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I. Pendahuluan  

Tanaman obat adalah segala jenis tumbuhan yang diketahui mempunyai 

khasiat baik dalam membantu memelihara kesehatan maupun pengobatan 

suatu penyakit. Tumbuhan obat sangat erat kaitannya dengan pengobatan 

tradisional, karena sebagian besar pendayagunaan tumbuhan obat belum 

didasarkan pada pengujian klinis laboratorium, melainkan lebih berdasarkan 

pada pengalaman penggunaan. 

Adapun pengertian lain tanaman obat tradisional menurut Departemen 

Kesehatan RI mendefenisikan tanaman obat Indonesia seperti yang tercantum 

dalam SK Menkes No. 149/SK/Menkes/IV/1978, yaitu 1) Tanaman atau bagian 

tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu; 2) Tanaman 

atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obati 

3) Tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman 

tersebut digunakan sebagai obat. 

Tanaman obat dan obat tradisional akan bermanfaat dan aman jika 

digunakan dengan mempertimbangkan sekurang–kurangnya enam aspek 

ketepatan, yaitu tepat takaran, tepat waktu dan cara penggunaan, tepat 

pemilihan bahan dan telaah informasi serta sesuai dengan indikasi penyakit 

tertentu. Disamping berbagai kelebihan, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

tanaman obat dan obat tradisional juga memiliki beberapa kelemahan yang 

merupakan kendala dalam pelayanan kesehatan formal. Adapun beberapa 

kelemahan tersebut antara lain efek farmakologisnya lemah, bahan baku belum 

terstandar dan bersifat higroskopis serta volumines, belum dilakukan uji klinik 

dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. 

Penggunaan obat tradisional atau jamu di Indonesia terus meningkat, 

ditandai dengan bertambah banyaknya industri jamu atau farmasi yang 

memproduksi obat tradisional atau jamu. Dilain pihak penggunaan obat 

tradisional atau jamu di masyarakat masih banyak yang bersifat empiric 

sehingga menimbulkan keraguan tentang mutu, khasiat dan keamanannya. 

Para pengemuka botani baik di dalam dan luar negeri mempublikasikan 

tulisan terkait ragam dan manfaat tumbuhan khususnya untuk obat. Indonesia 

memiliki keanekaragaman hayati yang sangat lengkap. Anugrah ini membuat 

Indonesia menjadi negara pengobatan herbal terbaik di dunia. Beragam jenis 

tumbuhan obat dapat tumbuh dengan subur di negara kita.  

Tumbuhan obat menjadi bahan utama dalam pembuatan obat-obatan 

herbal yang tidak memiliki efek samping signifikan ketika mengkonsumsinya. 

Cara pemanfaatan tumbuhan obat yang praktis dan mudah. Sebelumnya nenek 

moyang kita mengenal obat–obatan tradisional yang berasal dari tumbuhan di 



sekitar pekarangan rumah maupun yang tumbuh liar di semak belukar dan 

hutan-hutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan memanfaatkan tumbuhan 

obat yang ada sebagai bahan baku obat–obatan berdasarkan pengetahuan 

tentang pemanfaatan tumbuhan obat yang diwariskan secara turun–temurun.  

 

II. Latar belakang 

Pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) merupakan bagian dari 

subsistem Upaya Kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). 

Berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2014, pelayanan kesehatan tradisional 

terbagi atas yankestrad empiris, yankestrad komplementer dan yankestrad 

integrasi. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan membangun sistem 

pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang bersinergi dengan 

pelayanan kesehatan konvensional, memberikan perlindungan kepada 

masyarakat, meningkatkan mutu dan memberikan kepastian hukum bagi 

pengguna dan pemberi yankestrad. Pelayanan kesehatan tradisional 

komplementer dilakukan dengan cara pengobatan/ perawatan dengan 

menggunakan keterampilan dan/ atau ramuan (Republik Indonesia, 2014). 

Riskesdas 2018 menunjukkan rumah tangga yang memanfaatkan 

yankestrad sebesar 31,4%, sedangkan proporsi rumah tangga yang 

memanfaatkan Taman Obat Keluarga (Toga) sebesar 24,6%. Proporsi jenis 

upaya pelayanan kesehatan tradisional yang terbanyak digunakan adalah 

keterampilan manual (65,3%), ramuan jadi (48%), ramuan buatan sendiri (31,8%), 

keterampilan olah pikir (1,9%) dan keterampilan energi (2,1%). Jenis tenaga 

yankestrad yang terbanyak adalah penyehat tradisional (98,5%) dan tenaga 

kesehatan tradisional (Nakestrad) sebesar 2,7%. Kondisi ini menggambarkan 

bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi yang cukup besar 

dan perlu mendapat perhatian karena merupakan bagian pembangunan 

kesehatan nasional (Balitbangkes Kemenkes RI, 2019). 

Penyediaan pelayanan kesehatan tradisional harus memenuhi kriteria 

aman dan bermutu, sesuai ketetapan Kementerian Kesehatan, puskesmas 

dikatakan sebagai penyelenggara kesehatan tradisional di wilayah kerjanya 

apabila memenuhi salah satu dari 3 kriteria yaitu 1) memiliki tenaga kesehatan 

yang telah mendapat pelatihan pelayanan kesehatan tradisional; 2) 

melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan 

keterampilan; 3) melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan 

data kesehatan tradisional, fasilitas, registrasi atau perijinan dan bimbingan 

teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. 

Jumlah puskesmas di Indonesia (total 9.754) yang melaksanakan yankestrad 



meningkat dari tahun ke tahun dan melebihi dari target yang ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan. Terdapat puskesmas dengan yankestrad yaitu 

sebanyak 1.532 puskesmas (15,7%), dari target 15% pada tahun 2015. Jumlah 

tersebut meningkat yakni mencapai 2.949 puskesmas atau sebesar 25,99% dari 

target sebesar 25%  (2436)  pada  tahun 2016, meningkat menjadi 3.410 (102,2%) 

dari target 3.336 pada tahun 2017 dan menjadi 4.252 (100,38%) dari target 4.236 

pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018). 

Program pelayanan kesehatan tradisional terutama ditujukan sebagai 

upaya promotif dan preventif atau sebagai terapi komplementer atau 

penunjang terapi konvensional medis. Salah satunya dengan menggunakan 

tumbuhan obat tradisional yang mayoritas digunakan masyarakat di daerah 

pedesaan yang fasilitas kesehatannya masih sangat terbatas. Mereka juga 

masih banyak yang berekonomi lemah atau kurang mampu sehingga 

penggunaan Toga menjadi alternatif dalam pengobatan keseharian.  

Jika masyarakat mengetahui benar tentang nilai-nilai tanaman yang 

selain sangat bermanfaat bagi penyembuhan berbagai penyakit juga banyak 

dibutuhkan oleh berbagai industri obat-obatan, tentunya akan segera 

mengembangkannya dengan mudah dan penuh keberhasilan. Cara 

penggunaannya pun usebagai obat penunjang  sangat mudah, demikian pula 

cara penjualannya dan perolehan dari hasil penjualan ini dapat dikatakan 

tinggi. 

Wilayah Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor kondisinya sudah tidak 

sebagaimana di atas, akses ke kota sudah semakin mudah, obat kimia mudah 

didapatkan. Pemahaman tentang obat sudah semakin tinggi, namun efek obat 

kimia cukup banyak dan memunculkan masalah baru. melihat kondisi tersebut, 

obat tradisional ditampilkan sebagai salah satu pengobatan alternatif yang 

sangat penting artinya, khususnya untuk penanganan/pelayanan kesehatan 

primer (PKP), baik sebagai obat preventif maupun sebagai pengobatan (kuratif). 

Kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus 

membina dan mengembangkan penanganan/pelayanan kesehatan primer 

(PKP), baik sebagai obat preventif maupun sebagai pengobatan tradisional. Hal 

tersebut tertuang dalam Kepmenkes No 1076/S/VII/2003 tentang 

penyelenggaraan pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman obat-

obatan.  

Program Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Pancakarsa termasuk 

didalamnya adalah Karsa Bogor Sehat yakni mewujudkan kesehatan yang 

optimal salah satunya adalah dengan pemanfaatan taman obat keluarga 

(TOGA). Alasan penggunaan TOGA antara lain: 1) efek samping tidak ada (jika 



digunakan secara benar); 2) efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu; 

(3) murah harganya karena dapat tanam sendiri dan tersedia disekitar kita, (4) 

mudah diolah, (melengkapi obat kimia). 

Sesuai dengan anjuran pemerintah agar setiap tanah kosong diwujudkan 

menjadi apotek hidup (TOGA), puskesmas Tamansari berupaya memanfaatkan 

lahan kosong yang ada di puskesmas sebagai sarana pengembangan TOGA dan 

refleksi. Ide tersebut diberi nama KENARI (Kebun TOGA dan Refleksi 

Tamansari). Untuk mewujudkannya, Puskesmas Tamansari bekerjasama 

dengan UPT Pertanian Kabupaten Bogor untuk penyediaan bibit taman obat 

keluarga (TOGA). Kerjasama ini dibuktikan dengan penandatanganan MOU 

kerjasama antara Puskesmas Tamansari dengan UPT Pertanian Kabupaten 

Bogor. Puskesmas Tamansari juga melibatkan masyarakat kelompok potensial 

yaitu unsur Kecamatan, PKK, Desa, Bidan Desa dan Kader Kesehatan dalam 

promosi penyehatan tradisional untuk membentuk kelompok Asuhan mandiri 

TOGA (ASMAN TOGA). 

Kegiatan ini memberikan daya ungkit terhadap tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang pengobatan tradisional. Selanjutnya diharapkan dapat 

diimplementasikan dalam keluarga yang bertujuan sebagai bahan baku 

pengobatan tradisional. 

Inovasi KENARI merupakan upaya preventif yaitu untuk meningkatkan 

imunitas, promotif yaitu promotif (meningkatkan derajat kesehatan) yakni 

sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan upaya kuratif 

untuk pengobatan penyakit. 

 

III. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran 

dari oleh dan untuk masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, 

serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai 

dengan kondisi sosial budaya setempat dan di dukung kebijakan publik 

yang berwawasan kesehatan di Puskesmas Tamansari. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengolah TOGA  

b. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan 

melalui pemanfaatan TOGA 

c. Menyebarluaskan informasi tentang tanaman yang berkhasiat sebagai 

obat.  



d. Meningkatkan kesadaran, minat dan partisipasi aktif masyarakat dalam 

pemanfaatan TOGA 

e. Merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal 

dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengobatan penyakit 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pembentukan TOGA melalui kerjasama dengan UPT Pertanian Kabupaten 

Bogor dalam penyediaan bibit tanaman obat. Selanjutnya dilakukan 

sosialisasi inovasi KENARI dan pembentukan kelompok Asuhan mandiri 

TOGA (ASMAN TOGA). Melalui ASMAN TOGA dilakukan penyuluhan 

manfaat, tatacara pengolahan dan pengembangan TOGA. Kemudian 

dilakukan praktek penyemaian dan penanaman bibit tanaman obat di 

lahan pekarangan Puskesmas Tamansari untuk nantinya dapat 

dipraktekan baik di tingkat desa maupun rumah tangga. 

2. Kegiatan Pokok 

a. Sosialisasi Inovasi KENARI 

b. Pembentukan kelompok Asuhan mandiri TOGA (ASMAN TOGA)  

c. Penyuluhan pada kelompok Asuhan mandiri TOGA (ASMAN TOGA) 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kelompok asman 

TOGA 

- Penyuluhan manfaat TOGA 

- Penyuluhan memproses TOGA 

- Praktek penanaman TOGA 

- Pengembangan TOGA tingkat rumah tangga 

- Pengembangan TOGA tingkat desa 

d. Penyediaan media  

Menyediakan TOGA di Puskesmas sebagai bahan pembelajaran bagi 

kelompok Asman TOGA 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Penyuluhan Kesehatan 

a. Melakukan KIP/konseling 

b. Melakukan penyuluhan sesuai jadwal dalam dan luar Gedung  

c. Koordinasi lintas program dalam melaksanakan penyuluhan 

2. UKBM 

a. Melakukan pengkajian dan pembinaan kegiatan UKBM 



b. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor 

3. Penyediaan Media  

Menyiapkan media promosi kesehatan dalam setiap penyuluhan dan UKBM  

 

VI. Sasaran 

1. Masyarakat 

2. Kelompok Potensial 

3. Ormas  

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi KENARI 

Tabel 1. Tahapan Inovasi KENARI 

No. Kegiatan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

April 2019 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide April 2019 Perumusan ide dari masukan semua 

pihak / koordinasi dengan Kepala 

Puskesmas 

3. Perancangan Mei 2019 Menyusun tim pengelola inovasi dan 

linsek 

4. Implementasi Mei 2019 ~ Sosialisasi Inovasi dan membangun 

komitmen bersama 

~ Pelaksanaan 3x dalam sebulan sesuai 

perencanaan BOK di setiap posyandu 

wilayah Puskesmas Tamansari  

 

B. Pelaksanaan Inovasi KENARI 

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Inovasi KENARI 

NO Kegiatan 
Tahun 2019 

April Mei Juni Juli Ags Sep Nov Des 

1 Sosialisasi 
KENARI  

        

2 Pembentukan 
ASMAN 
TOGA  

        

3 Penyuluhan 
kesehatan 
dalam dan 
luar Gedung 

        

4 Penyediaan 
Media 

        

5 Praktek 
pembelajaran 
TOGA 

        



 

6 Pencatatan, 
pelaporan, 
pengumpulan 
data dan 
evaluasi  

        

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan sesuai jadwal yang 

sudah ditetapkan dengan melaporkan hasil -hasil berikutnya.  

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

Pencatatan dan pelaporan hasil kinerja program dilakukan disetiap 

bulan melalui monev program oleh penanggung jawab UKM pada selasa 

minggu ke 2 dibulan berikutnya. Sedangkan pelaporan hasil analisis penilaian 

kinerja program tiap bulan sekali oleh penanggung jawab UKM kepada Kepala 

Puskesmas untuk ditindak lanjuti. 

Adapun laporan tahunan hasil analisis penilaian kinerja program oleh 

penanggung jawab UKM dan dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk 

diserahkan ke Dinas Kesehatan. 

 

X. Penutup 

Demikian petunjuk teknis inovasi ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan 

kegiatan program inovasi KENARI di Puskesmas Tamansari.  

 

  Tamansari, 22 April 2019  

  Mengetahui Kepala 
Puskesmas 

   
 
 
 

drg. Sri Nurhayati 
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