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Kalau mau tanya-tanya, mention twitter gue aja. Karena mention ke gue itu sepi, pasti pertanyaan dari
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Siapa yang tidak mengenal jamu? Gue aja kenal, masa kalian nggak kenal.

J

amu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Tapi menurut gue, jamu itu minuman yang
berkhasiat tapi khasiatnya spesifik. Belakangan ini jamu populer disebut sebagai obat herbal karena jamu
dibuat dari bahan-bahan alami, seperti akar-akar tumbuhan, daun-daunan dan kulit batang, buah. Dan yang paling
ekstrem ada yang terbuat dari hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya. Sekarang jamu tidak hanya
dalam bentuk minuman tapi juga ada yang berupa sachet, kapsul, kaplet, tablet dan pil.
Rasa jamu biasanya pahit, oleh karena itu sering ditambahkan madu supaya ada manisnya sedikit. Tapi ada jamu
yang nggak pahit, seperti Jamu Beras Kencur (kesukaan gue). Dibalik rasa pahit jamu ada segudang manfaat
terutama untuk kesehatan. Banyak juga perempuan biasanya ibu rumah tangga minum jamu untuk kecantikan.
Jamu dalam negara berkembang mempunyai peranan penting di dunia
pengobatan bahkan 70%-80% penduduk negara berkembang memiliki
ketergantungan pada obat tradisional (Wijesekera, 1991; Mahady, 2001).
Contohnya negara kita Indonesia. Gue sendiri sering minum Jamu Beras
Kencur setiap sore.
Jamu dianggap tidak beracun dan tidak menimbulkan efek samping. Khasiat jamu
telah teruji oleh waktu, zaman dan sejarah, serta bukti empiris langsung pada
manusia selama ratusan tahun (Winarmo, 1997).

Pemasaran jamu biasanya dijajakan oleh mbak-mbak/mbok/simbok
(perempuan) yang menggendong bakul berisi botol-botol jamu. Orang awam
sering menyebutnya Jamu Gendong. Strategi penjualan Jamu Gendong ini
menurut gue unik banget. Mereka berjualan dengan memakai pakaian
kebaya dan bermake-up. Itulah daya tarik Jamu Gendong. Siapa yang nggak
mau beli coba kalau yang jual aja cantik-cantik.

Banyak jenis jamu dan manfaatnya pun juga berbeda-beda. Dibawah ini jenis-jenis jamu yang sering kita jumpai
dan manfaatnya.
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Jamu Beras Kencur, jamu ini bermanfaat menghilangkan pegal-pegal ditubuh, dapat membuat badan
subur, nambah nafsu makan (pantes gue gendut) dan dan sebagai tonikom atau penyegar saat habis
bekerja.
Jamu Kunir Asam, jamu ini cocok banget buat perempuan yang sedang datang bulan karena menghilangkan
rasa sakit saat haid. Dan katanya kalau rajin minum ini badan bisa terasa singset atau langsing (khusus
cewek).
Jamu Pahitan, jamu yang satu ini manfaatnya lumayan oke lah walau rasanya pahit. Seperti, menghaluskan
kulit, menghilangkan jerawat maupun bekas jerawat dan menurunkan kolestrol (harus dicoba!).
Jamu Cabe Puyang, jamu yang ini sepertinya memang khusus untuk pegal-pegal. Karena katanya setalah
minum jamu ini badan langsung terasa segar dan pegal-pegal hilang.

Nah, dari sekian banyak jamu yang sering kita jumpai diatas. Ada yang tertarik untuk minum? Gue sendiri pengen
nyoba minum Jamu Pahitan biar jadi ganteng-an dikit wkwk. Kalau bisa jangan cuma minum jamu aja, kalian juga
harus bisa melestarikannya seperti kayak gue ini bikin artikel tentang jamu atau seperti tante gue, dia jualan jamu
dan punya brand sendiri bahkan bukan jamu aja sekarang, sampai jual susu kedelai. Atau dengan cara kalian
sendiri.
Gue sempet liat/ngintip tante gue bikin Jamu Beras Kencur. Ternyata bikin jamu yang ini nggak susah-susah amat.
Bahan bakunya yaa sesuai nama :
- Beras
- Kencur
Cara pengolahanya sebagai berikut :
- Beras disangrai lalu ditumbuk sampai halus
- Kencur diserut lalu ditumbuk sampai halus
- Keduanya dicampur
- Biar manis bisa ditambahkan gula merah
- Setelah dicampur, diperas dan disaring dengan kain penyaring
- Selesai, hasilnya bisa dimasukkan botol atau direbus biar hangat
Bisa tambahin bahan lainnya juga. Kalau bingung mau nambahin apa bisa cari di Biofarmaka IPB.
Disana gue bisa tau tumbuhan yang berkhasiat dan yang paling mengejutkan ternyata gue sering ketemu
tumbuhan-tumbuhan itu di kebun tempat gue main dulu saat kecil. Keren!
Ada yang tertarik bikin? Ayolah dicoba. Jangan kayak gue, mau-nya minumnya doang wkwk.

Ayo Lestarikan Jamu Warisan Leluhur Kita!

Referensi :
http://biofarmaka.ipb.ac.id/
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection
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http://id.wikipedia.org/wiki/Jamu
http://www.gadis.co.id/gaul/ngobrol/jamu.untuk.kesehatan.dan.kecantikan/001/007/722
http://yess-online.com/manfaat-minum-jamu
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Michael Ichsan Taufik
Wah.. do, gak pikiran sampai situ gw, sekarang mah orang nyari yang praktis2 aja, langsung minggat, dapat, cabut deh dari
klinik terdekat.
kalau bisa, yang namany jamu ini harus kembali di kenal remaja2 sekarang yang terhipnotis dengan kepraktisan dan
kemodernan yg mewabah nih bro. padahal khasiat gak kalah, dan gak mengandung kimia juga.
Yang paling penting gimana cara orang2 di luar sana (yg tak mengenal jamu) bisa mengenal apa itu jamu serta khasiatnya.
Thanks do, lu menyadarkan gw.
Reply · Like · Follow Post · July 23 at 7:43pm
Yudho Prakoso
gk juga kay. ya kalo semua orang sakit minum jamu gmn rumah sakit keluarga lu?
Reply · Like · July 23 at 7:52pm
Verra Marlianii El-fahrii · Kota Tangerang
Busehh panjang amat san-_Reply · Like · July 23 at 7:53pm
Michael Ichsan Taufik
Do, demi obat traditional, kita bisa akal-lin aj, misal di RS nya ada yang jual jamu juga. bisa jadi kana -_-, gak
usah di bikin ribet idup itu
Reply · Like · July 23 at 8:02pm
Michael Ichsan Taufik
musik ada jenisnya, obat juga ada jenisnya juga dong :P y gak bro??
Reply · Like · July 23 at 8:06pm
Yudho Prakoso
apa aja?
Reply · Like · July 23 at 8:13pm
Yudho Prakoso
mana ini temen2 gue -_Reply ·

2 · Like · Follow Post · July 19 at 11:56am

Rumi Raniri
Lumayan lah. Daripada minum obat2an kimia.
Reply ·

1 · Unlike · Follow Post · July 19 at 9:18pm

Yudhi Prasetyo
O K!
Reply ·

1 · Like · Follow Post · July 19 at 12:43pm
Yudhi Prasetyo
hahaha..
Reply · Like · July 19 at 12:48pm
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Seha Dwi
nice blog do, dari pada minum obat2an yg ga jelas hasiatnya, mending minum jamu sebagai obat tradisional yg udh jelas
hasiatnya.
Reply · Like · Follow Post · July 19 at 4:01pm
Yudho Prakoso
air putih jgHome
ada khasiatnya
Catagories
Download
Search, type
and enterAbout Me

Sitemap

Disclaimer

Reply · Like · July 19 at 4:03pm
Josef Matondang
Baru pernah nyobain Beras Kencur doang, rasanya lumayan, patut dicoba!
Jamu mesti di lestarikan, nice post :)
Reply · Like · Follow Post · Edited · July 20 at 7:11pm
Yudho Prakoso
hampir semua orang pernah
Reply · Like · July 20 at 7:26pm
Sumanadi Dika · SMP NEGERI 3 TANGERANG SELATAN
Nice article, eventhough penggunaan fontnya masih kurang menarik. Sigh
Reply · Like · Follow Post · July 20 at 7:42pm
Yudho Prakoso
makasih masukkannya
Reply · Like · July 20 at 7:52pm
Johanes Hendra Febrianto Rajagukguk
mantapp :D
saran : tambahin video tutorial pembuatannya biar ngerti hahahahahaha.
Reply · Like · Follow Post · July 22 at 6:47pm
Yudho Prakoso
gk ada device buat ngevideoin jo. hp gue sony ericsson jadul yg msh kotak tebal
Reply ·

1 · Like · July 22 at 9:50pm

Johanes Hendra Febrianto Rajagukguk
Yudho Prakoso woohh gitu hehehehehe tapi udah mantap kok artikelnya hehehehehehehe
Reply · Like · July 23 at 10:07pm
Nabila Rahmani Zhafira
Hmm artikelnya jelas nambah wawasan gue, tp kalo emg ada yg ga doyan sama rasa jamu dari sananya gmn?
Reply · Like · Follow Post · August 10 at 11:51pm
Yudho Prakoso
tambahin madu, nabila
Reply · Like · August 11 at 10:06am
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