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Terpopuler

Depot jamu Merapi Farma Herbal

Mudik ke Jogja saat lebaran kemarin, saya dan keluarga menyempatkan berwisata
ke Kaliurang. Tak hanya mengunjungi taman wisata Kaliurang, saya juga mencicipi
jadah tempe khas Kaliurang dan jamu godhog (rebus).
Berwisata ke Kaliurang tak lengkap rasanya jika tak mampir ke Merapi Farma
Herbal yang terletak di Jl. Kaliurang Km 21.5 Hargobinangun, Pakem, Sleman,
Yogyakarta untuk mencicipi aneka jamu godhognya.
Mencari depot jamu Merapi Farma Herbal tidaklah sulit. Dari Jogja ke arah utara
menuju Kaliurang, setelah sampai Pakem tinggal naik sedikit. Letaknya tak jauh
dari Gedung Crisis Center.
Beberapa jamu yang bisa dipilih dan langsung bisa diminum di tempat antara lain,
sehat wanita, sehat pria, asam urat, kolesterol, kencing manis, darah tinggi,
jantung, pegel linu, encok/rematik, masuk angin dan gemuk sehat. Untuk anakanak disediakan beras kencur dan teh Rosella.
Saya memesan jamu pegal linu sementara suami memesan jamu gemuk sehat
untuk menambah berat badan. Anak-anak memesan beras kencur dan teh Rosella
yang dicampur dengan sedikit es batu.
Awalnya, saya ragu saat akan meminumnya. Teringat betapa pahitnya jamu
godhog buatan ibu untuk almarhum bapak. Setelah saya minum, ternyata jamu tak
sepahit yang saya bayangkan. Saya jadi berpikir, mungkin ibu salah menakar kadar
air yang diperlukan.
Dulu, saat bapak sakit diabetes ibu sering merebus jamu untuk diminum bapak.
Sesekali, ibu juga menyuruh saya untuk meminumnya. Kata ibu, jamu godog tak
hanya bisa diminum buat yang sakit saja, jamu godog juga baik diminum bagi
yang sehat.

My 2nd GiveAway
Kapan Syukurnya?
LG G2, Nyata Sempurnanya!
Berkunjung ke Outlet DOWA
[Rainbow] Pendar Warna Pelangi Hidup
Daftar Peserta GA
Hot di luar Fresh di dalam
Peranan Komunitas ASEAN Dalam
Penyelesaian Sengketa Antar Negara
Anggota
Berapa Keuntungan Yang Sebaiknya
Diambil?
Pendidikan Sex ala Barat

Terkini
Kapan Syukurnya?
LG G2, Nyata Sempurnanya!
Balada Si Dul
[Rainbow] Pendar Warna Pelangi Hidup
Pendidikan Karakter Tak Sekedar Teori

Follow
Masukkan emailmu untuk berlangganan
blog ini dan menerima pemberitahuan
pesan baru melalui email ^^
Email Address
Subscribe

Viva_log
VIDEO: Iklan Ini Bikin Jutaan Orang
Menangis
Manual Gerilya Kota Beredar di Internet,
Panduan Teroris?
© viva.co.id

Tak hanya jamu godhog siap minum, Merapi Farma Herbal juga menyediakan
jamu dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan dijadikan oleh-oleh untuk
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sanak famili atau untuk
dikonsumsi
sendiri
sekembalinya ke tempat
asal.
Terdapat 19 jenis jamu
yang bisa dipilih sesuai
selera dan kebutuhan.
Jamu dalam kemasan ini
dijual dengan harga
mulai Rp 5.000 hingga
Rp 40.000, tergantung
jenis jamu yang dipilih.
Kole ksi
Obat

T anaman

Jamu godog dalam kemasan

Kunjungan saya ke Merapi Farma Herbal selain untuk mencicipi aneka jamu
godhog, juga sebagai upaya memperkenalkan aneka tanaman obat pada anakanak dengan cara yang menyenangkan. Kunjungan ini juga saya maksudkan untuk
memperkenalkan obat-obatan tradisional asli Indonesia pada mereka.
Usai menikmati jamu godhog dan aneka camilan, saya lalu berkeliling kebun yang
berada di samping kedai jamu untuk melihat koleksi tanaman herbal.
Berbagai koleksi tanaman obat berjajar rapi memanjang. Terdapat keterangan
nama tanaman serta manfaat tanaman obat tersebut disetiap potnya, hingga
memudahkan pengunjung mengetahui jenis tanaman serta manfaatnya.
Merapi Farma Herba memiliki
koleksi lebih dari 200 jenis
tanaman obat. Beberapa koleksi
tanaman Merapi Farma Herbal
yang
sempat
saya
catat
diantaranya,
Kremek
Getih
(kremek watu) yang berkhasiat
memperlancar air seni dan
menambah darah, Selasih untuk
aromatherapy.
Akar tanaman Kalatea Batik dapat
dimanfaatkan untuk mengobati
luka bakar. Sementara daun
tanaman Semanggi bermanfaat
untuk memperlancar air seni.
Tikel Balung berkhasiat untuk anti
bengkak, keseleo dan reumatik.
Sementara
daun
tanaman
Brotowali
bisa
dimanfaatkan
sebagai obat gatal dan kudis.
Ada juga pohon Mint yang
daunnya bisa dimanfaatkan untuk
mengobati asma dan batuk.
Tanaman
Pacar Ayu
dapat
dimanfaatkan daun, bunga dan
batangnya untuk mengobati sakit
perut.
Terdapat pula tanaman Binahong untuk kista dan kanker rahim, Secang yang
diambil daunnya untuk pewarna alami, tanaman Ginseng, Iodium dan Jarak Tingkir
untuk mengobati luka. Tanaman Kayu Urip, Cakar Ayam dan Saga berkhasiat untuk
bersih darah dan panas dalam. Sambung colok untuk mengurangi rasa sakit saat
haid.
Tanaman Keji Balung/Beling berkhasiat untuk menghancurkan batu ginjal. Daun
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dan bunga tanaman Pecut Kuda berkhasiat untuk mengobati radang
tenggorokkan. Lalu ada tanaman Dewa Baru yang daun plus buahnya berguna
untuk mengobati diare. Tanaman Sambang Darah untuk memperlancar dan
menambah darah dan masih banyak lagi.

Menanam tanaman herbal sebagai bahan jamu ternyata tidaklah sulit. Kita tak
harus memiliki lahan yang luas. Di lahan sempit pun, tak masalah. Dengan
memanfaatkan pot ataupun polybag sebagai medianya, kita tetap bisa memiliki
kebun herbal.
M e le starikan Jamu Se bagai Warisan Budaya Indone sia
Sepulang dari kunjungan ke kebun herbal, saya baru menyadari betapa kayanya
negeri ini. Tak hanya
kaya akan hasil tambang dan keanekaragaman
keseniannya, Indonesia juga memiliki begitu banyak jenis tanaman yang
bermanfaat untuk pengobatan.
Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia memiliki lebih dari
30.000 dari 40.000 jumlah tanaman herbal di dunia. Indonesia menempati posisi
ketiga sebagai negara yang memiliki jumlah spesies tanaman herbal terbanyak di
dunia setelah Brasil dan Zaire. Sayangnya, masyarakat hanya mengenal sebagian
kecil saja dan memanfaatkannya sebagai jamu.
Walaupun jamu memiliki banyak manfaat, masyarakat belum sepenuhnya yakin
akan khasiat jamu sebagaimana obat-obatan sintetik. Hal ini mungkin disebabkan
karena belum semua jamu memiliki takaran yang jelas. Contohnya saja, saat
membeli jamu godhog, tak ada takaran air yang dibutuhkan dan berapa lama
proses merebusnya. Walhasil, sering kali kita hanya mengira-ira saja. Selain itu, tak
semua jamu memiliki keterangan aturan meminumnya. Contohnya, berapa kali
dalam sehari, ataupun berapa gelas yang diperbolehkan untuk minum.
Jamu
merupakan
aset
bangsa yang harus kita jaga
dan kembangkan.
Bukan hanya karena jamu
merupakan warisan leluhur.
jamu juga memberikan
sumbangsih
di
bidang
ekonomi.

credit
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Industri jamu yang bersifat
padat
karya
dapat
menyerap ratusan tenaga
kerja. Ini artinya, industri
jamu dapat menciptakan
lapangan kerja.
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Berkembangnya industri jamu juga akan berimbas pada sektor pertanian. Petani
punya banyak pilihan jenis tanaman yang bisa ditanam. Tak hanya mengandalkan
pada satu atau dua jenis tanaman saja.
***
Perlu peran aktif semua pihak, terutama peran masyarakat untuk melestarikan
jamu sebagai warisan budaya bangsa. Apalagi kini, jamu telah dipersiapkan
pemerintah melalui Kemendikbud untuk diajukan ke lembaga kebudayaan PBB,
UNESCO, untuk memperoleh pengakuan sebagai Warisan Kebudayaan Dunia
karya dan karsa bangsa Indonesia.
Jika kita hanya bangga akan keanekaragaman obat-obat tradisional yang kita
miliki tapi lupa untuk melestarikannya sebagai warisan budaya bangsa, bisa jadi,
suatu saat beras kencur, kunir asem dan beragam jamu lain menjadi milik negara
lain yang peduli dan melestarikannya.
Mari, lestarikan jamu sebagai warisan budaya bangsa.

Sumber:
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-world-culturalheritage-2013
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Seorang istri dan ibu yang mengabdikan waktu untuk keluarga,
owner "Global Utama" perusahaan distribusi makanan ringan

Comments
K ris hna s ays :
August 25, 2013 at 2:25 am

Wah asyik juga bisa sekaligus mencoba jamu di situ. Aku baru tahu lho MBak
kalau ada tempat itu.
Itu tanaman obatnya apa ya dijual juga? Oh ya, tanya dong , memang itu
tanaman namanya Keji Balung? Wah kalau begitu selama ini aku salah nih,
setahuku namanya Keji Beling, atau itu dua tanaman berbeda ya?
Krishna recently posted…When I passed through a road by the sea
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 10:21 pm

Maaf pak, untuk tanaman saya kurang tahu apakah dijual atau tidak.
Sepertinya hanya koleksi saja pak. Fokus pada penjualan jamnya.
Keji Balung dan Keji Beling sepertinya sama pak.
Reply

Pakie s s ays :
August 25, 2013 at 2:57 am

ternyata kalo dikelola secara profesional, usaha jamu godhog biisa gampang
mendatangkan pelanggan. Apalagi pengunjung diperbolehkan melihat dan
mengenal berbagai tanaman obat, ini sebagai upaya ‘meyakinkan’ pelanggan
akan khasiat jamu godhog. Sayangnya di tempat saya masih belum ada,
penjual jamu godhog masih dilakukan secara tradisional dengan berkeliling
menggunakan bakul maupun gerobak dorong.
Dan saya termasuk penyuka jamu godhog, baik yang manis, asem maupun
yang pahit. Konon, makin pahit, khasiatnya makin manjur (entahlah), meski
nggak ada takaran khusus, para penjaual jamu hanya menggunakan ‘ilmu’
warisan turun temurun
Pakies recently posted…Ngantuk ketika kutbah jum’at
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 10:27 pm

kapan-kapan kalau ke Jogja saya antar ke Merapi Farma herbal pak
Reply

monda s ays :
August 25, 2013 at 4:02 am

saya juga sempat nyicipin jamu di Kaliurang mbak sepulang dari Museum
Ullen Sentalu..
sekalian lihat kebun tanaman obatnya langsung,
enak lho minum jamu langsung di tempatnya
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monda recently posted…Situs Megalitik Taman Purbakala Pugung Raharjo
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 10:12 pm

Iya, ndak sepahit yang kita bayangkan ya mbak
Reply

Ne lla s ays :
August 25, 2013 at 5:52 am

Dulu sekali saya pernah ikutan study tour dari sekolah. Kami mengunjungi
kebun obat. Klo di Klaiurang hanya ada 1 kebun obat, berati yang saya
kunjungi 10 thn lalu adalah juga Merapi Farma
. Sayang foto-fotonya entah
kemana Mbak Ika, di Kaliurang dingin ga? dulu sih dinginn bangettt.
Nella recently posted…Membuat Kue Nastar Enak
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 25, 2013 at 1:52 pm

10 tahun lalu kira-kira seperti apa ya. Sayang banget ya foto-fotonya hilang
Reply

ke ke naima s ays :
August 25, 2013 at 2:16 pm

kl sy bukannya gak percaya herbal, tp gak suka sm rasanya jamu
keke naima recently posted…Plus Minus Kurikulum 2013
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 26, 2013 at 2:44 am

Berarti perlu dibikin obat rasa manis ya Mak
Reply

lambangs arib s ays :
August 25, 2013 at 3:42 pm

liputan burger kali urang mana yah ? Jadah plus tempe bacem.
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 26, 2013 at 2:44 am

Ndak mampir burger kaliurang pak. Kebetulan kurang begitu doyan dengan
burger
Reply
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uli mayang s ays :
August 25, 2013 at 5:37 pm

jogja, wah akhir bulan ini mau kesana… makasih ya infonya. kalau sempat
mampir lah…
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 26, 2013 at 2:42 am

Siiip, disempet2in dong. Rugi lho kalo ndak mampir
Reply

tita jodie s ays :
August 26, 2013 at 1:22 am

nyuwun jadahe mbak
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 26, 2013 at 2:41 am

Jadah e wis entek
Reply

lis a tjut ali s ays :
August 26, 2013 at 9:58 am

dulu suka sekali minum jamu,tapi sejak pindah ke eropa jadi ga pernah minum
lagi
lisa tjut ali recently posted…Renungan di balik mekarnya Sakura
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 10:09 pm

Jamu dalam kemasan tidak ditemukan di Eropa ya mbak
Reply

om gante ng s ays :
August 26, 2013 at 10:21 am

waahhh.. minum jamu di temani tanaman jamunya, bisa numbuk sendri dong
yaa..??
salam kenal mbak…
berkunjung kembali yaa…
Reply

prih s ays :
August 26, 2013 at 1:40 pm
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Wira-wiri ke Yogya, belum pernah menikmatinya Jeng, catet ah melengkapi
kebun si** ***cul dan jamu ja**. jamu godhog sy juga merasa pahit Jeng,
kalau kunir asem, beras kencur pastinya suka. Mtnuwun Jeng Ika
prih recently posted…Pesona Siti Nurbaya
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 10:08 pm

Disana jamu godognya ndak pahit sekali mbak. Setelah minum legen
langsung hilang kok
Reply

K akaakin s ays :
August 26, 2013 at 2:21 pm

Wah… saya suka minum jamu, asalkan gak pahit
Itu beneran suami Mbak Ika minum jamu gemuk sehat? Saya aja rasanya
pengen minum jamu yang bikin langsing. Hehe…
Keren nih depot jamunya, komplit dengan lahan edukasinya. Jangankan anakanak, orang dewasa (termasuk saya) aja banyak yang gak tau jenis-jenis
tanaman herbal
Kakaakin recently posted…Coretan Penyemangat
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 3:46 am

Jamunya ga begitu pahit. Apalagi setelah minum jamu dikasih madu.
Tempatnya sejuk, betah lama-lama liat tanamannya
Reply

tintin s yams uddin s ays :
August 27, 2013 at 1:35 pm

di jogya juga ada rumah jamu, di malioboro? lupa deh..
tintin syamsuddin recently posted…writing challenge
Reply

Ika K oe ntjoro s ays :
August 27, 2013 at 10:03 pm

Belum pernah coba yang disitu mbak
Reply
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