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Biasakan Anak Minum Jamu Sejak Dini
Saya tidak tahu persis mengenai sejarah dan perkembangan
jamu. Tetapi yang jelas saya menyukai jamu sejak kecil. Ibu sering
memberi ramuan-ramuan yang saya anggap “aneh”. Saat masih kecil
saya tinggal di daerah pedalaman yang hutannya masih sangat asri.
Ketika di hutan ibu acapkali mengajak mencari tumbuhan merambat
(namanya bajakah lamei). Batangnya jika dipotong akan mengeluarkan
banyak air yang cukup nyaman diminum. Beberapa waktu yang lalu
(setelah lebaran 1434 H) penulis sempat pulang kampung dan merekam
adik yang sedang minum air bajakah lamei. Silahkan lihat video berikut
sebagai gambaran mengenai bajakah lamei.
Bajakah lamei adalah tumbuhan hutan
hujan tropis semi merambat yang tumbuh
di wilayah lembab. Di Gunung Mas,
Kalimantan Tengah, cairan yang terdapat
pada pohon bajakah lamei ditampung
untuk diminum. Air bajakah lamei
bermanfaat untuk obat diare. Belum ada
penelitian
ilmiah
mengenai
kebenarannya, namun selama ini air
bajakah lamei memang terbukti dapat
mengobati diare.

Reni (adik kandung penulis) dan ibu menampung air bajakah lamei.

Waktu itu istilah “jamu” masih tabu di telinga kami sehingga hal
semacam itu belum disebut sebagai jamu. Jamu mulai dikenal ketika
orang-orang dari kota berjualan ke kampung. Saat itu ada jamu
berbentuk saset, mereknya kalau tidak salah “Jamu Anak Sehat”. Entah
apakah produk itu masih ada saat ini. Setiap penjualnya lewat, saya pasti
membelinya.

Reni dan ayah sedang mencari bajakah lamei.

Jamu masih dianggap sesuatu yang kuno bagi sebagian orang.
Memang, kebanyakan jamu disajikan dalam bentuk yang kurang menarik
bahkan aneh. Ada yang menjualnya dalam bentuk cairan yang masih ada
dedaunan atau akar-akaran sehingga terlihat menjijikan. Generasi
modern atau anak-anak masa kini yang selalu update terhadap segala hal
mengkritik bahwa jamu bukanlah obat atau semacamnya, melainkan
hanyalah minuman. Ada juga yang beranggapan bahwa daya kerja jamu
terlalu lama untuk suatu pengobatan jika dibandingkan obat kimia yang
langsung bekerja ketika masuk di perut atau diinjeksi ke butiran-butiran
darah. Dilema semacam ini cukup sulit untuk diubah. Anak-anak modern
“agak” minder menggunakan sesuatu yang jadul.
Untungnya, jamu masih dapat dipertahankan. Kini jamu hadir
dengan penampilan yang lebih modern. Jamu dibungkus rapi dalam
kemasan dengan desain yang menarik dan diproses dengan mesin yang
canggih. Hal tersebut dapat mengurangi rasa jijik dari anak-anak modern.
Namun, tidak cukup sampai di situ saja. Saya berpikir bahwa
kehadirannya yang lebih modern masih kalah bersaing dengan
pengobatan modern yang tampil semakin menarik. Oleh karena itu,
dirasa perlu ada suatu strategi dengan membuat rumah jamu siap saji
yang penyajiannya dipermak seperti cafe atau rumah makan modern
berdasarkan resep-resep yang dipadu dengan manajemen dan pelayanan
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berdasarkan resep-resep yang dipadu dengan manajemen dan pelayanan
yang baik. Saya belum menemukan hal semacam itu, tapi mungkin sudah
ada yang merintis hanya saja belum berkembang pesat.
Anak-anak masa kini lebih suka sesuatu yang instan. Ya, ketika
dibeli langsung bisa ditengguk dengan rasa yang nyaman. Adakah jamu
yang semacam itu? Lagi-lagi saya belum menemukannya. Jamu masih
perlu diracik-racik ataupun kalau sudah diracik masih harus diseduh lagi.
Kemungkinan produsen jamu modern mempertimbangkan masa pakai
jamu jika dibuat dalam bentuk siap saji. Tetapi itu bukan masalah yang
serius. Instan tidak harus bertahan sampai bertahun-tahun.
Terlepas dari permasalahan di atas dan masuk ke topik, saya
berusaha mengajak adik saya untuk menyukai makanan dan minuman
tradisional khususnya jamu. Dan, memang sepertinya adik saya juga
menyukainya. Ia pun jarang sakit-sakitan seperti anak-anak seusianya.
Saya memberitahunya bahwa makanan modern banyak mengandung
pengawet dan bahan kimia yang dapat membuat orang semakin lemah,
sakit-sakitan, struk, dan rentan terserang penyakit. Agar tubuh tetap
seimbang, maka perlu makan dan minum yang alami seperti jamujamuan. Saya meyakini apa yang saya katakan itu dan sepertinya ia
percaya dengan perkataan saya.

Reni sedang mengolah jamu (modern).

Anak-anak tidak perlu dipaksa untuk minum jamu, tetapi ajaklah
mereka dengan memberi pandangan yang jelas mengenai alasan
mengutamakan mengkonsumsi jamu untuk kesehatan dan manfaat
lainnya. Mereka semestinya diajak dengan pendekatan yang sesuai
dengan apa yang disukainya. Misalnya jika anak suka main game, maka
anak diberi pandangan bahwa dengan minum jamu dapat membuat
mata lebih segar dan fokus terhadap permainan.
Selain memperkenalkan jamu yang sudah jadi, anak juga perlu
tahu bahan untuk mengolah jamu. Misalnya memperkenalkan tanaman
yang familiar baginya. Anak diberi pandangan mengenai manfaat
tanaman begitu besar bagi kesehatan.
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