mengatasi diabetes
 Kemampuan brotowali mengatasi diabetes telah diakui kepopulerannya oleh banyak orang. 
 Brotowali dapat bekerja meningkatkan produksi insulin yang membantu memicunya 
 penyerapan glukosa pada otot. 

Ÿ Menaikkan berat badan
 Anda dapat menggunakan brotowali untuk menaikan berat badan dengan 
 merebus batang dan daun brotowali dengan air yang cukup. Air rebusan 
 dari brotowali dapat dikonsumsi untuk meningkatkan nafsu makan.

Ÿ Mengobati hepatitis
 Rebusan tanaman brotowali yang dikonsumsi teratur sebanyak dua kali 
 sehari dapat mengatasi hepatitis atau penyakit kuning yang disebabkan 
 oleh peningkatan bilirubin pada tubuh Anda. 

Ÿ Menurunkan demam
 Campuran air rebusan dari brotowali yang dicampurkan dengan madu
 dapat menurunkan demam. Brotowali dapat mengobati demam karena 
 memiliki sifat antipiretik dan analgesic yang dapat meredakan nyeri.

Ÿ Mengobati malaria
 Brotowali yang direbus dalam air mendidih dapat digunakan untuk 

mengobati penyakit malaria jika digunakan tiga kali dalam sehari. 

Ÿ Mengobati rematik
 Penderita  pasien rematik dapat meminum air rebusan yang berasal dari 

batang dan daun brotowali dua kali sehari secara teratur.

Ÿ Mencegah penyakit jantung
 Brotowali dapat menekan kolesterol LDL (Low density lipoprotein) dalam 

darah untuk mencegah terjadinya penyumbatan di aliran darah yang dapat 
mengganggu sirkulasi dalam tubuh dan menyebabkan stroke dan penyakit 
jantung.

Ÿ Mengatasi infeksi
 Brotowali dapat mengatasi berbagai macam infeksi pada kulit yang 

disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Rebusan air brotowali yang 
dioleskan pada luka dapat mempercepat penyembuhan pada area kulit 
yang terkena infeksi.

Ÿ Mengobati rhinitis
 Brotowali dapat mengobati rhinitis yang menyebabkan gangguan pada 

hidung seperti gatal, tersumbat, dan juga batuk-batuk.

www.fimela.com
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Indonesia : Akar Kedayan

Ilmiah       : Aristolochia sp

Akar Kedayan

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Penawar racun
Merupakan sejenis tanaman obat yang digunakan sebagai Penawar racun 
oleh masyarakat Dayak pada umumnya. Akar ini merupakan jenis tanaman 
liana yang hidup merayap dan memanjat pada pohon-pohon besar di hutan 
tropis. Akar ini merupakan obat yang umum ditemukan dan di miliki oleh 
setiap rumah, karena merupakan termasuk dalam jenis besar bagi 
masyarakat dayak. Jenis tanaman obat ini memiliki fungsi sebagai penawar 
segala macam racun yang berasal dari gigitan ular, keracunan bahan lain, 
dan sengatan lebah atau kalajengking
 
Penggunaannya dengan cara langsung menempelkan bagian akar yang 
telah dihaluskan atau atau dikunyah pada luka bekas gigitan. bisa juga 
serutan akar di rendam dengan air lalu diminumkan.
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Aren/Enau
Indonesia : Aren/Enau 

Ilmiah        : Arenga pinnata 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Akar aren ternyata juga memiliki banyak manfaatnya bagi 
kesehatan manusia. Akar aren ini digunakan untuk obat 
herbal. Adapun obat yang dibuat untuk menyembuhkan 
penyakit seperti kencing batu, cara menggunakan dengan 
cara merebus segengam akar aren dengan menggunakan 3 
air, sampai menyusut menjadi 2 gelas airnya, diminum 
secara rutin 2 kali sehari. akarnya  dapat mengobati memar 
atau bengkak. Hal ini bisa terjadi karena akar aren memiliki 
kandungan anti-inflamantory yang dapat membantu tubuh 
dalam melawan rasa sakit dan membantu mempercepat 
penyembuhan luka.
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Bambu
Indonesia : Bambu

Ilmiah        : Bambuseae

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Membantu menghilangkan racun dalam tubuh, 
memperbaiki sel-sel mati.

Ÿ Bambu merupakan sumber mineral untuk kulit yang 
dapat membuat kulit menjadi lebih mulus dan bersih.

Ÿ Bambu yang kaya silika dapat melindungi kulit dari 
infeksi bakteri, jamur dan mencegah dan mengobati 
kerontokan rambut.

Ÿ Air bambu dapat diminum dan bermanfaat sebagai 
“tonik” penghilang dahaga dan penambah energi.

Ÿ Lantai dari bambu diketahui dapat menyerap 
gelombang elektromagnetik.

Ÿ Bahan pakaian yang terbuat dari bambu sangat kuat, 
menyerap kelembaban, menghilangkan bau badan 
serta menangkis sinar ultraviolet dengan baik.

Ÿ Ekstrak daun bambu mengandung nutrisi temasuk 
asam amino, gula dan mineral. Zat yang efektif 
menjaga kelembaban kulit, menenangkan tubuh dan 
pikiran serta membersihkan racun dalam tubuh.

Ÿ Ekstrak daun bambu juga memiliki senyawa yang 
dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh.
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Indonesia : Sengkubak, Daun Napa

Ilmiah       : Pycnarrhena cauliflora 

Be’ke

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ /pengganti vetsinPenyedap Rasa
 Baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan 

alami yang ada dalam daun, dipercaya 
memperkuat daya tahan tubuh. Selain 
itu juga untuk memperlancar 
peredaran darah, mencegah gangguan 
pencernaan. Karena airnya hijau, 
banyak mengandung zat hijau daun 
yang bagus untuk tubuh, kalau 
digosok diperas pakai air hijau airnya, 
seperti pandan. Cara pengolahannya, 
daun dikeringkan kemudian ditumbuk 
atau dihaluskan kemudian dicampur 
dengan masakan.

Ÿ Obat Diabetes
 Daunnya direbus kemudian airnya 

diminum 
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 Baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan 

alami yang ada dalam daun, dipercaya 
memperkuat daya tahan tubuh. Selain 
itu juga untuk memperlancar 
peredaran darah, mencegah gangguan 
pencernaan. Karena airnya hijau, 
banyak mengandung zat hijau daun 
yang bagus untuk tubuh, kalau 
digosok diperas pakai air hijau airnya, 
seperti pandan. Cara pengolahannya, 
daun dikeringkan kemudian ditumbuk 
atau dihaluskan kemudian dicampur 
dengan masakan.

Ÿ Obat Diabetes
 Daunnya direbus kemudian airnya 

diminum 
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Indonesia : Ulin

Ilmiah       : Eusideroxylon zwageri

Bele’em/Beli’en

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

- Buah berwarna coklat, berbentuk bulat lonjong 

digunakan untuk obat sakit perut. Biji pohon ulin 

memiliki khasiat untuk pengobatan. Biji yang sudah 

dihaluskan dapat dimanfaatkan sebagai obat 

bengkak, bisa juga untuk menghitamkan rambut, 

seperti semir.  Selain bijinya, buah pohon ulin dapat 

dimanfaatkan dengan cara dikeringkan terlebih 

dahulu, lalu dicampurkan dengan manfaat minyak 

kelapa berkhasiat untuk menghitamkan rambut 

serta mencegah tumbuhnya uban.
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Indonesia : Ulin

Ilmiah       : Eusideroxylon zwageri

Bele’em/Beli’en

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

- Buah berwarna coklat, berbentuk bulat lonjong 

digunakan untuk obat sakit perut. Biji pohon ulin 

memiliki khasiat untuk pengobatan. Biji yang sudah 

dihaluskan dapat dimanfaatkan sebagai obat 

bengkak, bisa juga untuk menghitamkan rambut, 

seperti semir.  Selain bijinya, buah pohon ulin dapat 

dimanfaatkan dengan cara dikeringkan terlebih 

dahulu, lalu dicampurkan dengan manfaat minyak 

kelapa berkhasiat untuk menghitamkan rambut 

serta mencegah tumbuhnya uban.
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Indonesia : Benuang/Binuang

Ilmiah       : Octomeles sumatrana

Benevang

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat Kurap
 Daunnya ditumbuk lalu digosok dibagian kulit yang 

terjangkit kurap.

Ÿ Penawar Racun, Gigitan ular/lipan 
 Ambil kulit bagian dalam dari kulit batang lalu oleskan 

pada luka hingga sembuh.

Ÿ Obat Luka Infeksi
 Kulitnya direbus dan airnya diminum.
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Indonesia : Benuang/Binuang

Ilmiah       : Octomeles sumatrana

Benevang

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat Kurap
 Daunnya ditumbuk lalu digosok dibagian kulit yang 

terjangkit kurap.

Ÿ Penawar Racun, Gigitan ular/lipan 
 Ambil kulit bagian dalam dari kulit batang lalu oleskan 

pada luka hingga sembuh.

Ÿ Obat Luka Infeksi
 Kulitnya direbus dan airnya diminum.
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Indonesia : Bengkuang / Bengkoang

Ilmiah       :  Pachyrhizus erosus

Bengkuang

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit
 Kadar air yang tinggi dalam bengkuang juga berperan untuk mempercepat proses pencernaan dalam tubuh. 

Dengan mengonsumsi bengkuang, dapat mencegah sembelit karena memiliki komposisi serat yang tinggi di 
dalamnya.

Ÿ Kadar gula terkontrol dan menurunkan kadar kolesterol darah
 Berfungsi sebagai peluruh dan pencahar, meminimalkan penyerapan makanan secara berlebih dalam usus. 

Selain serat dan kadar air yang tinggi, kandungan vitamin C dalam bengkuang yang berfungsi sebagai 
antioksidan juga dapat membantu dalam proses penurunan kadar kolesterol dalam darah dengan cara di jus.

Ÿ Membantu mencegah kanker
 Melawan radikal bebas yang akhirnya mengarah pada pembentukan sel kanker.

Ÿ Sebagai obat demam
 Dapat digunakan untuk menurunkan demam karena mempunyai sifat kimiawi. Bengkuang dapat dikonsumsi 

secara langsung atau dibuat jus tiap pagi dan sore hari.

Ÿ Mencerahkan kulit dan menyamarkan bekas luka
 Bengkuang mengandung vitamin C dalam proporsi tertinggi karena tubuh dapat diremajakan. Selain 

memakannya, dapat pula dicampur dengan kunyit untuk menyamarkan bekas luka atau tanda lain di kulit. 
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Indonesia : Bengkuang / Bengkoang

Ilmiah       :  Pachyrhizus erosus

Bengkuang

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit
 Kadar air yang tinggi dalam bengkuang juga berperan untuk mempercepat proses pencernaan dalam tubuh. 

Dengan mengonsumsi bengkuang, dapat mencegah sembelit karena memiliki komposisi serat yang tinggi di 
dalamnya.

Ÿ Kadar gula terkontrol dan menurunkan kadar kolesterol darah
 Berfungsi sebagai peluruh dan pencahar, meminimalkan penyerapan makanan secara berlebih dalam usus. 

Selain serat dan kadar air yang tinggi, kandungan vitamin C dalam bengkuang yang berfungsi sebagai 
antioksidan juga dapat membantu dalam proses penurunan kadar kolesterol dalam darah dengan cara di jus.

Ÿ Membantu mencegah kanker
 Melawan radikal bebas yang akhirnya mengarah pada pembentukan sel kanker.

Ÿ Sebagai obat demam
 Dapat digunakan untuk menurunkan demam karena mempunyai sifat kimiawi. Bengkuang dapat dikonsumsi 

secara langsung atau dibuat jus tiap pagi dan sore hari.

Ÿ Mencerahkan kulit dan menyamarkan bekas luka
 Bengkuang mengandung vitamin C dalam proporsi tertinggi karena tubuh dapat diremajakan. Selain 

memakannya, dapat pula dicampur dengan kunyit untuk menyamarkan bekas luka atau tanda lain di kulit. 
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Bere

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Buah berbentuk bulat kecil dan enak dimakan, manis rasanya. 

Selain itu dapat menyembuhkan sakit perut. Caranya buahnya 

dikupas, ditumbuk dan air nya diminum

Indonesia : Salak Hutan

Ilmiah        : -
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Bere

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Buah berbentuk bulat kecil dan enak dimakan, manis rasanya. 

Selain itu dapat menyembuhkan sakit perut. Caranya buahnya 

dikupas, ditumbuk dan air nya diminum

Indonesia : Salak Hutan

Ilmiah        : -
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Daun Sang
Indonesia : Daun Sang

Ilmiah        : Licuala valida Becc

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat menurunkan tekanan darah tinggi/hipertensi,  
Caranya ambil umbutnya lalu direbus dan diminum 
dengan rutin pemakaiannya.
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Daun Sang
Indonesia : Daun Sang

Ilmiah        : Licuala valida Becc

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat menurunkan tekanan darah tinggi/hipertensi,  
Caranya ambil umbutnya lalu direbus dan diminum 
dengan rutin pemakaiannya.
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Indonesia : Rotan

Ilmiah       : Calamus L

Eve Tenevule 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Saat ini pengunaan umbut rotan sebagai obat 

hipertensi atau darah tinggi telah banyak dilakukan 

secara empiris, terutama oleh masyarakat suku Dayak. 

Umbut rotan telah terbukti secara ilmiah dapat 

digunakan untuk mengobati hipertensi. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa umbut rotan mengandung 

beberapa senyawa yaitu flavonoid, saponin, terpenoid. 

Flavonoid dan saponin merupakan senyawa yang dapat 

digunakan untuk mengobati hipertensi. Caranya ambil 

umbutnya atau batang mudanya lalu dijadikan sayur 

atau dibakar.

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
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Indonesia : Rotan

Ilmiah       : Calamus L

Eve Tenevule 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Saat ini pengunaan umbut rotan sebagai obat 

hipertensi atau darah tinggi telah banyak dilakukan 

secara empiris, terutama oleh masyarakat suku Dayak. 

Umbut rotan telah terbukti secara ilmiah dapat 

digunakan untuk mengobati hipertensi. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa umbut rotan mengandung 

beberapa senyawa yaitu flavonoid, saponin, terpenoid. 

Flavonoid dan saponin merupakan senyawa yang dapat 

digunakan untuk mengobati hipertensi. Caranya ambil 

umbutnya atau batang mudanya lalu dijadikan sayur 

atau dibakar.
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Jambu Hutan
Indonesia : Jambu Hutan

Ilmiah        : 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

 Obat sakit perut, diare, 
     Caranya ambil kulit batangnya,kemudian di 

tumbuk-tumbuk lalu direbus kemudian diminum. 
Air rebusan tersebut akan terasa sepat
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Jambu Hutan
Indonesia : Jambu Hutan

Ilmiah        : 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

 Obat sakit perut, diare, 
     Caranya ambil kulit batangnya,kemudian di 

tumbuk-tumbuk lalu direbus kemudian diminum. 
Air rebusan tersebut akan terasa sepat
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Indonesia : Jarak

Ilmiah       : Jathropa curcas

Jarak

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Mengobati radang telinga. Radang telinga bisa terjadi karena influenza yang mendadak ditandai suhu badan yang naik, sakit 
dalam telinga, sedikit tuli dan berdengung. Untuk mengatasinya menggunakan getah daun jarak kemudian diteteskan 
sebanyak 6 tetes kedalam telinga.

Ÿ Obat sakit gigi berlubang. Untuk mengatasinya dengan menggunakan getah jarak diteteskan pada kapas, kemudian ditempelkan 
pada gigi yang berlubang 

Ÿ Obat sariawan. Cara menggunakannya adalah dengan mengambil getah yang keluar dari batang jarak, kemudian tempelkan 
pada bagian yang terkena sariawan. Semakin rutin ditempelkan maka proses penyembuhan akan semakin cepat pula.

Ÿ Mengatasi kembung dan masuk angin. Cara mempergunakannya adalah mengambil selembar daun jarak kemudian dibakar 
oleh api dan jangan terlihat gosong tambahkan sedikit minyak sayur atau telon kemudian tempelkan dibagian pinggang.

Ÿ Mengatasi susah buang air besar. Sediakan 4 helai daun jarak yang segar karena berfungsi sebagai pencahar ringan lalu cuci 
bersih, kemudian memasak atau mengukus daun tersebut selama 7 kali berturut-turut sampai penyakit sembelitnya berkurang 
atau hilang.

Ÿ Koreng, jamur dan gatal. Kandungan minyak yang terdapat pada tanaman jarak dapat menghilangkan gangguan jamur. Cara 
menggunakannya adalah mengoleskan minyak jarak pada tubuh yang terkena koreng, jamur maupun gatal lakukan berturut-
turut sehingga mengalami perubahan dan pemulihan

Ÿ Mengatasi luka dan pendarahan. Luka baru berdarah bisa langsung dihentikan oleh getah pohon jarak.
Ÿ Obat Rheumatik, Eksim maupun gatal. Untuk menggunakannya ambilah daun jarak yang tua dan segar dan dicuci bersih, 

kemudian daun tersebut dihaluskan dengan cara menumbuk atau dengan cara lainnya lalu daun yang sudah halus ditambah air 
kemudian lumuri daun yang sudah halus keseluruh tubuh dan pada bagian yang terkena eksim lumuri yang terkenanya saja.

Ÿ Mengobati batuk dan mengencerkan dahak. Sediakan akar tanaman jarak kemudian merebusnya. Air rebusan tersebut di 
minum pagi dan sore hari. Ulangi sampai 3 kali rebusan baru diganti akar yang baru.
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Indonesia : Jarak

Ilmiah       : Jathropa curcas

Jarak

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Mengobati radang telinga. Radang telinga bisa terjadi karena influenza yang mendadak ditandai suhu badan yang naik, sakit 
dalam telinga, sedikit tuli dan berdengung. Untuk mengatasinya menggunakan getah daun jarak kemudian diteteskan 
sebanyak 6 tetes kedalam telinga.

Ÿ Obat sakit gigi berlubang. Untuk mengatasinya dengan menggunakan getah jarak diteteskan pada kapas, kemudian ditempelkan 
pada gigi yang berlubang 

Ÿ Obat sariawan. Cara menggunakannya adalah dengan mengambil getah yang keluar dari batang jarak, kemudian tempelkan 
pada bagian yang terkena sariawan. Semakin rutin ditempelkan maka proses penyembuhan akan semakin cepat pula.

Ÿ Mengatasi kembung dan masuk angin. Cara mempergunakannya adalah mengambil selembar daun jarak kemudian dibakar 
oleh api dan jangan terlihat gosong tambahkan sedikit minyak sayur atau telon kemudian tempelkan dibagian pinggang.

Ÿ Mengatasi susah buang air besar. Sediakan 4 helai daun jarak yang segar karena berfungsi sebagai pencahar ringan lalu cuci 
bersih, kemudian memasak atau mengukus daun tersebut selama 7 kali berturut-turut sampai penyakit sembelitnya berkurang 
atau hilang.

Ÿ Koreng, jamur dan gatal. Kandungan minyak yang terdapat pada tanaman jarak dapat menghilangkan gangguan jamur. Cara 
menggunakannya adalah mengoleskan minyak jarak pada tubuh yang terkena koreng, jamur maupun gatal lakukan berturut-
turut sehingga mengalami perubahan dan pemulihan

Ÿ Mengatasi luka dan pendarahan. Luka baru berdarah bisa langsung dihentikan oleh getah pohon jarak.
Ÿ Obat Rheumatik, Eksim maupun gatal. Untuk menggunakannya ambilah daun jarak yang tua dan segar dan dicuci bersih, 

kemudian daun tersebut dihaluskan dengan cara menumbuk atau dengan cara lainnya lalu daun yang sudah halus ditambah air 
kemudian lumuri daun yang sudah halus keseluruh tubuh dan pada bagian yang terkena eksim lumuri yang terkenanya saja.

Ÿ Mengobati batuk dan mengencerkan dahak. Sediakan akar tanaman jarak kemudian merebusnya. Air rebusan tersebut di 
minum pagi dan sore hari. Ulangi sampai 3 kali rebusan baru diganti akar yang baru.
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Indonesia : Buah Senduduk Akar, Senggani  

Ilmiah        : Melastoma malabathricum L.

Jelemutin

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

 Mengobati mabuk karena minuman alkohol, diare, 
keputihan, obat kumur, penenang, luka bakar, cacingan 
pada anak-anak, sariawan, pendarahan rahim, bisul, 
keracunan singkong, luka bakar dan luka berdarah. Zat 
aktif yang dikandung berperan sebagai penyembuh luka. 
Caranya daunnya ditumbuk dan ditempel di luka yang 
baru  dibalut dengan perban, getahnya seperti antibiotik, .
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Indonesia : Buah Senduduk Akar, Senggani  

Ilmiah        : Melastoma malabathricum L.

Jelemutin

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

 Mengobati mabuk karena minuman alkohol, diare, 
keputihan, obat kumur, penenang, luka bakar, cacingan 
pada anak-anak, sariawan, pendarahan rahim, bisul, 
keracunan singkong, luka bakar dan luka berdarah. Zat 
aktif yang dikandung berperan sebagai penyembuh luka. 
Caranya daunnya ditumbuk dan ditempel di luka yang 
baru  dibalut dengan perban, getahnya seperti antibiotik, .
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Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Sebagai anti oksidan, obat susah tidur, 
memperlambat penuaan pada kulit, mengurangi 
nyeri di otot, menormalkan tekanan darah, 
mengobati diabetes, menyediakan kalori, 
mengurangi penyakit asam urat, mencegah kanker 
usus besar, untuk kesehatan rambut.

44

Indonesia : Seri / Kersen

Ilmiah        : Muntingia calabura L

Kar’eng
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Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Sebagai anti oksidan, obat susah tidur, 
memperlambat penuaan pada kulit, mengurangi 
nyeri di otot, menormalkan tekanan darah, 
mengobati diabetes, menyediakan kalori, 
mengurangi penyakit asam urat, mencegah kanker 
usus besar, untuk kesehatan rambut.

44

Indonesia : Seri / Kersen

Ilmiah        : Muntingia calabura L

Kar’eng
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Kaze Afe’
Indonesia : -

Ilmiah        : -

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat kolera.  Akar dan kulitnya dipukul-pukul 
hingga hancur dicampur dengan air, berendamlah 
untuk mengobati penyakit kolera
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Kaze Afe’
Indonesia : -

Ilmiah        : -

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat kolera.  Akar dan kulitnya dipukul-pukul 
hingga hancur dicampur dengan air, berendamlah 
untuk mengobati penyakit kolera
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Kaze Kubeg Leme
Indonesia : -

Ilmiah        : -

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat sakit mata.  Jika mata kelilipan, mata merah  
maka gunakan batangnya. Batang di pukul-pukul 
untuk menggemburkan batang, kemudian peras. 
Teteskan 1-2 tetes ke mata.
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Kaze Kubeg Leme
Indonesia : -

Ilmiah        : -

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat sakit mata.  Jika mata kelilipan, mata merah  
maka gunakan batangnya. Batang di pukul-pukul 
untuk menggemburkan batang, kemudian peras. 
Teteskan 1-2 tetes ke mata.
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Kenikir
Indonesia : Kenikir

Ilmiah        : Cosmos caudatus

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat Maag dan lemah lambung. Daun kenikir memiliki kandungan  
tokoferol, polifenol, dan hidroksieugenol yang bermanfaat untuk 
menetralkan asam lambung. Untuk mengkonsumsi daun kenikir, 
dapat merebusnya dengan menambahkan garam kemudian 
memakannya dalam bentuk lalapan.

Ÿ Obat Lemah Jantung. Daun kenikir mengandung manfaat 
antioksidan dan flavonoid yang berperan untuk memperbaiki sel-
sel yang rusak. Jika di area jantung, senyawa flavonoid ini akan 
bermanfaat untuk memperlancar aliran darah dengan cara 
memperkuat otot jantung dan pembuluh darah untuk mengalirkan 
darah. Rebus 5 lembar daun kenikir dengan 250ml air, kemudian 
meminum air rebusannya 2 kali sehari.

50

Ÿ Obat Kanker. Daun kenikir mampu melawan kanker, seperti kanker payudara, kanker lambung dan kanker hati. Untuk 
menanggulangi penyakit kanker dapat mengkonsumsi rebusan daun kenikir sesering mungkin, namun tetap 
mengkonsumsi manfaat air putih yang berfungsi untuk pelarut zat agar mudah terbawa oleh darah.

Ÿ Obat Gondongan. Cara membuatnya, tumbuk daun kenikir hingga halus, setelah halus kemudian dicampur dengan cuka, 
dengan perbandingan 1:1. Dioleskan pada bagian yang sakit 3 kali dalam sehari.

Ÿ Obat Payudara Bengkak. Daun kenikir dapat mengobati payudara yang bengkak 
akibat terus-menerus mengeluarkan ASI. Cara pembuatan obatnya yaitu, ambil 
beberapa helai daun dan siapkan kompor dengan api kecil. Kemudian dibakar 
hingga layu, usapkan ke sekitar payudara selagi hangat. Pengobatan dilakukan 3 
kali sehari.

Ÿ Obat Cuci Darah. Jika dikonsumsi teratur akan membersihkan darah dari racun 
yang tidak sengaja masuk dalam tubuh.

Ÿ Meningkatkan Sistem Imun Tubuh. Daun kenikir mengandung manfaat vitamin 
A dan E yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem imun tubuh. Kandungan 
senyawa protein dalam kenikir juga membantu pembentukan fagosit untuk imun 
tubuh. Selain itu, manfaat vitamin C juga mampu meningkatkan metabolisme 
tubuh, seperti yang terdapat dalam manfaat buah-buahan.

Ÿ Menguatkan Tulang. Hal ini karena kenikir memiliki kandungan mineral, kalsium 
dan magnesium yang tinggi untuk membantu pertumbuhan tulang. Daun kenikir 
dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk lalapan atau dapat meminum 
air rebusan kenikir, yang dicampur dengan manfaat madu.

Ÿ Penambah Nafsu Makan. Daun kenikir dapat diolah sebagai makanan lalapan 
yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Kenikir juga baik digunakan untuk 
menambah nafsu makan seseorang setelah operasi tertentu, untuk 
mengembalikan stamina tubuhnya.

Ÿ Mengatasi Bau Mulut. Daun kenikir memiliki kandungan koniferil alkohol yang 
berfungsi membunuh bakteri dan kuman yang ikut terbawa dalam makanan. 
Senyawa tersebut akan membersihkan area lidah dan air ludah dari bakteri 
penyebab bau mulut. Untuk mendapatkan hasil maksimal untuk membunuh 
kuman, dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah setelah dicuci bersih, kemudian 
dikunyah selama 20-30 detik, lalu berkumur. Jika tidak, dapat mengkonsumsinya 
setelah direbus dengan air garam.
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Kenikir
Indonesia : Kenikir

Ilmiah        : Cosmos caudatus

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat Maag dan lemah lambung. Daun kenikir memiliki kandungan  
tokoferol, polifenol, dan hidroksieugenol yang bermanfaat untuk 
menetralkan asam lambung. Untuk mengkonsumsi daun kenikir, 
dapat merebusnya dengan menambahkan garam kemudian 
memakannya dalam bentuk lalapan.

Ÿ Obat Lemah Jantung. Daun kenikir mengandung manfaat 
antioksidan dan flavonoid yang berperan untuk memperbaiki sel-
sel yang rusak. Jika di area jantung, senyawa flavonoid ini akan 
bermanfaat untuk memperlancar aliran darah dengan cara 
memperkuat otot jantung dan pembuluh darah untuk mengalirkan 
darah. Rebus 5 lembar daun kenikir dengan 250ml air, kemudian 
meminum air rebusannya 2 kali sehari.
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Ÿ Obat Kanker. Daun kenikir mampu melawan kanker, seperti kanker payudara, kanker lambung dan kanker hati. Untuk 
menanggulangi penyakit kanker dapat mengkonsumsi rebusan daun kenikir sesering mungkin, namun tetap 
mengkonsumsi manfaat air putih yang berfungsi untuk pelarut zat agar mudah terbawa oleh darah.

Ÿ Obat Gondongan. Cara membuatnya, tumbuk daun kenikir hingga halus, setelah halus kemudian dicampur dengan cuka, 
dengan perbandingan 1:1. Dioleskan pada bagian yang sakit 3 kali dalam sehari.

Ÿ Obat Payudara Bengkak. Daun kenikir dapat mengobati payudara yang bengkak 
akibat terus-menerus mengeluarkan ASI. Cara pembuatan obatnya yaitu, ambil 
beberapa helai daun dan siapkan kompor dengan api kecil. Kemudian dibakar 
hingga layu, usapkan ke sekitar payudara selagi hangat. Pengobatan dilakukan 3 
kali sehari.

Ÿ Obat Cuci Darah. Jika dikonsumsi teratur akan membersihkan darah dari racun 
yang tidak sengaja masuk dalam tubuh.

Ÿ Meningkatkan Sistem Imun Tubuh. Daun kenikir mengandung manfaat vitamin 
A dan E yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem imun tubuh. Kandungan 
senyawa protein dalam kenikir juga membantu pembentukan fagosit untuk imun 
tubuh. Selain itu, manfaat vitamin C juga mampu meningkatkan metabolisme 
tubuh, seperti yang terdapat dalam manfaat buah-buahan.

Ÿ Menguatkan Tulang. Hal ini karena kenikir memiliki kandungan mineral, kalsium 
dan magnesium yang tinggi untuk membantu pertumbuhan tulang. Daun kenikir 
dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk lalapan atau dapat meminum 
air rebusan kenikir, yang dicampur dengan manfaat madu.

Ÿ Penambah Nafsu Makan. Daun kenikir dapat diolah sebagai makanan lalapan 
yang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Kenikir juga baik digunakan untuk 
menambah nafsu makan seseorang setelah operasi tertentu, untuk 
mengembalikan stamina tubuhnya.

Ÿ Mengatasi Bau Mulut. Daun kenikir memiliki kandungan koniferil alkohol yang 
berfungsi membunuh bakteri dan kuman yang ikut terbawa dalam makanan. 
Senyawa tersebut akan membersihkan area lidah dan air ludah dari bakteri 
penyebab bau mulut. Untuk mendapatkan hasil maksimal untuk membunuh 
kuman, dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah setelah dicuci bersih, kemudian 
dikunyah selama 20-30 detik, lalu berkumur. Jika tidak, dapat mengkonsumsinya 
setelah direbus dengan air garam.
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Ketapang
Indonesia : Ketapang

Ilmiah        : Terminalia catappa 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Khasiat akar, kulit, inti biji, dan daunnya untuk 
pengobatan. Rebusan akarnya memiliki khasiat sebagai 
obat pada pendarahan, radang selaput lender usus, dan 
disentri. Kulit batangnya secara tradisional dimanfaatkan 
sebagai obat sariawan dan radang selaput lendir.

Ÿ Inti biji memiliki khasiat sebagai penggiat fungsi kelenjar 
susu (meningkatkan produksi air susu). Daunnya memiliki 
khasiat obat bengkak sendi karena rematik (obat luar).

Ÿ Minyak biji ketapang berpeluang sebagai alternatif 
pengganti minyak kelapa sawit dan minyak zaitun, 
berdasarkan kemiripan sifat fisika kimia dan kandungan 
asam lemaknya.

Ÿ Buahnya bisa menghasilkan biji yang bisa dimakan. 
Rasanya mirip buah almond. Buahnya juga mengandung 
zat tanin yang konon dapat dipergunakan untuk 
mengobati radang rongga perut.
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Ketapang
Indonesia : Ketapang

Ilmiah        : Terminalia catappa 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Khasiat akar, kulit, inti biji, dan daunnya untuk 
pengobatan. Rebusan akarnya memiliki khasiat sebagai 
obat pada pendarahan, radang selaput lender usus, dan 
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sebagai obat sariawan dan radang selaput lendir.

Ÿ Inti biji memiliki khasiat sebagai penggiat fungsi kelenjar 
susu (meningkatkan produksi air susu). Daunnya memiliki 
khasiat obat bengkak sendi karena rematik (obat luar).

Ÿ Minyak biji ketapang berpeluang sebagai alternatif 
pengganti minyak kelapa sawit dan minyak zaitun, 
berdasarkan kemiripan sifat fisika kimia dan kandungan 
asam lemaknya.

Ÿ Buahnya bisa menghasilkan biji yang bisa dimakan. 
Rasanya mirip buah almond. Buahnya juga mengandung 
zat tanin yang konon dapat dipergunakan untuk 
mengobati radang rongga perut.
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Kitung
Indonesia : Manggis

Ilmiah        : Garcinia mangostana L. 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Buah dan kulit manggis efektif dalam memberikan bantuan dari 
gangguan lambung seperti diare dan disentri. Caranya rendam 
kulit buah dalam air semalaman. Ramuan ini diberikan kepada 
orang dewasa dan anak-anak yang mengalami diare kronis. 
Sementara bubuk kering dari kulit manggis digunakan dalam 
pengobatan disentri

Ÿ Mampu menurunkan tekanan darah tinggi, asma dan 
mencegah asam urat. Memakan buah manggis dapat membantu 
menurunkan tekanan darah tinggi, membantu meringankan 
penyakit asma. Namun untuk memperoleh hasil yang maksimal, 
harus mengonsumsi buah manggis secara banyak. 

Ÿ Mengobati masalah menstruasi. Rebusan yang terbuat dari akar 
manggis dapat membantu dalam mengatur siklus menstruasi 
bagi wanita. Ini juga memudahkan gejala yang sering terjadi 
sebelum menstruasi seperti tidak enak badan. Selain itu manggis 
juga mampu membantu melancarkan pencernaan.
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Kitung
Indonesia : Manggis

Ilmiah        : Garcinia mangostana L. 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Buah dan kulit manggis efektif dalam memberikan bantuan dari 
gangguan lambung seperti diare dan disentri. Caranya rendam 
kulit buah dalam air semalaman. Ramuan ini diberikan kepada 
orang dewasa dan anak-anak yang mengalami diare kronis. 
Sementara bubuk kering dari kulit manggis digunakan dalam 
pengobatan disentri

Ÿ Mampu menurunkan tekanan darah tinggi, asma dan 
mencegah asam urat. Memakan buah manggis dapat membantu 
menurunkan tekanan darah tinggi, membantu meringankan 
penyakit asma. Namun untuk memperoleh hasil yang maksimal, 
harus mengonsumsi buah manggis secara banyak. 

Ÿ Mengobati masalah menstruasi. Rebusan yang terbuat dari akar 
manggis dapat membantu dalam mengatur siklus menstruasi 
bagi wanita. Ini juga memudahkan gejala yang sering terjadi 
sebelum menstruasi seperti tidak enak badan. Selain itu manggis 
juga mampu membantu melancarkan pencernaan.
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Kunyit
Indonesia : Kunyit

Ilmiah        : Curcuma longa 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Umbi kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan, 
mempengaruhi bagian perut khususnya pada lambung, merangsang, 
melepaskan lebihan gas di usus, menghentikan pendarahan dan mencegah 
penggumpalan darah, selain dari itu juga digunakan sebagai bahan dalam 
masakan. Kunyit juga digunakan sebagai obat anti gatal, anti septik dan 
anti kejang serta mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut. Kunyit 
dikonsumsi dalam bentuk perasan, juga diminum sebagai ekstrak atau 
digunakan sebagai salep untuk mengobati bengkak dan terkilir. Kunyit juga 
berkhasiat untuk menyembuhkan hidung yang tersumbat, caranya dengan 
membakar kunyit dan menghirupnya.

Ÿ  Kunyit bisa dipakai untuk menyembuhkan kerja ginjal, bau badan, mata 
yang tidak tahan terhadap sinar, penggunaan kunyit adalah sangat efektif, 
yaitu dengan meminum segelas jus kunyit yang dibuang ampasnya selama 
2 minggu berturut-turut.
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Kunyit
Indonesia : Kunyit

Ilmiah        : Curcuma longa 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
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membakar kunyit dan menghirupnya.
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56
Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat
SDN 002 Malinau Selatan Hilir



Libun
Indonesia : Jambu Biji

Ilmiah        : Psidium guajava 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Mencegah kanker. Konsumsi likopen dalam jambu biji yang cukup

 sangat berpengaruh pada penurunan risiko kanker prostat pada pria. 

Ÿ Menurunkan hipertensi, bila rutin dikonsumsi terhindar dari serangan jantung. 

 Buah ini kaya akan serat yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. 

Ÿ Mengobati diare, daun jambu biji mengandung zat antibakteri sehingga bisa mencegah pertumbuhan bakteri saat terkena 
disentri. Pembunuh bakteri lain dalam buah ini adalah karetinoid, vitamin C dan potasium.

Ÿ Mengobati batuk dan flu, daun jambu biji yang dimakan mentah atau buah yang masih mentah yang dibuat jus dipercaya 
secara turun temurun sebagai obat mengatasi batuk dan flu. 

Ÿ Merawat kulit, jambu biji meningkatkan tekstur kulit, mengencangkan kulit dan memiliki fungsi sebagai antioksidan. Nutrisi ini 
akan membantu proses detoksifikasi dan menjaga kulit tetap sehat serta bebas keriput.

Ÿ Mencegah sembelit, kandungan serat yang tinggi dalam jambu biji efektif untuk mencegah sembelit atau konstipasi dan 
membantu membersihkan sistem pembuangan usus.

Ÿ Membantu menurunkan kadar gula darah atau diabetes. 

Ÿ Menurunkan berat badan

Ÿ Menyembuhkan sariawan perut, vitamin C yang terkandung dalam jambu biji empat kali lebih tinggi dibanding dengan 
vitamin C yang terdapat dalam jeruk. 

Ÿ Merawat gigi Konsumsi jus jambu biji untuk merawat gusi, mengatasi gusi bengkak dan berdarah.  
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Libun
Indonesia : Jambu Biji

Ilmiah        : Psidium guajava 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
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Mengkudu
Indonesia : Mengkudu

Ilmiah        : Morinda citrifolia

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Menurunkan tekanan darah tinggi, caranya buahnya direbus  
lalu diminum airnya

Ÿ Mengatasi Kanker. Penelitian tahap pertama disarankan untuk 
mengonsumsi 6 sampai 8 gram mengkudu tiap hari. Hal ini 
berfungsi untuk meningkatkan energi dan penanganan rasa 
sakit pada penderita kanker stadium lanjut. 

Ÿ Meningkatkan stamina. Bila dicampur blackberry dan anggur 
selama 3 minggu, mengkudu dapat meningkatkan stamina 
untuk atlet lari jarak jauh.

Ÿ Gangguan pendengaran. Penelitian menjelaskan bahwa 
meminum jus mengkudu sebanyak 400 gram tiap hari selama 
90 hari berturut-turut dapat meningkatkan pendengaran 
wanita yang mengalami gangguan.

Ÿ Khasiat lain yang juga masih dibutuhkan penelitian yaitu 
mengurangi mual dan muntah sesudah operasi, diabetes, 
konstipasi, masalah pada organ hati, gangguan ginjal, 
mengurangi tanda-tanda penuaan, infeksi, gangguan 
pencernaan, asma, depresi, maag, migrain, katarak mata, dan 
osteoartritis.
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Mengkudu
Indonesia : Mengkudu

Ilmiah        : Morinda citrifolia

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Menurunkan tekanan darah tinggi, caranya buahnya direbus  
lalu diminum airnya
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Indonesia : -

Ilmiah        : -

Nyalo

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat luka atau gatal. Caranya denga mematahkan 
batangnya atau kulitnya agar lepas hingga keluar 
lendir. Lendirnya dioleskan ke bagian yang luka 
atau gatal
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Indonesia : -

Ilmiah        : -

Nyalo

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat luka atau gatal. Caranya denga mematahkan 
batangnya atau kulitnya agar lepas hingga keluar 
lendir. Lendirnya dioleskan ke bagian yang luka 
atau gatal

62
Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat
SDN 002 Malinau Selatan Hilir



Indonesia : -

Ilmiah        : -

Nyufing

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Dijadikan sayur dan kaya vitamin. Buahnya 
dipotong kecil-kecil dan keluarkan isinya. Proses 
memasaknya dengan cara ditumis dengan bumbu 
yang pada umumnya. Buahnya juga dapat direbut 
menjadi bubur sayur.
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Indonesia : -

Ilmiah        : -

Nyufing

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Dijadikan sayur dan kaya vitamin. Buahnya 
dipotong kecil-kecil dan keluarkan isinya. Proses 
memasaknya dengan cara ditumis dengan bumbu 
yang pada umumnya. Buahnya juga dapat direbut 
menjadi bubur sayur.
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66

Ovalung/Ulet lung
Indonesia : Keladi Hutan

Ilmiah        : -

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat menyembuhkan luka lama atau baru.  
Caranya dengan mematahkan pangkal akar, lalu 
bersihkan, kemudian diparut. Parutan tadi 
diletakan dibagian yang sakit untuk menghisap 
racun dan membunuh kuman.
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66

Ovalung/Ulet lung
Indonesia : Keladi Hutan

Ilmiah        : -

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat menyembuhkan luka lama atau baru.  
Caranya dengan mematahkan pangkal akar, lalu 
bersihkan, kemudian diparut. Parutan tadi 
diletakan dibagian yang sakit untuk menghisap 
racun dan membunuh kuman.
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Page Bala / Kalakai
Indonesia : Pakis Merah

Ilmiah        : Stenochlaena palustris 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Sangat potensial untuk mengatasi anemia 
(kekurangan zat besi). 

Ÿ Merangsang produksi ASI bagi ibu-ibu yang 
baru melahirkan. Hal ini disebabkan nilai gizi 
kalakai yang banyak mengandung Fe. Unsur 
Fe diketahui bermanfaat dalam mengatasi 
masalah anemia, sehingga mengkonsumsi 
kalakai dapat menambah volume darah, 
sehingga merangsang produksi ASI.

Ÿ Ambil bagian daunnya saja yang masih muda  
kemudian diolah seperti sayuran, ditumis 
atau direbus atau dibuat lalapan.
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Page Bala / Kalakai
Indonesia : Pakis Merah
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Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
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Paku Sarang Burung
Indonesia : Paku Sarang Burung

Ilmiah        : Asplenium nidus

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Manfaat Obat penyubur rambut, demam, sakit kepala, 
kontrasepsi, gigitan atau sengatan hewan berbisa. Daunnya 
ditumbuk dan dicampur dengan parutan kelapa kemudian 
dioleskan pada rambut. Bersifat sebagai zat anti radang dan 
pelancar peredaran darah

Ÿ Obat bengkak, daun paku sarang burung segar sebanyak 
segar sebanyak 15 gram, dicuci, ditumbuk halus dan 
ditambah sedikit anggur kemudian diborehkan ke bagian 
yang sakit.

Ÿ Obat luka memar, daun paku sarang burung segar sebanyak 
15 gram, dicuci dan direbus dengan 200 mil air sampai 
mendidih selama 15 menit, dinginkan dan saring. Hasil 
saringan diminum sekaligus dan lakukan pengobatan 
sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore.
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Pasak Bumi
Indonesia : Pasak Bumi

Ilmiah        : Eurycoma longifolia 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Hampir seluruh bagian tanaman herbal dari pasak bumi ini dapat 
dimanfaatkan sebagai obat mulai dari batang, akar, daun, bunga dan 
buah. Semuanya dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi aneka ragam 
jenis obat-obatan.

Ÿ Akar pasak bumi memiliki manfaat sebagai obat kuat seksual pria 
dewasa, penurun panas, obat anti malaria, dan obat disentri atau diare. 

Ÿ Kulit dan batang memiliki manfaat mengobati demam, mengatasi 
sariawan, sakit tulang, dan mengobati cacing perut. 

Ÿ Daun, bunga dan buahnya juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati 
penyakit gatal, obat sakit kepala, obat  sakit perut dan nyeri tulang. 

72

Secara luas manfaat tanaman herbal pasak bumi antara lain:
1. Menunjang kesehatan, stamina dan vitalitas tubuh bagi pria dewasa.
2. Meningkatkan libido atau gairah seksual pria.
3. Meningkatkan kemampuan fisik, mental, ketahanan serta daya tahan tubuh.
4. Meningkatkan jumlah dan kadar hormon testosteron.
5. Mengatasi kelelahan fisik dan mental.
6. Melancarkan peredaran darah.
7. Membantu membakar lemak.

8. Mengencangkan kulit dan otot tubuh.
9. Membantu mencegah dan mengatasi disfungsi ereksi.
10. Meningkatkan jumlah dan produktivitas sperma.
11. Sebagai obat antimalaria.
12. Mengatasi penyakit sifilis, abat luka dan bisul.

13. Mengatasi gusi berdarah.
14. Sebagai antipiretik.
15. Mengobati penbengkakan kelenjar.
16. Mengatasi pendarahan.
17. Sebagai tonik atau vitamin untuk ibu pasca melahirkan.
18. Mengobati diare dan demam.
19. Mengobati batuk kronis.
20. Mengatasi hipertensi dan nyeri tulang
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Pecah Beling
Indonesia : Kecibeling/Pecah Beling

Ilmiah        : Strobilanthes crispus 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Kencing Batu. Bahannya adalah 8 lembar daun dicuci lalu 
potong, Rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 ¼ gelas. 
Setelah dingin airnya disaring, Minum dengan madu. Lakukan 
3X sehari ¾  gelas.

Ÿ Mengobati Wasir. Untuk mengobati wasir atau ambeien, 
Ambil 9 lembar daun keji beling dan cuci sampai bersih, 
Kemudian potong. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 
setengah gelas. Setelah dingin, Airnya disaring dan tambahkan 
madu. Minum dua kali sehari, ¾ gelas tiap kali minum.

Ÿ Digigit Ular. Jika digigit ular, ambil sepotong akar keji beling 
sebesar ibu jari cuci sampai bersih. Kemudian kunyah serta 
telan airnya dan ampas tempelkan pada luka bekas gigitan.

Ÿ Mengobati Demam. Siapkan 10 gram daun keji beling segar, 
Cuci sampai bersih lalu rebus dengan 1 gelas air selama 15 
menit. Setelah dingin disaring.
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Pisang Hutan
Indonesia : Pisang Hutan/Liar

Ilmiah        : Musa balbisiana

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Luka terkena pisau. Caranya dengan mengiris atau  
memotong pangkal pohon pisang,lalu tempelkan 
getahnya pada bagian luka untuk menghentikan 
pendarahan
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Putri Malu
Indonesia : Putri Malu

Ilmiah        : Mimosa pudica 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Menyembuhkan Luka Penderita Diabetes. Akar tanaman putri malu 
dalam bentuk ekstrak kloroform bisa digunakan untuk 
menyembuhkan luka yang dialami penderita diabetes.

Ÿ Menyembuhkan Batuk. Untuk membuat ramuan menyembuhkan 
batuk, anda bisa merebus 10 hingga 15 gram daun putri malu dengan 
air secukupnya sampai mendidih dan setelah dingin bisa diminum. 
Selain menyembuhkan batuk, tanaman ini juga ampuh digunakan 
untuk menyembuhkan masalah pernafasan lainnya seperti pilek serta 
penyakit pernapasan atas lainnya.

Ÿ Mengobati Luka. Akar dari tanaman putri malu sangat baik digunakan 
untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka lebih 
cepat. Hal ini dikarenakan dalam akar putri malu mengandung fenol 
yang berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab infeksi pada kulit.

Ÿ Mengobati Hepatitis. Mengkonsumsi air rebusan putri malu ini bisa 
meredakan penyakit hepatitis sekaligus meminimalisir gejala 
peradangan pada organ hati yang terjadi karena serangan virus 
hepatitis.
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https://deals.weku.io/community-deals/@mimam/sejenis-bunga-putri-malu

Ÿ Mengatasi Insomnia/susah tidur. Caranya rebus 50 gram 
putri malu secukupnya dan diminum malam hari sebelum 
pergi tidur.

Ÿ Menghentikan Pendarahan dan Infeksi. Ekstrak bubuk 
tanaman putri malu juga berguna untuk kesehatan kulit 
karena kandungan senyawa tanin dan juga sumber 
antioksidan yang sangat penting untuk menghentikan 
pendarahan dan juga menurunkan risiko infeksi serta 
membantu dalam proses pembentukan jaringan kulit yang 
lebih sehat.

Ÿ Mengatasi Demam. Untuk anda yang menderita demam dan 
sakit kepala juga bisa memanfaatkan daun putri malu sebab 
memiliki khasiat untuk menurunkan demam dan mengurangi 
gejala yang ditimbulkan seperti sakit kepala, menggigil dan 
juga keringat dingin.

Ÿ Mengencerkan Dahak. Dengan mengkonsumsi air rebusan 
daun ini, maka dahak akan lebih encer sehingga nantinya 
akan lebih mudah untuk dikeluarkan.

Ÿ Menangkal Bisa Ular. Akar dari tanaman putri malu yang 
sudah dikeringkan dan direbus membuktikan jika ekstrak 
tersebut terbilang efektif untuk menghambat racun dari bisa 
ular.

Ÿ Menyembuhkan Rematik. Caranya adalah dengan merendam 
tanaman putri malu pada arak putih selama 2 minggu lalu 
gunakan tanaman putri malu yang sudah direndam tersebut 
untuk kompres bagian tubuh yang sakit.
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Rumput Akar Wangi
Indonesia : Rumput akar wangi/narwastu/serai wangi/vetiver

Ilmiah        : Chrysopogon zizanioides 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Mengatasi radang, Minyak akar wangi punya efek menenangkan yang 
ampuh untuk meredakan segala jenis radang. Terutama untuk keluhan 
di sirkulasi darah dan sistem saraf, sedikit minyak akar wangi bisa 
membuat tubuh terasa lebih nyaman. 

Ÿ Menyamarkan luka. Mempercepat hilangnya bekas luka ataupun noda 
lain di kulit. Akar wangi juga bisa mendorong produksi jaringan baru 
pada daerah yang terinfeksi, sehingga sel kulit mati cepat pulih dan 
tampil merata. 

Ÿ Mencegah infeksi bakterial.Masalah luka bisa ditangani dengan 
menggunakan minyak akar wangi untuk mencegah berkembang biaknya 
bakteri.

Ÿ Mencegah kerusakan syaraf .Minyak akar wangi mampu memelihara 
kesehatan syaraf, sekaligus menyembuhkan keluhan syaraf akibat shock, 
depresi atau stress. Artinya, minyak akar wangi punya khasiat untuk 
menyembuhkan trauma psikologis seperti kecemasan, epilepsi, histeria 
dan juga masalah syaraf seperti Parkinson atau tremor.

80

heritageoils.com.au

Ÿ Meningkatkan daya tahan tubuh. 
Minyak akar wangi sarat dengan 
antioksidan yang baik untuk memicu 
imunitas tubuh. Cara kerjanya adalah 
dengan mengenyahkan racun di 
dalam tubuh sembari memerangi zat 
radikal bebas. Cukup sedikit 
aromaterapi dengan minyak akar 
wangi untuk menjaga kesehatan 
tubuh.

Ÿ Mengatasi insomnia. Gunakan 
minyak akar wangi untuk mengatasi 
iritasi kecemasan atau gangguan 
emosional lainnya yang menggangu 
kualitas tidur alias insomnia.
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Salo/Kayu Ipo
Indonesia : Ipuh, Ancar 

Ilmiah        : Antiaris toxicaria

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
 
Getahnya untuk racun sumpit dan racun ikan. Namun 
khasiat lainnya yaitu buah dari pohon ini sebenarnya 
bisa dikonsumsi langsung. Begitu pula biji pohon ipo 
yang bisa menjadi obat tradisional sebagai anti-disentri. 
Selain itu, bagian lain yang biasa dimanfaatkan adalah 
kayunya, yaitu untuk bahan konstruksi rumah dan 
furnitur .

82

Foto: hiveminer.org
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Talang
Indonesia : Aren Gelora

Ilmiah        : Arenga undulatifolia Becc.

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Obat menurunkan tekanan darah tinggi  
(hipertensi).  Caranya ambil umbutnya lalu direbus 
dan diminum dengan rutin pemakaiannya
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Talun
Indonesia : Benda, tekalong, atau terap

Ilmiah        : Artocarpus elasticus Reinw. 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Beberapa macam obat dapat dibuat dari getah 
pohon ini selain kulit batang sebelah dalamnya. 
Dari bijinya juga, diperoleh minyak rambut. Juga, 
oleh suku Mentawai, seduhan air panas dari 
pepagan pohon benda digunakan untuk 
membatasi kelahiran (dosisnya sehari sekali 
selama 3 hari berturut-turut). 

Ÿ Kulit batang benda berkhasiat sebagai obat sakit 
perut, sementara getahnya berkhasiat sebagai 
obat mencret. Kulit batang benda dicampur 
dengan kulit batang sukun, kemudian dipukul-
pukul, dan kemudian dijadikan sabuk untuk 
diikatkan di perut. 

Ÿ Daun, buah, dan pepagannya mengandung 
saponin dan polifenol, flavonoida juga terkandung 
pada buah dan daun. Di Pattani, Thailand daun 
benda dipergunakan untuk mengatasi cacing 
gelang dengan cara pemakaian lokal.
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pada buah dan daun. Di Pattani, Thailand daun 
benda dipergunakan untuk mengatasi cacing 
gelang dengan cara pemakaian lokal.
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Ta’to

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Indonesia : 

Ilmiah        : 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Obat mencret, sakit gigi dan kencing batu. 
Caranya kulitnya direbus, pucuk daunnya 
ditumbuk dan disiram air panas, serta akarnya 
juga direbus. Air rebusan bahan-bahan tadi 
diminum.
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Indonesia : -

Ilmiah        : -

Tema’a

Koleksi Tumbuhan Hutan Sekolah
SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Dapat dijadikan teh, obat luka dan diare. Caranya 
adalah dengan memanfaatkna kulit batangnya. 
Kupas kulit batang  dan dibalurkan di tempat yang 
terkena luka. Kulit batang yang kering juga dapat 
diseduh air panas utuk pengganti minuman the 
sekaligus sebagai obat diare. 
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Indonesia : -

Ilmiah        : -

Tempango

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Pewarna rambut hitam. Untuk menghitamkan 
rambut, ambil beberapa helai daunnya. Kemudian 
direbus hingga air mendidih. Setelah dingin, air 
rebusan tadi dicelupkan handuk dan ditempelkan 
di kepala. Diamkan selama semalam agar 
menyerap ke kulit kepala dan rambut. 
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Tobo Aka / Sekilang
Indonesia : Tuba 

Ilmiah        : Derris elliptica 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ  Racun ikan. Tuba digunakan secara tradisional sebagai racun ikan. Untuk keperluan 
ini, akarnya biasanya digali dan dipotong, lalu dikeringkan selama beberapa hari 
(sekitar 3-4 hari). Akar ini kemudian ditumbuk dan dicampur dengan air 
menghasilkan cairan seperti susu. Campuran air dengan kepingan akar ini kemudian 
ditaburkan di aliran sungai. Bila sungainya kecil, akar tuba ditumbuk langsung di 
tengah-tengah sungai yang dituba.

 Ikan-ikan yang mabuk tuba akan mengambang dan dengan mudah ditangkap. Setelah 
beberapa jam sampai beberapa hari, bergantung pada derasnya aliran sungai, 
keadaan sungai sudah akan pulih kembali.

  Akar tuba juga dipakai sebagai pestisida alami pada lahan pertanian. Fungsinya untuk 
mengendalikan kutu tanaman dan beberapa jenis ulat pada tanaman palawija dan 
sayuran tertentu. 

Ÿ Disamping itu akar tuba juga bermanfaat sebagai medis seperti obat kudis dan 
sebagai bahan anti nyamuk yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu terhadap 
kesehatan manusia.
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Ungah
Indonesia : Sirih 

Ilmiah        : Piper betle 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:

Ÿ Bersifat anti-kanker. Daun sirih merupakan sumber 
antioksidan yang sangat baik yang menetralkan radikal 
bebas dan menghambat pertumbuhan sel kanker 
sekaligus penyebarannya ke berbagai organ tubuh. 
Mengunyah daun sirih diketahui dapat mencegah kanker 
mulut karena membantu menjaga kadar asam askorbat 
dalam air liur. Cara lain yang bisa dilakukan yakni 
meminum rebusan air daun sirih. Cukup dengan merebus 
10 hingga 12 lembar daun sirih selama beberapa menit, 
saring, kemudian bisa tambahkan madu.

Ÿ Mengobati diabetes. Mengonsumsi daun sirih dapat 
membantu mencegah penumpukan radikal bebas dan 
menjaga kekebalan tubuh penderita diabetes. Daun sirih 
juga bisa mempercepat proses penyembuhan luka yang 
biasanya menjadi masalah bagi penderita diabetes. 
Caranya, cukup oleskan ekstrak daun sirih di atas 
permukaan kulit yang terluka. Daun sirih kemudian akan 
merangsang produksi kolagen untuk meregenerasi 
jaringan kulit.

96

Ÿ Meredakan asma.Minyak sirih dan polifenol yang ada dalam daun sirih 
memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu meredakan asthma.

Ÿ Meredakan sakit punggung dan otot tegang. Oles minyak daun sirih ke bagian 
tubuh yang mengalami otot tegang dapat mengurangi rasa nyeri dan 
inflamasi. Untuk meredakan nyeri pinggang, kita dapat memijat pinggang atau 
punggung bagian bawah dengan minyak daun sirih atau jus daun sirih yang 
dicampur dengan minyak kelapa murni. Hal ini juga dapat meredakan nyeri 
otot, kemerahan, dan pembengkakan.

Ÿ Obat mimisan. Daun sirih dapat membantu menghentikan aliran darah 
dengan cara memasukkan gulungan daun sirih segar ke dalam hidung yang 
sedang mimisan dan tunggu selama 30 menit untuk menghentikan aliran 
darah.

Ÿ Meningkatkan kesehatan mulut. Kunyah daun sirih untuk menjaga kesehatan 
mulut, menguatkan gigi, dan mencegah bau mulut. Selain itu, daun sirih dapat 
membantu menyegarkan napas serta memperkuat gigi dan gusi agar terhindar 
dari pendarahan. Untuk meningkatkan kesehatan mulut, cobalah berkumur 
setiap hari saat pagi dan malam dengan satu tetes minyak daun sirih yang 
dicampur dengan satu cangkir air hangat.

Ÿ Mengurangi asam lambung. Selain menjaga kesehatan mulut, manfaat 
mengunyah daun sirih adalah mengobati radang atau asam lambung.

 
Ÿ Meredakan sembelit. Untuk mendapatkan manfaat daun sirih untuk 

meredakan sembelit, daun bisa dijus dan diminum dalam keadaan perut 
kosong setiap hari untuk membantu melancarkan pencernaan.

Ÿ Mengobati jerawat dan masalah kulit. Untuk mengobati jerawat dengan daun 
sirih, hancurkan beberapa lembar daun sirih kemudian campurkan ekstraknya 
dengan sedikit kunyit. Oleskan ramuan tersebut pada jerawat dan alergi.
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http://tiartha.blogspot.com/2013/03/paku-sarang-burung-asplenium-nidus.html

NO LOKAL INDONESIA ILMIAH

1 Aka Kazung/Aka Fait Brotowali Tinospora cordifolia

2 Akar Kedayan Akar Kedayan Aristolochia sp

3 Aren/Enau Aren/Enau Arenga pinnata 

4 Bambu Bambu Bambuseae

5 Be’ke Sengkubak, Daun Napa Pycnarrhena cauliflora 

6 Bele’em/Beli’en Ulin Eusideroxylon zwageri

7 Benevang Benuang/Binuang Octomeles sumatrana

8 Bengkuang Bengkuang / Bengkoang Pachyrhizus erosus

9 Bere Salak Hutan -

10 Daun Sang Daun Sang Licuala valida Becc

11 Eve Tenevule Rotan Calamus L

12 Jambu Hutan Jambu Hutan -

13 Jarak Jarak Jathropa curcas

14 Jelemutin Buah Senduduk Akar, Senggani  Melastoma malabathricum L.

15 Kar’eng Seri / Kersen Muntingia calabura L

16 Kaze Afe’ - -

17 Kaze Kubeg Leme - -

18 Kenikir Kenikir Cosmos caudatus

19 Ketapang Ketapang Terminalia catappa 

20 Kitung Manggis Garcinia mangostana L. 

21 Kunyit Kunyit Curcuma longa 

NO LOKAL INDONESIA ILMIAH

22 Libun Jambu Biji Psidium guajava 

23 Mengkudu Mengkudu Morinda citrifolia

24 Nyalo - -

25 Nyufing - -

26 Ovalung/Ulet lung Keladi Hutan -

27 Page Bala / Kalakai Pakis Merah Stenochlaena palustris 

28 Paku Sarang Burung Paku Sarang Burung Asplenium nidus

29 Pasak Bumi Pasak Bumi Eurycoma longifolia 

30 Pecah Beling Kecibeling/Pecah Beling Strobilanthes crispus 

31 Pisang Hutan Pisang Hutan/Liar Musa balbisiana

32 Putri Malu Putri Malu Mimosa pudica 

33 Rumput Akar Wangi Rumput Akar Wangi Chrysopogon zizanioides

34 Salo, Kayu Ipo Ipuh, Ancar Antiaris toxicaria

35 Talang Aren Gelora Arenga undulatifolia Becc.

36 Talun Benda, tekalong, atau terap Artocarpus elasticus Reinw. 

37 Ta'to - -

38 Tema'a - -

39 Tempango - -

40 Tobo Aka / Sekilang Tuba Derris elliptica 

41 Ungah Sirih Piper betle 

Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat
SDN 002 Malinau Selatan Hilir



98

Tumbuhan Berkhasiat Obat di Hutan Sekolah dan Pekarangan SDN 002 Malinau Selatan Hilir

LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA
The forests of Setulang and Sengayan in Malinau, East Kalimantan: their potential and the identifi cation of steps for their protection and sustainable 

management/ oleh Kade Sidiyasa, Zakaria, Ramses Iwan. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006.

Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang, Made Sudana, Eva Wollenberg, Center for International 
Forestry Research (CIFOR), 2001.

Panduan Lapangan Identifikasi Jenis Pohon Hutan, Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP), Andri Thomas

Jenis-jenis Pohon Endemik Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Kade 
Sidiyasa, 2015.

Rotan: Morfologi, Jenis, Sebaran, Habitat, dan Manfaat, , Mega Dinda Larasati, 2017.https://foresteract.com/rotan

https://www.honestdocs.id/brotowali

https://budaya-indonesia.org/Akar-Penawar

http://sahabatbambu.com/blog/post/khasiat-bambu-untuk-kesehatan

https://doktersehat.com/manfaat-bengkuang-bagi-kesehatan

https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/27/umbut-rotan-dapat-menyelamatkan-anda-dari-hipertensi

https://lifestyle.kompas.com/read/2011/06/28/12444853/10.khasiat.jambu.biji?page=all.

https://www.kompasiana.com/elfakiridris/5a60b474dd0fa8183260cc62/manfaat-dari-pohon-jarak?page=all

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ketapang-peneduh-jalan-kaya-khasiat

https://brilicious.brilio.net/kuliner-kesehatan/10-manfaat-buah-manggis-untuk-kesehatan-mencegah-alzheimer-190219t.html

https://www.aryanto.id/artikel/id/173/manfaat-mengkudu-untuk-mengatasi-kanker

http://kalteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi-mainmenu-47-47/artikel/185-kalakai-sayuran-lokal-potensial-dan-kaya-manfaat

http://mimbaruntan.com/manfaat-tanaman-pasak-bumi/

https://pemkomedan.go.id/artikel-13456-manfaat-daun-keji-beling-bagi-kesehatan-tubuh.html

https://www.kompasiana.com/rebangundul4316/5ba09c79677ffb4c851c0127/manfaat-pohon-aren-dari-daun-samapi-akar

https://intisari.grid.id/read/031634341/ternyata-tanaman-putri-malu-punya-segudang-manfaat-kesehatan-salah-satunya-dijadikan-obat-racun-ular-kobra

https://www.dekoruma.com/artikel/93295/manfaat-tanaman-akar-wangi

https://cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190823112519-255-424103/11-manfaat-daun-sirih-untuk-kesehatan-tubuh

https://kumparan.com/hipontianak/sengkubak-daun-spesial-berkhasiat-bagi-kesehatan-1rrayMIC8dP

http://petanibangga.blogspot.com/2017/06/deskripsi-fisiologi-dan-morfologi-serta.html

https://kumparan.com/faiz-sidqy/daun-untuk-membunuh-sel-kanker-adalah-daun-kinikir

https://www.pertanianku.com/dikenal-mematikan-ini-serba-serbi-pohon-ipuh/

http://tiartha.blogspot.com/2013/03/paku-sarang-burung-asplenium-nidus.html

NO LOKAL INDONESIA ILMIAH

1 Aka Kazung/Aka Fait Brotowali Tinospora cordifolia

2 Akar Kedayan Akar Kedayan Aristolochia sp

3 Aren/Enau Aren/Enau Arenga pinnata 

4 Bambu Bambu Bambuseae

5 Be’ke Sengkubak, Daun Napa Pycnarrhena cauliflora 

6 Bele’em/Beli’en Ulin Eusideroxylon zwageri

7 Benevang Benuang/Binuang Octomeles sumatrana

8 Bengkuang Bengkuang / Bengkoang Pachyrhizus erosus

9 Bere Salak Hutan -

10 Daun Sang Daun Sang Licuala valida Becc

11 Eve Tenevule Rotan Calamus L

12 Jambu Hutan Jambu Hutan -

13 Jarak Jarak Jathropa curcas

14 Jelemutin Buah Senduduk Akar, Senggani  Melastoma malabathricum L.

15 Kar’eng Seri / Kersen Muntingia calabura L

16 Kaze Afe’ - -

17 Kaze Kubeg Leme - -

18 Kenikir Kenikir Cosmos caudatus

19 Ketapang Ketapang Terminalia catappa 

20 Kitung Manggis Garcinia mangostana L. 

21 Kunyit Kunyit Curcuma longa 

NO LOKAL INDONESIA ILMIAH

22 Libun Jambu Biji Psidium guajava 

23 Mengkudu Mengkudu Morinda citrifolia

24 Nyalo - -

25 Nyufing - -

26 Ovalung/Ulet lung Keladi Hutan -

27 Page Bala / Kalakai Pakis Merah Stenochlaena palustris 

28 Paku Sarang Burung Paku Sarang Burung Asplenium nidus

29 Pasak Bumi Pasak Bumi Eurycoma longifolia 

30 Pecah Beling Kecibeling/Pecah Beling Strobilanthes crispus 

31 Pisang Hutan Pisang Hutan/Liar Musa balbisiana

32 Putri Malu Putri Malu Mimosa pudica 

33 Rumput Akar Wangi Rumput Akar Wangi Chrysopogon zizanioides

34 Salo, Kayu Ipo Ipuh, Ancar Antiaris toxicaria

35 Talang Aren Gelora Arenga undulatifolia Becc.

36 Talun Benda, tekalong, atau terap Artocarpus elasticus Reinw. 

37 Ta'to - -

38 Tema'a - -

39 Tempango - -

40 Tobo Aka / Sekilang Tuba Derris elliptica 

41 Ungah Sirih Piper betle 

Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat
SDN 002 Malinau Selatan Hilir





Hutan dan pekarangan sekolah SDN 002 Malinau 
Selatan Hilir, Kalimantan Utara menyimpan berbagai 
jenis spesies tumbuh-tumbuhan yang sering 
digunakan oleh masyarakat secara tradisional. Salah 
satunya dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan. 
Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang dapat 
dipergunakan sebagai obat, baik yang sengaja 
ditanam maupun tumbuh secara liar. Jenis tumbuh-
tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat sangat 
beragam, seperti tanaman lapisan bawah, liana, 
terna, perdu dan berbagai jenis pohon lainnya dan 
bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan adalah 
akar, kulit, kayu, daun, bunga dan biji. 

Buku ini berisi pengenalan dan identifikasi 
sederhana jenis-jenis tumbuhan obat yang sering 
dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah 
Oma Lung. Selain berfungsi untuk mendekatkan 
siswa kepada pemanfaatan tumbuhan obat di hutan 
sekolah, juga berfungsi sebagai sarana belajar dan 
mengajar bagi para pendidik dan siswa didik serta 
berperan sebagai upaya untuk pelestarian alam dan 
budaya masyarakat lokal.  

SDN 002 Malinau Selatan Hilir

Tumbuhan Hutan Sekolah 
Berkhasiat Obat


