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Herbal Medicine
• Herbal medicine – disebut juga 

botanical medicine atau phytomedicine
– merupakan obat-obatan untuk terapi 
atau pencegahan yang berasal dari biji-
bijian, akar, kulit pohon, daun, bunga.

• Herbalisme telah digunakan berabad-
abad lamanya (misalnya, Mesir, China 
3000 SM, ayurveda di India) di luar 
kedokteran konvensional.

• Herbal medicine makin diakui dalam 
kedokteran konvensional, seiring 
dengan perbaikan dalam analisis, 
kontrol kualitas, dan kemajuan-
kemajuan dalam uji klinis yang 
menemukan nilai manfaat obat herbal 
untuk mengobati dan mencegah 
penyakit



Terapi/ Teknik yang Sering Digunakan 
dalam TM/CAM



Penggunaan Herbal Medicine Dewasa Ini
• World Health Organization memperkirakan, 

80% penduduk di seluruh dunia menggunakan 
obat herbal dalam pelayanan kesehatan primer

• Di Amerika Serikat
▫ Dalam 20 tahun terakhir, penggunaan obat meningkat 

seiring dengan ketidakpuasaan masyarakat terhadap biaya 
obat resep dan minat untuk kembali ke pengobatan alami 
dan organik

▫ Obat herbal diklasifikasikan sebagai suplemen diet oleh 
U.S. Dietary Supplement Health and Education Act 
(DSHEA) sejak 1994, sehingga tidak memerlukan resep 
dokter.

• Di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya:
▫ Terdapat 600 - 700 obat-obatan berbasis tumbuh-

tumbuhan, dan diresepkan oleh sekitar 70% dokter 
Jerman

▫ Di  banyak negara Eropa– berbeda dengan AS – obat 
herbal diklasifikasikan sebagai obat dan diregulasi. Komisi 
E Jerman, panel pakar medis, dengan aktif melakukan 
riset tentang keamanan dan efektivitas obat herbal



Penggunaan TM/CAM Dalam Pelayanan 
Kesehatan Primer di Negara Berkembang 



Persen Populasi Yang Pernah Menggunakan 
TM/CAM di Negara Maju 



Tantangan TM/CAM: Kebijakan 
Nasional dan Kerangka Regulasi
« Kurang pengakuan secara resmi 

terhadap pemberi pelayanan 
TM/CAM

« TM/CAM tidak diintegrasikan ke 
dalam sistem pelayanan 
kesehatan nasional

« Kekurangan mekanisme regulasi 
dan legal

« Kekurangan alokasi sumberdaya 
untuk pengembangan dan 
peningkatan pengetahuan 
tentang TM/CAM



Tantangan Tentang Keamanan, Efikasi, 
dan Kualitas TM/CAM
« Kelemahan metodologi riset
« Kekurangan basis bukti untuk terapi dan produk 

TM/ CAM
« Kekurangan standar internasional dan nasional 

untuk memastikan keamanan, efikasi, dan 
kualitas terapi dan produk TM/ CAM

« Kekurangan regulasi dan registrasi obat herbal
« Kekurangan registrasi pemberi pelayanan TM/ 

CAM
« Kekurangan dukungan untuk riset



Keamanan Obat Herbal
• Sejumlah obat herbal, khususnya 

yang diimpor dari negara-negara 
Asia, mengandung logam berat 
berkadar tinggi, seperti timah 
hitam (Pb, lead), merkuri, 
kadmium.

• Banyak obat herbal dapat 
berinteraaksi dengan obat resep 
dan menyebabkan reaksi yang 
tidak diinginkan atau berbahaya. 
Contoh: terdapat interaksi antara 
obat herbal dan obat kemoterapi 
pada pasien dengan kanker



Penggunaan Intervensi Medis Berbasis 
Bukti

« Intervensi medis, baik modern/ 
conventional/allopathic medicine, 
maupun traditional medicine/ 
complementary,  alternative 
medicine, integrative medicine, 
termasuk penggunaan obat herbal 
(herbal medicine), perlu  
menunjukkan bukti ilmiah riset 
bahwa intervensi tersebut aman 
dan efektif untuk diberikan 
kepada pasien.



Praktik Berbasis Bukti
« Intervensi yang akan diberikan 

kepada pasien harus memenuhi 3 
syarat:

1. Efektivitas intervensi didukung 
bukti riset yang dilakukan dengan 
metodologi yang benar (validity)

2. Intervensi memberikan efek yang 
cukup besar, yaitu signifikan 
secara klinis dan signifikan secara 
statistik (importance)

3. Intervensi yang ditunjukkan oleh 
riset dapat diterapkan kepada 
pasien di tempat praktik 
(applicability)



Hirarki Bukti

• Tidak semua 
penelitian 
memberikan bukti 
yang kuat tentang 
efektivitas 
intervensi



Lima Langkah Praktik Berbasis Bukti (EBM)

1. Merumuskan masalah klinis pasien
▫ Misalnya: Apakah obat herbal X aman dan 

efektif untuk terapi pada pasien A dengan 
suatu penyakit tertentu?

2. Mencari bukti (sumber bukti: Cochrane 
Library, Medline/ PubMed Clinical 
Queries)

3. Melakukan penilaian kritis (critical 
appraisal) tentang kebenaran (validitas), 
kepentingan (importance), dan 
kemampuan penerapan (apllcability) bukti 
tentang efektivitas obat herbal

4. Menerapkan bukti tentang efektivitas 
obat herbal kepada pasien

5. Melakukan evaluasi kinerja pemberian 
obat herbal kepada pasien yang lalu



Uji Klinis
« Uji klinis adalah penelitian medis dan 

pengembangan obat yang  bertujuan untuk 
memperoleh informasi tentang tentang 
keamanan dan efikasi intervensi kesehatan 
(misalnya, obat, alat medis, protokol terapi).

« Uji klinis terdiri atas 4 fase:
▫ Fase 1: Skrining tentang keamanan
▫ Fase 2: Menentukan protokol penelitian

▫ Fase 3: Pengujian terakhir
▫ Fase 4: Studi pasca pemasaran

« Sebelum perusahan farmasi memulai uji klinis 
tentang obat, mereka melakukan sejumlah studi 
preklinis, yang bertujuan untuk memperoleh 
informasi tentang farmakodinamika, 
farmakokinetika, dan profil keamanan obat



Jumlah eksperimen

Gambar 12 Efek terapi yang dihasilkan 
eksperimen dengan dan tanpa randomisasi. 

Sumber: ebandolier, 2001
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Gambar 14  Efek akupunktur terhadap 
perbaikan jangka pendek nyeri punggung pada 

eksperimen dengan dan tanpa pembutaan. 
Sumber: eBandolier, 2001
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