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Kekayaan budaya lokal di Indonesia tidak perlu di ragukan lagi, kita sangat
beragam tidak lupa juga bahwa kekayaan sumber daya kita dahsyat bukan
main. hal ini lah yang menyebabkan kreatifitas bangsa kita dipacu sehingga
lahirlah jamu, mengenai sejarah panjang jamu memang agak sulit karena ada
beberapa versi. Namun kita tidak perlu khawatir karena jamu ini memang asli
warisan budaya bangsa kita indonesia, apakah itu sejak dari zaman mataram
atau mungkin jauh setelah itu, bukanlah masalah.
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Kali ini saya akan khusus memfokuskan pada jamu yang kiranya bermanfaat
untuk sekarang, maksud sekarang ini apa? maksdunya adalah sekarang itu
orang orang sedang benar benar memperhatikan penampilan, secara
penggunaan barang barang mewah dan berkelas atau penampilan fisik,
terutama pada wanita yang sedang berlomba lomba ingin terlihat awet muda.
Tidak apa, tidak ada yang salah semua boleh ingin terlihat lebih cantik dari
yang lain tapi hati hati jangan salah mengkonsumsi obat obatan karena
efeknya tidak hanya berpengaruh pada kerusakan fisik tapi juga memberikan
efek samping negatif pada pencernaan, reproduksi, radang dan lain lain.
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Tidak mau ketinggalan, dewasa ini remaja juga sedang dipusingkan masalah
pubertas yaitu timbulnya jerawat. Beragam jenis obat obatan berbahan kimia
pun mulai mengincar pasar tersebut, dari mulai obat dalam hingga obat luar.
Masyarakat cenderung memilih obat obatan tersebut selain karena
promosinya benar benar habis habisan mungkin juga dikarenakan jamu belum
terverivikasi validitasnya secara klinis.
Tapi tidak perlu khawatir, karena kali ini kita akan berbagi mengenai jamu
jamu yang hanya benar benar efeknya itu sangat dibutuhkan pada era
sekarang ini, jadi kemungkinan sangat kecil untuk mengalami efek samping
negatif, karena pembahasan hanya berkisar soal memperbaiki penampilan dan
mungkin sedikit tentang memberikan suplemen tubuh juga memberikan
kebugaran.
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Ulang Tahun 17
Ini adalah hadiah ulang tahun terhebat buat gue, dan ini
kado kedua yang pernah gue terima disepanjang hidup gue.
ini spesial banget dari sa...

Berbicara soal pegal pegal, ternyata faktornya itu lumayan banyaknya dan
pastinya temen temen semua jangan pernah ngeremehin yang namanya
pegal pegal karena banyak penyakit berat yang diawali dengan pegal pegal
seperti hepatitis dan lain lain. ada nih sulosi yang manjur, kita tidak perlu
menggunakan obat dari bahan kimia tentunya pasti efeknya tidak langsung
tapi efek sampingnya benar benar hampir tidak ada karena menggunakan
obat alami yaitu jamu.
Jenis jamu yang satu ini adalah yang paling populer di kalangan masyarakat.
Biasanya sih, orang-orang meminumkan beras kencur pada anak mereka agar
lebih nafsu makan,. Komposisi alaminya terbuat dari beras, kencur, jahe dan
gula merah. Bahan-bahan lain adalah biji kedawung, rimpang jahe, biji
kapulogo dan lain-lain. Khasiatnya selain menambah nafsu makan juga untuk
membuat tubuh lebih bugar dan meredakan pegal-pegal.
Bila Anda mengalami pegal linu di daerah pinggang, boleh juga mencoba
jamu cabe lempuyang ini. Terbuat dari cabe jamu dan rimpang lempuyang,
jamu pegal linu itu bisa mengatasi masalah kesemutan dan capek-capek di
badan.
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Bagi anak ABG yang baru memasuki usia pubertas jangan khawatir soal
jerawat, jamu adalah obat dari segala obat, masih belum percaya? boleh
silahkan di coba, tapi sekali lagi efeknya tidak langsung harus di konsumsi
secara berkesinambungan dan pastinya telaten untuk urusan menjaga
kebersihan wajah. kita tidak boleh beranggapan selalu ingin yang praktis,
artinya apa? kebanyakan dari kita pasti ingin mencari obat yang praktis dan
cepat menghilangkan sesuatu yang kita tidak inginkan.
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Dan biasanya obat obat yang praktis memang sarat akan bahan kimia, efek
negatifnya adalah saat kita menggunakannya terus menerus bisa
menimbulkan iritasi bahkan kerusakan sel sel kulit. Justru efek alami yang baik
memang seperti jamu, yaitu efeknya pelan tapi pasti kemanjurannya.
Banyak yang tidak suka dengan jenis jamu ini. Padahal jamu ini justru baik
untuk kesehatan. Kandungan alaminya berupa sambiloto dan brotowali. Meski
pahit, bila Anda mau meminumnya secara rutin, maka jamu ini bisa
memerangi berbagai penyakit seperti kolesterol. Selain itu khasiat pahitnya
bisa membersihkan darah dan menghilangkan jerawat.
Jadi buat remaja remaja tolong di perhaikan betul soal penggunaan obat
kimia untuk menghilangkan jerawat, karena obat dari bahan kimia biasanya
lebih banyak untuk usia dewasa terlebih lagi untuk para kaum ibu.
Lagi nih, tidak mau ketinggalan. Banyak sekali orang di zaman sekarang
mempunyai mimpi menjadi seorang entertainer, faktanya memang begitu
bahwa banyak sekali belakangan ini audisi pencarian bakat, terkhusus dalam
kategori menyanyi. Nah, pasti temen temen semua kadang suka iri ya kalau
punya temen sudah jago nyanyi ditambah lagi dengan suara yang merdu.
Jangan khawatir, suara merdu tidak melulu karena anugrah hal itu bisa
diciptakan sendiri, bagaimana caranya? ayo kita bahas.
Potong Jeruk Nipis masing-masing menjadi dua bagian lalu dipeeras dan ambil
airnya kemudian campur dengan kapur sirih, dan tambahkan sedikit garam
dan satu sendok makan madu asli. Minum ramuan ini sampai habis. Lakukan
setiap 1 minggu sekali, dalam waktu sebulan suara temen temen akan menjadi
merdu. Untuk menjaga suara dan terpelihara dengan baik, minum ramuan ini
diatas dua kali dalam sebulan maka suaranya tambah merdu dan awet.
Mungkin kalau yang diatas sekedar tips aja mengenai bahan alami, belum
menyentuh soal ke-jamuaannya. untuk mendapatkan suara merdu anda biasa
menggunakan gurah atau mengkonsumsi kunyiT, efeknya akan memberikan
rasa hangat ditenggorokan dan penggunaan secara berlanjut dapat membuat
suara temen temen jadi lebih halus.
Baiklah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tanaman
yang biasa digunakan sebagai alat pengobatan alami, namun kali ini kita
hanya membahas mengenai dua tanaman saja. Apa itu? Patah tulang dan
Lidah Mertua. Unik bukan? jika kita mendengar dari namanya seakan akan
sangat asing dan aneh. Kenapa bisa lidah mertua dijadikan pengobatan?
patah tulang? nah, pasti dibenak para pembaca sekalian sangat penasaran.
langsung saja yuk.

Lidah Mertua
Khasiat :untuk sakit demam, gatal, diabetes, wasir, influenza, bahkan kanker.
Nah untuk obat luarnya biasa dipakai untuk minyak pijat, urut, dan juga bisa
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untuk borok, bisul dan yang paling banyak dicari cari nih yaitu penyubur
rambut.

Patah Tulang
Khasiat : itu bisa untuk kapalan, keseleon, kusta, tulang patah dan penyakit
kulit lainnya
Unik dan berguna sekali ya ternyata, dan tak se-menyeramkan namanya.
Kalian pernah tidak terfikir bahwa jamu ini sebenarnya merupakan identitas
bangsa kita? mungkin ada yang baru "ngeh" dan ada yang sudah sadar sejak
lama. Negara Eropa mungkin yang menjadi identitasnya adalah Bir, tapi Bir
disana itu dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh jadi itu hal legal dan sahsah saja. Mungkin kalau di negara Italy terkenal dengan Pizza dan racikan
bawang putih dan kalau di Jepang terkenal dengan ramennya, dan tidak mau
kalah buat para penggemar musik korea pasti sangat mengetahui identitas
negara korea, tak lain adalah kimchi. Terlepas apakah itu makanan atau
minuman, tergolong obat obatan atau sekedar suplemen, namun yang
pastinya itu memberikan citra yang baik di seluruh benak manusia tentang
sebuah negara.
Kalau kita mengatakan jamu adalah identitas bangsa kita? kenapa tidak?
kenapa harus malu? kenapa harus takut dicap kampungan? justru jamu itulah
yang membuat tubuh nenek moyang kita kuat kuat meskipun pada kuruskurus. Nah sangat perlu rasanya kita tak hanya sekedar melestarikannya tapi
juga mempromosikan dan memamerkan kepada bangsa lain. Kenapa harus
dipamerkan? agar bangsa lain tau bahwa kita mempunyai jenis pengobatan
yang khas yaitu minum jamu, dan jamu ini tidak sedikit jenisnya bahkan ada
banyak sekali, ada jamu jawa, jamu bali dan lainnya.
Dewasa ini, Jamu sudah diusulkan untuk diajukan ke UNESCO bahwa jamu
ini merupakan warisan kebudayaan dunia. hal itu disampaikan oleh ketua
Rekor MURI. Upaya semacam ini harus kita dukung bersama dan pastinya
tidak hanya berkomentar berbagai macam hal dan diberbagai jejaring sosial.
kita harus mendukungnya dalam bentuk kegiatan, saya pribadi memiliki ide
bahwa kita harus mengedepankan inovasi dan kreatifitas.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengganti
pengemasan jamu, karena di era modern ini cara memasarkan jamu dengan
digendong memang banyak kekurangannya, maksudnya adalah bukan berarti
negatif tapi untuk lebih meningkatkan produktivitas pastinya kita harus
meninggalkan jamu versi gendong karena produk yang bisa di jual mungkin
hanya berkisar 10 hingga 15 botol.
Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah pastinya merubah
kemasannya, bukan pengemasannya. kemasan lebih kepada bungkusnya. bisa
saja kita tidak menjual dengan botol seperti yang dulu. mungkin dan pasti
para scientist indonesia sangat mampu untuk merubah jamu menjadi ice
jason-shakolf.blogspot.com/2013/08/aku-cinta-jamu.html
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cream, tentunya dengan rasa yang bisa dan patut yang pasarkan namun
khasiatnya seratus persen jamu.
Tidak hanya dirubah menjadi ice cream, mungkin kita bisa mengemasnya
menjadi permen, atau susu. karena belum pernah ada sampai sekarang susu
rasa jamu. Kita tidak perlu melulu mengikuti pasar, artinya kita tidak harus
mewarnai jamu dengan berbagai rasa karena justru saat kita konsisten
dengan rasa jamu maka kita bisa memutar balikkan pasar. Kreatifitas yang
pertama, susu rasa jamu. siapa yang tidak penasaran dengan konsep yang
unik tersebut? atau mungkin selai roti rasa jamu? jamu itu memiliki beragam
rasa, kita tidak boleh berfikir bahwa semua jamu itu rasanya mendekati pahit
atau pahit karena masih banyak sekali jamu jamu yang rasanya bisa
berdialog dengan lidah kita.
Dan sebelum kita menuju pasar international tentunya pemerintah benar
benar harus mau mendukung sekuat tenaga upaya ini, artinya pemerintah
harus membuat program seperti menggantikan jamu dengan susu saat
sarapan pagi dan itu wajib dilakukan. susu hanya boleh dikonsumsi saat
makan siang dan malam hari. dengan begitu gizi yang kita peroleh seimbang
dan kita dapat melestarikan jamu.
Dan inovasi terakhirnya bisa dengan cara "simsalabim". yaitu dengan
mengiklankan menggunakan aktor yang paling disukai remaja, seperti Lee min
ho, BIGBANG, Super Junior. Ini adalah jalan terakhir saat jamu sudah siap
kita pamerkan kepada bangsa lain. Pengaruh dari bintang korea pasti sangat
memberikan dampak hebat bagi dunia untuk mengenali jamu, seperti halnya
iklan iklan baru sekarang ini menggunakan artis luar negri.
By : Jason Shakolf
Daftar Pustaka :
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection,
http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal,
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-news/brc-info/501-info-jamu-as-worldcultural-heritage-2013
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