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KAUM MUDA DAN JAMU
Jamu dan kaum muda. Mungkin sulit membayangkan bagaimana dapat menyandingkan keduanya dalam suatu hubungan yang saling
mendukung. Jamu, sebagai obat tradisional asli Indonesia, jelas berada pada kutub bertentangan dengan keberadaan generasi muda
masa kini yang, karena pengaruh westernisasi, cenderung beranggapan bahwa semua peninggalan tradisi adalah terbelakang dan
penghambat tercapainya kemajuan. Padahal, meminjam pendapat Michael R. Dove (dalam Suwarsono, 1994 : 62-63), tradisional tidak
harus berarti terbelakang.
Sebagai contoh, lihat saja bagaimana dua bangsa Asia Timur, yaitu Jepang dan Cina, telah lama menggabungkan kearifan lokal serta
kekayaan tradisi spiritualitasnya dengan inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Jepang, misalnya, selalu memadukan prinsipprinsip manajemen modern dengan tradisi Kaizen yang diwarisi dari era Samurai dahulu. Bukan hanya itu, dalam proses modernisasi
Jepang, nilai-nilai tradisional seperti loyalitas tanpa batas pada Kaisar akan teramat mudah diubah menjadi loyalitas pada perusahaan,
sehingga sangat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi pembajakan atau pun perpindahan tenaga kerja
antar perusahaan. Sedangkan di Cina, nyaris semua gedung bertingkat yang ada di kota-kota besar negeri Tirai Bambu itu dirancang
berdasarkan prinsip Feng Shui, meski tentunya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah arsitektur modern.
Sayangnya, kesadaran mengenai berharganya peninggalan tradisi tampaknya belum dihayati oleh generasi muda Indonesia. Mereka
masih lebih memilih untuk mengkonsumsi minuman ringan berkarbonasi atau minuman olahraga (sport drinks) ketimbang sari asem atau
sari temulawak yang berkhasiat. Jika menderita sakit pun, kebanyakan mereka akan langsung menelan tablet atau sirup obat kimia yang
gencar diiklankan sebagai penyembuh segera daripada meneguk jamu tolak angin atau membaluri parem kocok di sekujur tubuhnya.
Dalam sebuah survei sederhana yang dilakukan oleh OSIS SMA Harapan Mandiri pada bulan Februari 2013 lalu ketika akan menjaring
pendapat para siswa/i mengenai tema pentas seni, lebih dari 50% memilih Warisan Indonesia (Indonesian Heritage). Namun, ketika
tema tersebut hendak diterjemahkan lebih lanjut, kebanyakan lebih memilih batik (54%), wayang (23%), atau musikal etnik kolaborasi
(22%). Hanya 1%, termasuk penulis sendiri, yang memilih festival jamu nusantara. Entah apa penyebabnya. Bisa jadi jamu masih kalah
pamor dibanding tradisi Indonesia lainnya. Walau hasil survei ini memang tak memenuhi syarat keterwakilan untuk digeneralisasi, tapi
setidaknya dapat sedikit memberi gambaran mengenai citra jamu di mata generasi muda masa kini.
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Untuk mengangkat citra jamu dan mengakrabkan generasi muda dengan konsumsi jamu sehingga tergerak mendukung pelestariannya,
banyak hal yang dapat dilakukan. Sebagai langkah awal, tidak ada salahnya bila industri-industri besar anggota Gabungan Pengusaha
Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) melakukan gebrakan melalui dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang banyak
diminati generasi muda, semisal Festival Band, Kompetisi Cheerleaders, Pertandingan Futsal, Kompetisi Basket 3 on 3, atau lainnya
yang selama ini didominasi produsen rokok, makanan instan, atau minuman ringan berkarbonasi. Bagaimana pun, populasi kaum muda
yang mencapai 57,81 juta jiwa atau 25,04 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 230,87 juta jiwa, jelas merupakan pangsa
pasar menjanjikan. Dan gebrakan ini diyakini bukan hanya akan mampu membentuk citra positif menuju tetap lestarinya jamu, melainkan
juga turut berkontribusi pada membudayanya kebiasaan sehat mengkonsumsi produk dari bahan tanaman berkhasiat.
Sudah saatnya pula, seluruh produsen jamu yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP
Jamu) aktif terjun ke sekolah-sekolah sepenjuru Indonesia demi memperkenalkan produk jamu yang sebenarnya tak lagi serbuk atau
cairan dalam kemasan seadanya, namun telah dikemas secara modern sehingga mendukung gaya hidup generasi muda yang
mementingkan penampilan dan segi praktis dari segala hal. Bukan hanya industri besar saja, tapi juga melibatkan ratusan industri kecil
yang tersebar di sepenjuru Indonesia.
Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan untuk mengangkat citra jamu dan mengakrabkan generasi muda dengan konsumsi
jamu sehingga tergerak mendukung pelestariannya, adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Mengapa OSIS ? Jawabannya
karena, sebagai satu-satunya organisasi resmi kesiswaan di sekolah, OSIS dan segenap jajaran pengurusnya berpotensi mengambil
peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku siswa/i lainnya.
Ambil saja contoh sang Ketua OSIS. Di kebanyakan SMA seluruh Indonesia, seorang Ketua OSIS lazimnya dipilih langsung oleh
seluruh siswa/i sebagai bentuk pembelajaran berdemokrasi. Namun, pemilihan Ketua OSIS sama sekali tak seperti pemilihan Kepala
Daerah yang disarati politik uang, kampanye negatif, maupun upaya memanfaatkan isu etnisitas (putra daerah), agama, atau golongan.
Seorang Ketua OSIS biasanya terpilih karena kemampuannya menampilkan generalitas gemerlap dan merangsang keikutsertaan.
Keduanya, dengan sedikit penyesuaian, dapat dimanfaatkan untuk membantu mengangkat citra jamu dan mengakrabkan generasi muda
dengan konsumsi jamu demi pelestariannya.
Mari kita simak yang pertama, yakni generalitas gemerlap. Dalam hal ini, seorang Ketua OSIS biasanya terpilih karena mampu
melekatkan diri dengan suatu citra atau pandangan positif, untuk menarik sebanyak mungkin simpati dan dukungan. Ia bisa saja
menyebut dirinya sebagai, “Calon Ketua OSIS yang akan membawa perubahan” atau “Calon Ketua OSIS yang berpihak pada
kepentingan siswa”. Generalitas gemerlap ini, kelak jika ia telah terpilih, dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan berbagai hal
semisal dengan mengusung tema, “Saya ingin segera mewujudkan perubahan. Namun, perubahan hanya akan terjadi bila didukung usaha
dan kerja keras kita bersama. Maka, sehatkan tubuhmu dengan gemar mengkonsumsi jamu.”
Tema tersebut tentunya tak perlu dicantumkan dalam bentuk spanduk atau poster di berbagai sudut sekolah, sebab akan terkesan
berlebihan hingga malah menimbulkan kesan negatif, melainkan cukup dengan tindakan-tindakan konkret. Sebagai contoh, ketika
melakukan kegiatan gotong-royong untuk membersihkan sekolah, para pengurus OSIS di bawah arahan langsung Ketua OSIS
membagi-bagikan minuman kunir asem yang menyegarkan kepada seluruh siswa/i selepas lelah bekerja. Tentunya dengan sedikit pesan
seperti, “Minum kunir asem setelah bekerja pasti segar sekali !” atau “Sudah lelah bukan ? Minum dulu kunir asemnya”. Jika ada siswa/i
yang terluka saat bekerja, dapat dimanfaatkan daun Kembang Emas (Stephanotis floribunda) yang dihaluskan sebelum dibubuhkan
pada luka. Untuk mengenyahkan nyamuk demi kenyamanan belajar, siswa/i pun dapat diarahkan agar menanam tanaman Zodia (Evodia
suaveolens) yang aroma khasnya tidak disukai serangga pengganggu itu.
Dengan demikian, lambat laun, siswa/i akan terbiasa menikmati jamu dan memanfaatkan tanaman herbal di sela-sela kerja kerasnya
menggulirkan perubahan. Di sini, alangkah baiknya bila ada dukungan dari industri jamu. Namun, kalau pun belum ada, tak rugi juga bila
dilakukan secara swadaya. Toh minum jamu jauh lebih menyehatkan ketimbang minuman ringan berkarbonasi atau minuman energi.
Lagipula, kalau bukan generasi muda yang bergiat mencintai tradisinya, lantas siapa lagi ?
Ketua OSIS terpilih dapat pula memanfaatkan keterampilannya merangsang keikutsertaan demi membantu mengangkat citra jamu. Hal
ini karena, pada dasarnya, semua orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti arus pendapat umum. Jika saat berkampanye, ia
mengatakan bahwa “Saya sudah didukung oleh begitu banyak siswa, bagaimana dengan kamu ?” atau “Ikutilah langkah mereka yang
sudah menentukan pilihan tepat, yakni dengan memilih saya !”. Setelah berhasil terpilih dan memutuskan untuk menaruh kepedulian pada
citra jamu, ia bisa sedikit menyesuaikan ucapannya, “Saya gemar minum jamu, bagaimana dengan kamu ?” atau “Ratusan kaum muda di
seluruh Indonesia telah merasakan manfaat minum jamu, tunggu apa lagi ?”
Bukan hanya Ketua OSIS sebenarnya. Jika memang memiliki kepedulian pada keberadaan jamu sebagai warisan tradisi Indonesia,
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pengurus OSIS lainnya pun dapat pula memberdayakan diri sesuai bidang tugasnya masing-masing. Sie Ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, khususnya Sub Sie Agama Islam, pada awalnya, dapat mengawali upaya membudayakan konsumsi jamu dengan
berlandaskan salah satu akidah Islam sebagai titik tolak, yaitu bahwa “Setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah
menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Bukhari-Muslim). Dikarunai kekayaan hayati berlimpah berupa + 30.000 jenis tanaman, dimana
sekitar 2.000 jenis di antaranya berkhasiat obat, tentu tak ada penyakit yang tidak bisa ditemukan obatnya di bumi Indonesia. Inilah
yang selayaknya terus-menerus ditekankan pada setiap kegiatan pengajian rutin atau peringatan hari besar keagamaan. Tujuannya agar
siswa/i mampu menghayati kebesaran Sang Maha Pencipta, sekaligus menghargai kekayaan hayati Indonesia (yang termaktub dalam
khazanah jamu warisan tradisi).
Penghayatan terhadap kebesaran Sang Maha Pencipta tadi selanjutnya perlu diarahkan agar menekankan pada nilai-nilai substantif
(bukan formalis, simbolis, atau eksklusif), menampilkan wajah ramah agama, toleran, dan menghargai perbedaan. Diharapkan, selain
membantu membudayakan konsumsi jamu serta mendukung pelestariannya, semua ini juga akan menciptakan harmoni dalam pergaulan
di sekolah yang nantinya dapat ditularkan kepada masyarakat luas.
Sementara itu, Sie Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme dapat menindaklanjuti upaya membudayakan konsumsi jamu dengan
mengangkat fakta bahwa mencintai jamu sama saja artinya mencintai Indonesia. Bagaimana pun, jamu adalah bagian dari identitas
bangsa Indonesia. Jamu menunjukkan betapa kayanya budaya dan kearifan lokal Indonesia.
Kebesaran sebuah bangsa memang sejatinya bukan semata bergantung pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya
cadangan devisa, melainkan juga tampak dari kekayaan budayanya serta sejauh mana seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
masyarakat berupaya mempertahankan dan mengembangkannya. Maka, sudah selayaknya para pemuda yang dihidupi negeri ini
menunjukkan nasionalismenya dengan membudayakan konsumsi jamu, menjaganya tetap lestari, sekaligus berkontribusi mendukung
upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengusung jamu agar diakui sebagai Intangible Cultural Heritage oleh
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Tak perlu menunggu hingga jamu diklaim sebagai milik negara
lain baru lantas tergopoh-gopoh berunjuk rasa dan bersikap reaktif seolah selama ini paling konsisten menunjukkan kecintaan.
Bagaimana halnya dengan Sie Wawasan Keilmuan ? Sie tersebut lazimnya bertugas menumbuhkan semangat mengembangkan
penguasaan ilmu dan mengasah kemampuan melalui kompetisi dengan siswa/i lainnya baik dalam satu sekolah maupun antar sekolah.
Secara berkala, bekerja sama dengan Sie Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi, Sie Wawasan Keilmuan juga bertanggung jawab
mengisi rubrik pendidikan di mading sekolah. Sesekali rubrik pendidikan ini dapat diarahkan untuk memuat ragam tanaman herbal
berkhasiat yang dapat dimanfaatkan secara mudah, di antaranya, Bunga Nusa Indah (Mussaenda philippica) sebagai obat demam,
batuk, flu, disentri akut, radang usus, gangguan ginjal, bronchitis, sakit tenggorokan, perdarahan kandungan, dan kanker payudara; Sisik
Naga (Drymoglossum piloselloides [L.] Presl.) sebagai anti jamur atau anti bakteri; akar Gadung Cina (Smilax China L.) berkhasiat
menurunkan kadar gula darah; dan banyak lagi lainnya.
Selain itu, rubrik kependidikan dapat pula menampilkan materi yang paling diminati, terutama oleh siswa/i kelas XII, yakni informasi
seputar program studi pada Perguruan Tinggi Negeri unggulan di seluruh Indonesia berikut prospek kerjanya. Selain menampilkan
program studi yang telah akrab dikenal seperti Kedokteran, Psikologi, Ilmu Hukum, Manajemen, atau Akuntansi, tak tertutup
kemungkinan pula bila disajikan informasi mengenai Program Studi Jamu atau Pengobat Tradisional yang ada di sejumlah Perguruan
Tinggi Negeri. Dengan telah dicanangkannya Program Jamu Milik Indonesia (Jamu Brand Indonesia) oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada tahun 2008, gencarnya penggalian kadar keilmiahan jamu demi meningkatkan daya saing produk, dan semakin
membaiknya kesadaran masyarakat tentang manfaat jamu (Laporan Riset Kesehatan Dasar 2010 memberi gambaran bahwa dari
populasi di 33 provinsi dengan 70.000 rumah tangga dan 315.000 individu, secara nasional 59,29 persen penduduk Indonesia pernah
minum jamu), diyakini bahwa prospek kerja bagi para lulusan cukup menjanjikan di sejumlah industri jamu besar yang telah memiliki
Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB).
Sie Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi pun dapat turut ambil bagian dalam membudayakan konsumsi jamu. Di antaranya, dengan
menggagas semacam pentas seni atau ajang unjuk kreativitas bertemakan Lestarikan Jamu Indonesia. Jika digelar Rap Competition,
misalnya, peserta bisa diminta memasukkan sejumlah kata kunci terkait khasiat tanaman herbal dalam liriknya. Bila diadakan Festival
Band, peserta dapat diwajibkan membuat jingle singkat ciptaan sendiri mengenai jamu dan khasiatnya. Jika digelar Cheerleaders
Competition, tiap kelompok cheers diharuskan membuat yel-yel demi menggelorakan semangat pelestarian jamu. Berbekal sedikit
kreativitas, upaya membudayakan konsumsi jamu serta mendukung pelestariannya sesungguhnya bisa dipadukan dengan berbagai unsur
modernitas.
Yang terakhir, tapi juga dapat berperan penting, ialah Sie Olahraga dan Kesehatan. Dalam hal ini, terlebih dahulu memang dibutuhkan
kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi (misalnya Pusat Studi Biofarmaka Institut Pertanian Bogor), industri jamu, atau pihak-pihak
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yang memiliki kepedulian terhadap jamu untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan pemahaman anggota Sie Olahraga dan
Kesehatan mengenai aspek praktis jamu (jenis-jenis tanaman berkhasiat obat yang mudah ditemui di lingkungan sekitar berikut cara
pengolahannya hingga menjadi jamu, juga tips memilih produk jamu kemasan modern yang baik). Selanjutnya, barulah mereka dapat
terjun sebagai pendidik sebaya (peer educator) untuk membudayakan konsumsi jamu di kalangan kelompok sebayanya.
Mengapa pendidik sebaya (peer educator) diperlukan ? Setidaknya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, karena
pendidik sebaya menggunakan bahasa yang kurang lebih sama sehingga informasi tentang jamu akan mudah dipahami oleh sebayanya.
Kedua, remaja lebih mudah untuk mengemukakan pikiran dan perasaannya di hadapan pendidik sebayanya, termasuk bila pernah
memiliki pengalaman buruk dengan jamu atau mendengar isu-isu negatif seputar ulah oknum pengusaha jamu yang menggunakan
campuran bahan kimia obat. Dan yang ketiga, pesan-pesan penting mengenai pelestarian jamu dapat disampaikan serta didiskusikan
secara lebih terbuka dan santai.
Bekerja sama dengan pengurus OSIS lainnya, Sie Olahraga dan Kesehatan pun dapat merintis wirausaha jamu berskala kecil pada
waktu luang. Hasil produksi nantinya dapat dititipkan di kantin sekolah atau warung-warung sekitar sekolah. Adapun keuntungan
penjualan bisa menambah kas OSIS, sehingga pelaksanaan kegiatan tak melulu tergantung pada uluran tangan donatur atau sokongan
sponsor yang sering menuntut komersialisasi hingga mengorbankan idealisme. Tentunya, untuk melakukan ini, diperlukan jiwa
kewirausahaan.
Pengurus OSIS berjiwa kewirausahaan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tegar, dan sangat ulet. Tidak mudah putus asa, bahkan
mungkin takkan pernah putus asa. Masalah akan dihadapi dan bukan dihindari. Semangatnya tak kunjung luntur. Ada saja yang
membuatnya bisa berpikir positif demi mencapai hasil yang diinginkannya.
Dengan melibatkan OSIS dalam upaya membudayakan konsumsi jamu, tanpa disadari sesungguhnya telah tercapai dua tujuan sekaligus,
yakni kian akrabnya generasi muda dengan konsumsi maupun pelestarian jamu, dan terbentuknya karakter unggulan sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Karakter unggulan
apa saja yang dimaksud ? Beberapa yang tampak nyata pada uraian sebelumnya, antara lain, peduli sosial, religius, toleransi, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kreatif, kerja keras, dan mandiri.
Karakter-karakter unggulan tersebut diyakini sejumlah pihak sebagai solusi terbaik untuk menghindari kebangkrutan peradaban bangsa
Indonesia akibat banyaknya generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tanpa karakter atau nilai sebagai
pedoman bersikap serta berperilaku. Sedemikian pentingnya pembentukan karakter, terutama pada lembaga pendidikan, hingga
sejumlah tokoh besar memberikan sanjungan terhadapnya. Mahatma Gandhi, misalnya, pernah menyebut tentang salah satu dari tujuh
dosa fatal, yakni pendidikan tanpa karakter (education without character). Dr. Martin Luther King juga tak lalai menegaskan bahwa
kecerdasan ditambah karakter merupakan tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya (intelligence plus character is the goal of true
education). Tak ketinggalan pula Theodore Roosevelt mengingatkan betapa mendidik seseorang semata dalam aspek kecerdasan
intelektual dan bukan aspek moral adalah menyemai ancaman bagi masyarakat (to educate a person in mind and not in morals is to
educate a menace to society).
Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Sekali mengangkat citra jamu dan mengakrabkan generasi muda dengan konsumsi
jamu sehingga tergerak mendukung pelestariannya, terbentuk pula karakter unggulan di kalangan generasi muda. Semoga takkan
menjadi gambaran ideal (das sollen, idealita) yang berjarak terlalu jauh dengan kenyataan (das sein, realita). Mari bersama wujudkan
kebangkitan jamu Indonesia serta lestarikan keberadaannya menuju Indonesia sehat berkarakter !
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