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Walau telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak Mei 2008, kebangkitan jamu Indonesia
tampaknya masih jauh dari harapan. Memang benar bahwa berdasarkan Laporan Riset Kesehatan Dasar
2010, dari populasi pada 33 provinsi dengan 70.000 rumah tangga dan 315.000 individu, secara nasional
59,29 persen penduduk Indonesia pernah minum jamu, namun citra jamu Indonesia belumlah sejajar
dengan obat-obatan kimia atau ramuan herbal asal Cina yang dibawa oleh para pengobat (shinshe) pada
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berbagai pusat pengobatan tradisional Cina yang menjamur di kota-kota besar sepenjuru Indonesia.
Terbukti, masih banyak orang lebih memilih mengkonsumsi obat-obat kimia yang gencar diiklankan
ketimbang memanfaatkan jamu berbahan alami. Teknik akupunktur (tusuk jarum) dan ramuan herbal
pelengkapnya pun masih lebih diminati dibanding teknik pengobatan tradisional Indonesia berikut ragam
jamunya. Walau tak bisa dikatakan terpuruk, jamu Indonesia tertatih berupaya menjadi tuan rumah di
negeri asalnya sendiri.
Sayangnya lagi, upaya pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia
(GP Jamu) untuk membangkitkan jamu Indonesia masih kerap diganggu oleh ulah oknum-oknum tak
bertanggung jawab. Mereka ini, demi mendongkrak khasiat produk jamunya, mencampurkan bahan kimia
yang tergolong obat keras tanpa mempedulikan takaran. Beberapa yang biasa dicampurkan, misalnya,
gilbenklamida (umumnya digunakan untuk Diabetes Melitus Tipe II ringan-sedang), paracetamol (analgesik
dan antipiretik), CTM (obat golongan antihistamin atau anti alergi), fenilbutason (umum digunakan untuk
rematik), natrium diklofenak (biasa dimanfaatkan dalam pengobatan rematik akut), metampiron (analgesik
dan antipiretik), atau tadalafil (berindikasi untuk mengatasi disfungsi ereksi). Efeknya dalam jangka singkat
memang segera meringankan sakit yang diderita. Namun, bila dikonsumsi jangka panjang oleh seseorang,
karena menganggapnya berbahan alami sehingga aman digunakan, sesungguhnya berpotensi
mengakibatkan gangguan kesehatan, mulai dari meningkatnya tekanan darah, kelemahan otot, tukak
lambung, kerusakan hati, bahkan kematian. Akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Akibat ulah segelintir
oknum produsen, rusaklah citra jamu Indonesia.
Demi kebangkitan jamu Indonesia secepatnya, salah satu yang dirasa penting dipertimbangkan adalah
pendayagunaan modal sosial (social capital). Sebagai sebuah konsep, modal sosial (social capital)
memiliki begitu banyak definisi. Salah satu definisi yang dianggap cukup mewakili dikemukakan oleh
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Fukuyama (1995) bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang
dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja
sama di antara mereka. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan
kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan
bersama. Dalam hal ini, kemajuan bersama yang tentunya diinginkan, baik oleh pemerintah maupun
Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), ialah kebangkitan jamu untuk
Indonesia lebih sehat serta sejahtera.
Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan dalam suatu hubungan atau
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antar hubungan itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara resiprosikal seketika
seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam
nuansa altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Jika pemerintah
bersama Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), dalam upaya
membangkitkan jamu Indonesia selalu mementingkan masyarakat serta menunjukkan komitmen
keberpihakan pada kepentingan umum, maka dapat dipastikan masyarakat pun akan membalasnya
dengan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dimaksud. Bahkan lebih jauh lagi, masyarakat
dipastikan turut serta mengawal serta mengamankannya.
Secara lebih konkret, dalam upaya membangkitkan jamu Indonesia, harus dipastikan bahwa segenap
lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sebagai contoh, kebangkitan jamu Indonesia
hendaknya tak hanya mengutamakan kepentingan pengusaha jamu berskala menengah dan besar,
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melainkan harus memperhatikan pula para pedagang jamu eceran dan pedagang jamu gendong yang
menggantungkan penghidupannya dari jamu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Sosiologi
Universitas Sumatera Utara (Daulay, 2009) menunjukkan betapa perempuan pedagang jamu gendong
bangun jauh sebelum matahari menyingsing untuk mempersiapkan jamu dagangannya, lantas berkeliling
menjajakan jamu hingga matahari nyaris tenggelam. Mereka ini sejatinya tanpa diminta telah menjadi
ujung tombak dalam upaya memasyarakatkan jamu, sehingga sangat wajar rasanya jika mendapat
perhatian. Kebangkitan jamu kelak haruslah mampu mengangkat taraf hidup mereka juga.
Melalui dukungan lembaga perbankan, pemerintah dapat memfasilitasi atau memberi jaminan bagi para
pedagang jamu berskala kecil, termasuk pengecer dan pedagang jamu gendong, agar dapat memperoleh
kredit guna pengembangan usahanya. Ini tentu sangat bermakna, terutama bagi perempuan pedagang
jamu gendong yang kebanyakan bermodal kurang dari Rp.100.000,- (Daulay, 2009). Padahal, tak sedikit
perempuan pedagang jamu gendong yang menjadi andalan pencari nafkah dalam keluarga, baik karena
suaminya menganggur, berpenghasilan rendah, atau tidak rela melepaskan kebiasaan menghamburkan
uang (contohnya, berjudi dan merokok) meski perekonomian keluarga terbilang sulit.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) dapat turut andil
dengan membantu pengecer dan pedagang jamu gendong agar bisa memperoleh pasokan produk atau
pun bahan baku jamu berkualitas dalam jumlah memadai dan harga terjangkau. Selain itu, juga dapat
diberikan pendampingan, pelatihan mengenai cara pembuatan jamu yang benar, hingga pengembangan
jiwa kewirausahaan.
Tak ada salahnya juga jika pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional
Indonesia (GP Jamu) mencoba berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui
pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis hingga ke daerah-daerah terpencil. Di sini, keberadaan obatobatan berbahan kimia digantikan oleh jamu-jamu tradisional yang telah teruji khasiatnya. Sebagai
contoh, tanaman Ylang-Ylang (Cananga odorata Lam.) untuk mengatasi tekanan darah tinggi, Viola (Viola
odorata Linn.) sebagai obat cacing, Lidah Mertua (Sansevieria trifasciata Prain.) untuk mengobati demam
atau influenza, Jakang (Muehlenbeckia platyclada) guna menyembuhkan memar, bisul, atau koreng. Selain
itu pasti masih banyak lainnya. Dengan demikian, selain warga miskin merasa terbantu karena
memperoleh pengobatan secara cuma-cuma, jamu pun akan semakin dikenal dan dipercaya.
Elemen lain dari modal sosial yang diyakini berpotensi menggalang dukungan dari masyarakat demi
kebangkitan jamu Indonesia adalah kepercayaan (trust). Pemerintah sepenuhnya percaya bahwa setiap
reaksi masyarakat terhadap kampanye maupun sosialisasi khasiat jamu, baik dukungan maupun
penolakan, adalah aspirasi positif yang bertolak dari perbedaan sudut pandang. Mungkin saja, masih ada
anggota masyarakat yang belum memahami mengenai khasiat jamu sehingga enggan menggunakannya.
Mungkin saja, sebagian masih merasa khawatir dengan pemberitaan mengenai beberapa merek jamu
yang dicampur bahan kimia obat atau mencantumkan nomor pendaftaran BPOM fiktif pada labelnya. Maka,
dengan berlandaskan kepercayaan serta kesediaan untuk terus-menerus melakukan pengawasan mutu,
pendekatan persuasif hendaknya selalu dikedepankan.
Tak ada gunanya menyemai kecurigaan dengan menuding bahwa upaya membangkitkan jamu merupakan
wujud kegagalan pemerintah dalam penyediaan obat generik berkualitas atau pengalihan isu belaka.
Hanya dengan kepercayaan (trust) maka akan dapat tercipta kerja sama yang harmonis dan saling
menguntungkan. Memang, harus diakui, ini agak sulit dilakukan mengingat trauma masa lalu, ketika
berbagai kebijakan dirumuskan seolah-olah bagi kepentingan masyarakat padahal akhirnya malah
meminggirkan bahkan merugikan, masih selalu menghantui masyarakat. Tetapi, tidak ada salahnya mulai
belajar untuk percaya satu sama lain.
Nilai (value) merupakan elemen modal sosial lain yang dapat dimanfaatkan demi membangkitkan jamu
Indonesia. Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota
kelompok masyarakat (Soekanto, 1999 : 78). Nilai apa saja yang berpotensi untuk didayagunakan ? Nilai
agama adalah salah satunya.
Berkaitan dengan nilai agama tersebut, sosialisasi maupun kampanye kebangkitan jamu Indonesia dapat
mengangkat kenyataan bahwa kekayaan hayati berupa beragam tanaman berkhasiat obat adalah ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa. Semua ciptaanNya pasti dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi kehidupan
manusia dan makhluk lain. Selama diolah sesuai dengan kaidah yang digariskan dalam ajaran umum
setiap agama, jamu berbahan baku tanaman berkhasiat obat diyakini berdampak positif menunjang
kehidupan manusia. Karena itu, sikap apriori terhadap jamu jelas bertentangan dengan nilai agama.
Mengingat karakteristik sebagian besar anggota masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama,
pendekatan semacam ini diharapkan cukup mengena dan efektif.
Nilai lain yang tak kalah pentingnya adalah nilai intelektualitas. Dalam hal ini, pemerintah bersama
Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) diharapkan melanjutkan upaya
saintifikasi jamu, yakni pembuktian ilmiah atas manfaat dan keamanan jamu. Tujuannya adalah
memberikan landasan ilmiah penggunaan jamu secara empiris, sehingga baik masyarakat maupun praktisi
kesehatan tak lagi ragu memanfaatkan jamu, baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas
pelayanan kesehatan. Terkait hal dimaksud, pelibatan perguruan tinggi (melalui berbagai penelitian ilmiah
terhadap khasiat jamu dan pembukaan program studi terkait jamu) dan rumah sakit (memberikan
pelayanan jamu sebagai rujukan proses pengobatan) tentu merupakan keniscayaan.
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Dalam melakukan sosialisasi dan kampanye demi membangkitkan jamu Indonesia, nilai ketokohan
hendaknya turut dipertimbangkan. Jika memungkinkan, tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama
atau pimpinan informal lainnya, mesti diikutsertakan. Melalui berbagai forum, mereka nantinya dapat
proaktif memberikan penjelasan serinci mungkin kepada seluruh anggota masyarakat tentang manfaat
jamu dan pentingnya mendukung kebangkitan jamu Indonesia dengan menggunakan bahasa lebih
sederhana dan merakyat sehingga mudah dipahami. Pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Jamu dan
Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) harus berani mengambil inisiatif awal sehinggga pada gilirannya
semakin memperkaya hubungan sosial dengan masyarakat. Selain itu, adanya berbagai forum bisa juga
dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi percepatan kebangkitan jamu.
Pada akhirnya, norma sosial, yang juga merupakan unsur pokok modal sosial, tak boleh diabaikan. Normanorma sosial akan sangat berperan dalam mengendalikan berbagai bentuk perilaku menyimpang. Agar
upaya membangkitkan jamu tidak melenceng dari tujuan awal, yakni mencapai Indonesia yang lebih sehat
dan sejahtera, norma sosial harus ditegakkan dengan sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggarnya.
Dalam hal ini, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berikut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional,
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI No. HK.00.05.41.1384 tentang
Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka, serta
aturan lainnya harus sungguh-sungguh dipedomani demi kepentingan bersama dan keamanan pengguna
(konsumen) jamu. Selain bersumber dari aturan hukum formal, norma sosial bisa mengakomodir adat
istiadat, budaya, kearifan tradisional, serta tata nilai yang dimiliki masyarakat setempat.
Kebangkitan jamu hanya mungkin tercapai bila ada dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam masyarakat. Tak cukup hanya pemerintah bersama Gabungan Pengusaha Jamu dan
Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), melainkan harus didukung pula oleh segenap lapisan masyarakat.
Hanya dengan demikian, kebangkitan jamu yang menyehatkan dan mensejahterakan dapat secepatnya
terwujud. Bila sudah berhasil membangkitkan jamu, niscaya akan muncul kepercayaan diri untuk
membangkitkan peninggalan leluhur maupun kekayaan tradisi lainnya milik Indonesia. Dan, tak perlu
menunggu lama sebelum Indonesia seutuhnya mampu bangkit serta meningkatkan daya saing di kancah
global. Semoga saja.
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