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Perihal
: Pengembangan Jamu Terbarukan dengan Ide penyajian Jamu
praktis yang menarik minat “Pekerja Aktif dan Anak-anak”
MENGENAI SAYA

LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan keanekaragaman hayati
yang dapat digunakan untuk meracik obat-obatan tradisional, salah satunya adalah jamu.
Jamu merupakan warisan luhur budaya Indonesia yang eksistensinya bertahan hingga
kini dan masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat tradisional karena kesadaran akan
khasiat yang diberikan meskipun orang awam belum tentu mengetahui komposisi zat
aktif yang terkandung didalamnya. Begitu cerdasnya nenek moyang kita dengan
pengalaman hidup dapat menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak tanpa
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melakukan eksperimen di Laboratorium dengan peralatan canggih.
Dewasa ini, begitu banyak hiruk pikuk warga perkotaan dengan arus modernisasi
seakan jamu terpinggirkan dan terkesan gengsi apabila mengkonsumsi minuman herbal
tradisional, mereka cenderung membeli suplemen dan multivitamin yang tersedia di
apotek yang begitu maraknya bermunculan di Indonesia baik brand lokal maupun
Internasional. Apakah masyarakat modern tidak terlalu mengenal rempah rempah seperti
Beras Kencur, Paitan, Kunci Sirih, Kunyit Asam, Temulawak, Jamu Gepyokan dan Jamu
Lempuyung? Mungkinkah sebenarnya mereka mengenalnya akan tetapi tidak tertarik
karena penyajiannya kurang menarik? Bagaimana cara mengatasi rasa pahit pada jamu
yang dihindari anak-anak?

TUJUAN
Artikel ini bertujuan memberikan ide dan gagasan untuk menarik minat masyarakat
modern untuk mengkonsumsi jamu dengan penyajian yang menarik dan sederhana,
salah satunya diolah menjadi sebuah “PERMEN”. Sejauh ini, masyarakat mungkin
hanya mengenal beberapa jenis permen herbal seperti “Permen Jahe” dan “Permen
Kunyit Asam”, sehingga adanya ide ini diharapkan “Pekerja Aktif dan Anak-Anak”
dapat menikmati khasiat dan manfaat jamu di saat menjalankan rutinitas
kesehariannya secara tidak langsung.
ISI
Menurut Standar Industri Indonesia, permen adalah bahan pangan tambahan
yang dibuat dari gula pasir (sukrosa), air atau campuran gula pasir dengan jenis
gula lainnya yang dapat ditambahkan bahan-bahan lain yang dipergunakan sebagai
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bahan pangan atau bahan tambahan. Ini merupakan peluang para peneliti,
pengembang dan pengusaha industri kecil serta besar untuk memanfaatkannya
menjadi komoditi pendukung produk pangan yang dapat dinikmati kapan saja dan
dimana saja dengan dosis yang tepat. Berikut beberapa jenis ide Permen Jamu :
1. Permen Jamu Beras Kencur

Bagi Anak-anak, permen adalah salah satu komoditi yang sangat digemari,
dengan ketertarikan itu kita dapat membuat jamu herbal beras kencur
berbentuk permen dengan kemasan yang menarik sebagai penambah nafsu
makan. Jamu Beras Kencur paling populer di kalangan masyarakat, khasiat
bagi pekerja aktif yaitu dapat membuat tubuh menjadi bugar dan meredakan
pegal-pegal. Sejak zaman dahulu beras kencur digunakan sebagai obat
penyakit rematik, penyembuh luka luar, menghilangkan jerawat,
melangsingkan dan influenza. Komposisi alaminya terbuat dari Beras,
Kencur, Jahe dan Gula. Zat Aktif utama yang terkandung adalah Minyak
atsiri, Alkaloid, Zingeron. Enzim Protease dan Lipase.
2. Permen Jamu Kunyit Asam

Bagi wanita, jamu ini biasa diminum saat haid. Kunyit asam biasa digunakan
untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan seperti panas dalam
dan menurunkan berat badan. Komposisi alaminya terbuat dari Kunyit dan
Asam Jawa. Zat Aktif utama yang terkandung adalah Minyak atsiri,
Curcumin, Polifenol, Saponin, Flavonoid dan Tanin.
3. Permen Jamu Kunci Sirih

Bagi wanita, jamu ini mampu mengatasi bau badan, mengencangkan perut
dan bermanfaat bagi kesehatan organ intim. Komposisi alaminya terbuat
dari Daun Kunci dan Daun Sirih. Zat Aktif utama yang terkandung adalah
Minyak atsiri, Saponin, Flavonoid dan Kavikol.
4. Permen Jamu Gepyokan

Bagi Wanita, jamu ini mampu menjaga kualitas ASI (Air Susu Ibu).
Komposisi alaminya terbuat dari Kencur, Jahe dan Daun Katuk. Zat Aktif
utama yang terkandung adalah Minyak Atsiri, Alkaloid, Zingerone, βkaroten, Vitamin (A, C, E, B1) dan Mineral (Kalium, Zat Besi dan Fosfor).
5. Permen Jamu Purwoceng

Bagi Pria, Jamu ini merupakan herba yang dapat meningkatkan kadar
hormon testosteron, melancarkan peredaran darah, mengobati impotensi
dan kencing manis. Komposisi alaminya adalah Pasak Bumi, Adas, Pulosari
dan Lada Hitam. Zat Aktif utama yang terkandung adalah Asam Kafeat, βsitosterol, N-nonacosana, Kamfena dan piperine.
6. Permen Jamu Paitan

Bagi Orang dewasa, jamu ini rasanya pahit namun bermanfaat untuk
mencegah kolestrol, membersihkan darah, menurunkan demam malaria,
menghilangkan jerawat dan antidiabetes. Komposisi alaminya terbuat dari
Sambiloto dan Brotowali. Zat Aktif utama yang terkandung adalah
Androgafolida, Pikroretin, Berberine dan Alkaloida.
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7. Permen Jamu Cabe Lempuyang

Bagi Orang Dewasa, Jamu ini mampu mengatasai masalah kesemutan dan
pegal linu di pinggang. Komposisi alaminya terbuat dari Cabe Jamu dan
Rimpang Lempuyang. Zat Aktif utama yang terkandung adalah Piperine,
Minyak atsiri dan gingerol.
8. Permen Jamu Temulawak

Bagi Masayarakat Umum, Jamu ini mampu memelihara fungsi hati,
menambah nafsu makan, memperbaiki fungsi pencernaan, mengurangi
radang sendi, menurunkan lemak darah dan sebagai antioksidan mencegah
radikal bebas. Zat aktif utama yang terkandung adalah Fraksi Curcuminoid
dan Minyak Atsiri.
Berdasarkan bahan-bahan yang digunakan, produk yang diperoleh bersifat alami
dan dapat dikombinasikan dengan teknologi pengemasan terkini, sehingga aman
untuk dikonsumsi oleh siapa saja dan kapan saja.
KESIMPULAN
Jamu merupakan aset herbal terbesar bangsa Indonesia yang perlu
dilestarikan dan dikembangkan, salah satunya dibuat sebagai Permen dengan
kemasan yang menarik. Sehingga Pekerja Aktif, Anak-anak dan Masyarakat Umum
dapat mengkonsumsinya kapan saja, dimana saja dan merasakan khasiatnya
secara tidak langsung.
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