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1. Kasiat Daun Pandan 

(Untuk menghilangkan bauk busuk) 

Daun pandan yang berbentuk panjang-panjang kurang lebih lebih ½ meter lebar kurang 

lebih 5 cm mampunyai khasiat sebagai berikut: 

a. Diiris lembut-lembut, dijemur hingga kering, dibuat campuran minyak rambut 

cenceman 

b. Untuk mencampuri minuman umpamanya wedang roti, wedang ronde agar baunya 

sedap 

c. Untuk menghilangkan bau busuk dalam ruangan, caranya pandan diiris-iris terus 

direndam dalam air kemudian airnya untuk mengepel atau membersihkan ruangan. 

 

2. Hasiat Daun Kemangi 

(untuk menghilangkan caplak/daging yang tumbuh kecil-kecil) 

Daun kemangi yang berbentuk kecil-kecil berbau sedap dan harum mempunyai hasiat 

sebagai berikut: 

a. Dapat digunakan sebagai lalap, lauk makan nasi disertai sambal trasi atau campuran 

urap dan menambah nafsu makan. 

b. Hasiat yang kedua ialah dapat menghilangkan caplak caranya ialah sabutir kapur sirih 

dan kemangi dihaluskan jadi satu, kemudian dioleskan pada caplak tersebut atau cara 

lain ramuan terebut diambil  sedikit saja terus ditempelkan pada caplak kemudian 

dibalut dengan kain niscaya caplak akan hilang dengan sendirinya. 

 

3. Hasiat Daun Dadap Srep 

(untuk menghilangkan sakit panas) 

Daun dadap srep yang lebarnya kurang lebih selebar telapak tangan. 

Hasiatnya ialah: 

Untuk mengobati anak atau orang yang sedang sakit panas. 

Caranya: 

Daun tersebut diremas-remas dalam air supaya menjadi lemas kemudian daun tersebut 

ditempelkan pada dahi orang atau anak yang sedang menderita sakit panas. 

 



4. Kasiat daun sirih 

(Untuk menghilangkan darah yang keluar hidung) 

Daun sirih yang bentuknya bulat panjang dan panjangnya kira-kira 7 cm serta lebar 

kurang lebih 5 cm. Yang biasanya digunakan untuk makan sirih atau nginang (b.jawa) 

nenek moyang kita pada zaman dahulu. Mempunyai hasiat sebagai berikut: 

a.  Apabila ada orang dewasa atau anak-anak mimisan (keluar darah dari hidung) dapat 

untuk menahan keluarnya darah tersebut. 

Caranya ialah: 

Anak yang memisan disuruh berbaring terlebih dahulu, daun sirih dicuci sampai 

bersih terus dilipat dan digulung yang kecil yang sekitarnya dapat dimasukkan pada 

lubang hidung. Kemudian kompreslah kepala anak yang mimisan tersebut dengan 

henduk basah. Setelah tidak keluar darahnya boleh duduk kembali. 

Hasiat yang kedua, daun sirih dapat digunakan sebagai obat batuk 

Caranya:  

Daun sirih, gula batu, kayu manis semuanya diambil seperlunya kemudian direbus 

dengan air sampai mendidih. Kalau sudah dingin disarig, dapat diminum sebagai obat 

batuk. Tetapi kalau sedang menderita batuk, disamping minum obat tersebut 

pantangan jangan makan makanan yang digoreng juga jangan menum kopi, boleh 

minum air manis kalau manisnya memakai  gula batu. 

 

Daun sirih diremas-remas dalam air sampai hancur, kemudian air sirih tersebut 

disaring dengan kain yang tipis. Saringan air sirih dapat untuk mencuci mata yang 

kabur serta banyak sekali kegunaannya yang lain. 

 

5. Hasiat Daun Seledri 

(Sebagai obat tekanan darah tinggi) 

Daun sledri yang daunnya lembut. Tinggi batang kurang lebih 25 cm berakar serabut. 

Biasanya sebagai campuran sayur mayor dalam membuat bakso, soto, bakmi, dan 

sebagainya. Karena daun sledri berbau sedap dan merangsang selain untuk sayur mayor, 

juga daun sledri tersebut mempunyai hasiat yang penting ialah untuk mengobati penyakit 

tekanan darah tinggi. 



Caranya ialah: 

Daun sledri tersebut diiris-iris yang lembut terus ditumbuk atau diulek sampai halus, 

kemudian dicampur air dan disaring. Air saringan tersebut terus diminum. Silahkan bagi 

yang mempunyai tekanan darah tinggi mempraktekannya. 

 

6. Hasiat Daun jarak 

(sebagai obat sakit gatal) 

Batang jarak yang tingginya kurang lebih dua atau tiga meter daunnya hampir serupa 

daun papaya mempunyai hasiat sebagai obat gatal. 

Caranya: 

Kita ambil saja daun jarak tersebut beberapa lembar kemudian direbus sampai airnya 

mendidih. Kalau air tersebut telah mendidih, dituangkan pada ember dengan air dingin, 

sehingga menjadi saum-saum kuku kemudian air yang sudah menjadi hangat saum-suam 

kuku tersebut. Pakailah untuk mandi. Dan ini lakukan cara demikian pagi dan sore. Lama 

kelamaan gatalnya akan hilang. 

 

7. Hasiat Daun Lidah Buaya 

(sebagai penyubur tumbuhnya rambut) 

Daun lidah buaya yang biasanya ditanam dipot-pot bentuknya panjang kurang lebih 3 

sampai dengan 4 dan di dalamnya berlendir, tepi daun berduri tetapi tidak tajam. Daun ini 

mempunyai hasiat sebagai penyubur tumbuhannya rambut. 

Caranya: 

Kita ambil saja daun lidah buaya satu lembar, pada waktu akan tidur ujung daun yang 

berlendir tersebut kita oleskan pada tempat tumbuhnya rambut, kepala kita bungkus 

dengan kain apa saja terus tidur. Pagi harinya kepala kita keramasi. Demikian lakukan 

berkali-kali, Insya Allah rambut akan bertambah sebur. 

 

 

 

 

 



8. Hasiat Buah Cengkih 

(Dapat melongarkan pernafasan) 

Buah cengkah yang sekarang banyak ditanam oleh kaum petani di Negara Indonesia ini, 

sesungguhnya mengandung hasiat yang sangat besar antara lain sebagai pembuatan 

rokok. Juga buah cengkih berhasiat untuk melongarkan pernafasan, caranya: 

 

Kita siapkan cengkih yang masih wungkul (wutuh) artinya yang belum diris-iris dan yang 

kering, masukan kedalam gelas kemudian disedu dengan air panas yang mendidih, 

diaduk tanpa gula, kalau sudah suam-suam kuku airnya diminum. Rasanya pedas-pedas 

semriwing Insya Allah pernafasan akan longer dan suarabnya enteng. 

 

9. Hasiat Buah Ketimun 

(Sebagai obat bisul dan penghalus kulit)  

Buah ketimun yang berfungsi sebagai buah juga sebagai sayur mayor, itu juga 

mempunyai khasiat yang sangat penting antara lain: 

a. Sebagai penghalus kulit 

Caranya:  

Ketimun dikupas dan diiris-iris, kalau akan tidur gosokkanlah irisan ketimun tersebut 

disekitar wajah kita atau pada kedua lengan kita. Paginya bangun tidur kulit yang kita 

oleh dengan ketimun tersebut dilap dengan handuk yang telah dibasahi dengan air 

hangat. Lakukan kurang lebih tiga kali saja kulit sudah bertambah halus. 

b. Juga ketimun sebagai obat bisul 

Caranya sebagai berikut: 

Letimun dirparut dan dicampur dengan biji pala yang telah diparut juga. Adonan 

parutan ketimun dan pala tersebut dibungkus atau dipepes dengan daun pisang terus 

dikreweng atau diopen seperti mengopen roti. Kalau adonan sudah hangat tempelkan 

pada kulit yang ada bisulnya terus diperban dengan kain dan lakukanlah kurangg 

lebih 5 hari berturut-turut dan bisul akan pecah dengan sendirinya. 

 

 

 



10. Hasiat Labu Slam 

(Sebagai obat turun panas dan obat kutil) 

Labu slam yang buahnya panjang-panjang kurang lebih mencapai ½ meter yang biasanya 

dibuat untuk sayur lodeh dan bayangnya bermanfaat itu mempunyai hasiat sebagai 

berikut: 

a. Sebagai obat turun panas, caranya ialah labu siam itu diiris kemudian diparut. Kalau 

ada anak yang sakit panas parutan labu siam tersebut ditempelkan pada dahi kepala 

yang mempunyai sakit panas tersebut. 

b. Sebagai obat kutil 

Kutil ialah daging yang tumbuh kecil-kecil dipermukaan kulit dan penyakit Ini tidak 

sakit tetapi memalukan. Caranya mengobati yang labu siam diiris kemudian getahnya 

digosok-gosokan pada kulit yang tumbuh kutil. Lama-kelamaan penyakit kutil akan 

hilang dengan sendirinya. 

 

11. Hasiat Buah Sawo Muda 

(sebagai obat berak cair) 

Buah sawo yang masih keras atau masih muda berhasiat sebagai berikut: kalau ada yang 

berak selalu encer (cair) maka sebagai penahannya adalah diobati dengan sawo muda. 

Caranya adalah: 

Sawo muda dikupas kulitnya kemudian diparut, sawo muda tersebut dicampur dengan air 

panas mendidih sebagaimana membuat air teh atau air kopi. Kemudian air sawo tersebut 

disaring terus airnya diminum. Lakukanlah  secara rutin tiap-tiap pagi dan sore selama 

masih belum sembuh. 

 

12. Hasiat Kunyit 

(sebagai obat tambah darah dan penghalus kulit) 

Kunyit yang berbentuk umbi batang, berwarna kuning dan berbau segar mengandung 

hasiat antara lain: 

a. Untuk menambah darah, caranya adalah kunyit diparut, diperas dengan air masak 

yang sudah dingin, terus disaring kemudian dicampur dengan (gula masak) ditambah 

garam sedikit terus diminum. 



b. Untuk penghalus kulit ialah dibuat ramuan bedak seperti kami terangkan dimuka 

dalam membuat bobokan atau sebagai luhur yang berarti juga menghaluskan kulit 

badan. 

 

13. Hasiat Buah Pare 

(sebagai  penyegar air susu ibu) 

Buah pare yang buahnya panjang-panjang kurang lebih sejengkal tangan dan bintik-bintik 

serta rasanya pahit tetapi mengandung obat. Kalau ibu-ibu mempunyai anak kecil yang 

selalu menangis tidak mau menyusu pada ibunya dikarenakan air susunya tidak enak, 

maka buatlah sayur pare atau botok pare makanlah banyak-banyak untuk lauk nasi, nanti 

air susu ibu akan keluar dengan lancer. 

 

(Sumber: ‘Ibad, I.A. 1991. Keterampilan Khusus: dibidang Pengobatan dan 

Perawatan Kecantikan secara Traditional. Salatiga: HKPN) 
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