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Lomba Penulisan Artikel
Jamu Biofarmaka IPB

Melestarikan Jamu, Membawa Jamu Mendunia
Sejak kapan saya mengenal jamu? Pertanyaan ini langsung terbersit ketika
saya akan mendapatkan informasi lomba blog yang diadakan oleh
Biofarmaka IPB ini.
Ingatan saya pun melayang ke masa lalu, waktu itu usia saya masih
balita. Kebetulan saya menginap di rumah Eyang. Di sanalah saya pertama
kalinya mengenal jamu. Ya, hampir setiap pagi, si mbok penjual jamu
gendong mampir ke rumah Eyang untuk menawarkan jualannya. Hampir
bisa dipastikan Eyang saya pun membeli jamu. Saya ikut-ikutan minum.
Meski ditawari jamu-jamu lain, saya tetap suka minum beras kencur.
Soalnya rasanya manis, tidak pahit seperti yang lainnya.
fita-chakra.blogspot.com/2013/08/melestarikan-jamu-membawa-jamu-mendunia.html
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Beranjak dewasa, sesekali saya masih minum jamu. Jamu yang saya
minum macam-macam. Kadang-kadang kunir asem, kadang-kadang sirih,
kadang-kadang pahitan. Tetap saja semua itu saya konsumsi dengan
campuran beras kencur. Waktu saya menyusui, si Mbok Jamu (yang
sekarang tidak lagi mengenakan jarik, melainkan mengenakan rok dan naik
sepeda!) menawarkan saya untuk minum jamu uyup-uyupan. Katanya sih,
untuk melancarkan ASI dan mendinginkan perut. Isinya terdiri dari emponempon seperti jahe, kencur, laos, kunir dan lain-lain (saya tidak tahu yang
lainnya) ditambah daun katuk.
Waktu kian berlalu. Kini, jamu tidak hanya bisa saya peroleh dari si
mbok jamu. Jamu berkemasan sachet pun banyak dijual. Jamu sachet ini
lebih praktis dan kemasannya menarik. Tersedia kapan saja di rumah.
Kalau beli di Mbok Jamu kan hanya pagi sampai siang hari.
Malahan, setelah melahirkan anak pertama, Ibu sempat memberikan
sepaket jamu untuk dikonsumsi selama 40 hari masa nifas. Tentu saja,
rasanya pahit luar biasa. Tapi saya meminumnya juga, demi alasan
kesehatan. Supaya tidak terlalu pahit, saya campurkan madu. Minum jamu
dengan campuran madu lumayan membantu. Meski tak tahu penjelasan
medisnya, tubuh terasa lebih segar usai minum jamu.
Untuk konsumsi sendiri, sesekali saya juga minum jamu hasil buatan
sendiri. Paling sering campuran jahe dan madu. Rasanya segar dan
membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Saya yakin hal seperti ini juga
sering dilakukan orang lain. Pernah saya melihat salah seorang teman yang
sedang batuk, mengunyah empon-empon begitu saja.

ASEAN Blogger

Emak-emak Blogger

Jahe yang hangat di tenggorokan

Ketika bekerja sebagai di sebuah majalah, pernah saya terkagetkaget saat meliput di sebuah spa dan disuguhi jamu. Spa itu merupakan spa
yang bertarif cukup mahal. Saya lihat beberapa pengunjungnya adalah
wisatawan luar. Wow! Bangga melihatnya. Rupanya, jamu tidak hanya
dikonsumsi kita, tetapi juga bule. Di saat lain, ketika saya creambath di
sebuah salon, mereka menawarkan beberapa jenis minuman, salah satunya
adalah jamu.
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Pengalaman lain bersama jamu saya rasakan ketika putri sulung saya
membesar amandelnya. Dia memang sering radang. Yang terakhir panas
fita-chakra.blogspot.com/2013/08/melestarikan-jamu-membawa-jamu-mendunia.html
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dan radang hampir seminggu tidak segera sembuh. Dokter anak merujuk ke
dokter THT. Di sana saya tahu, amandelnya membesar meski belum
disarankan untuk dioperasi. Amandel yang membesar tidak bisa kembali ke
ukuran semula, tetapi bisa dicegah supaya tidak bertambah besar.
Dokter berpesan supaya menjaga hidup sehat. Tidak banyak makan
gorengan, tidak minum es, dan tidak boleh capek. Setelah minum obat,
kesehatannya berangsur membaik. Namun, namanya anak-anak, susah sekali
dilarang. Putri saya masih sesekali melanggar kata dokter. Kalau sudah
begitu, tenggorokannya kembali sakit. Saya jadi was-was kalau dia terlalu
sering mengonsumsi obat. Bagaimanapun, obat kan mengandung bahan
kimia.
Akhirnya saya mencari tahu herbal untuk mengatasi masalah amandel
ini. Informasi pun saya peroleh. Saya mendapatkan obat herbal yang
terbuat dari temulawak, daun peganggan, dan daun pecut kuda.
Temulawak dan daun peganggan saya tahu. Tapi bagaimana dengan daun
pecut kuda? Daun apa itu?

Follow me on Twitter

Sumber Foto: http://www.iptek.net.id/ind/pd_tanobat/view.php?id=244

Saya pun mencari tahu fungsi herbal ini. Nggak mau dong kalau saya
salah pilih obat untuk anak saya. Akhirnya dalam pencarian, saya
menemukan bahwa daun pecut kuda berkhasiat untuk meredakan radang
tenggorokan. Dipadu dengan daun peganggan yang berfungsi meningkatkan
imunitas, maka bisa menjadi obat amandel.
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Kiera, kembaran Kiara suka sekali rasanya

Berbekal pengetahuan tersebut saya pun memberikan obat herbal
tersebut pada putri saya. Alhamdulillah, rutin mengonsumsinya
membuatnya kembali sehat. Sekarang, dia masih terus melakukan pesan
dokter (apalagi setelah melihat sepupunya operasi amandel), dan minum
obat herbal itu saat tenggorokannya kembali sakit. Rupanya, obat herbal
amandel itu membantu kesehatannya pulih kembali.
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Jamu untuk radang, mirip teh ya?

Kekhawatiran Minum Jamu

Followers

Saya berasal dari keluarga berlatar belakang medis. Kedua orang tua saya
berprofesi sebagai dokter. Meski demikian, mereka tidak suka mencekoki
saya dengan obat-obatan. Paling-paling, Ibu saya yang sering mengingatkan
supaya banyak minum, banyak makan buah, dan istirahat saat badan mulai
terasa sakit.
Sedangkan Bapak saya, banyak belajar ilmu anti aging yang menurut cerita
beliau, prinsip ajarannya back to nature. Kembali kepada alam. Jadi,
fita-chakra.blogspot.com/2013/08/melestarikan-jamu-membawa-jamu-mendunia.html
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dengan ilmu itu, Bapak pun seringkali menggunakan herbal untuk

Join this site

kesehatannya. Selain itu beliau mengatur pola makan, banyak makan sayur

w ith Google Friend Connect

dan buah. Saya tidak paham betul herbal apa saja yang dikonsumsi.

Members (97) More »

Namun, di usianya yang ke-60, Bapak masih terlihat awet muda. Pernah,
ketika saya pergi bersama beliau, seseorang mengira saya istrinya. Saya
jadi berpikir apakah saya yang terlihat tua?
Namun

demikian,

untuk

mempercayai

jamu

sebagai

obat

herbal

sepenuhnya juga bukan perkara mudah. Mengapa?
Pertama, kekhawatiran mengenai higienis tidaknya jamu tersebut. Ibu

Already a member? Sign in

sering bilang, “Memangnya kamu tahu proses bikinnya? Jamu-jamu itu
belum tentu dibuat di pabrik yang punya standar kebersihan.” Nah, lo.
Bagaimana dengan jamu si mbok? Apa yang mereka lakukan saat
mengolahnya? Apakah alat-alatnya bersih? Apakah memenuhi standar
kesehatan? Kita tidak tahu kalau tidak melihat sendiri prosesnya. Yang kita
tahu, prosesnya sederhana karena merupakan produk rumahan.
Kedua, kekhawatiran mengenai dosis atau takarannya. Masih mengutip
perkataan Ibu, “Seberapa minum jamunya? Jangan sembarangan, minum
jamu juga ada takarannya, kayak minum obat.” Ini benar juga saya pikir.
Makanya, saya cenderung tidak mengonsumsi jamu secara terus menerus
kecuali jika aturan minumnya jelas. Untuk jamu kemasan, saya selalu baca
dulu aturan minumnya. Misalnya, untuk jamu datang bulan, ada aturan
bahwa yang mengonsumsi bukan ibu hamil.
Ketiga, kekhawatiran mengenai kebenaran khasiatnya. Jujur, dulu saya
minum jamu berdasarkan “katanya”. Jadi, yang saya minum dan yakini ya
perkataan orang-orang yang saya percaya. Kalau mereka menyarankan saya
minum jamu A misalnya, yang berkhasiat begini begitu, tanpa babibu saya
pun melakukannya. Untung saja selama ini saya aman-aman saja minum
jamu.
Sekarang, saya merasa perlu mencari tahu penelitian yang terkait dengan
khasiat jamu tersebut. Kalau tidak, rasanya ragu. Ya, jaman sudah begitu
berubah. Bagaimana kalau jamu yang kita minum belum pernah diteliti?
Bagaimana jika khasiatnya ternyata berbeda dengan yang dikatakan?
Banyak hal yang membuat manusia berpikir lebih kritis saat ini.
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Supaya tidak khawatir berlebihan, saya membekali diri dengan sebuah
buku panduan obat-obatan dan tanaman herbal di rumah. Paling tidak, ada
tiga hal yang saya lakukan. Pertama, membacanya sebelum mengonsumsi
jamu, supaya tahu khasiatnya. Kedua, mengonsumsi jamu hanya yang telah
teruji khasiatnya dan melalui penelitian. Ketiga, memastikannya melalui
internet.
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Empon-empon yang berkhasiat. Obat yang selalu ada di dapur.

Contohnya, saya pernah mendapatkan hadiah dari produk ternama yang
memproduksi jamu. Saya browsing penelitiannya dan saya telah penjelasan
mereka. Karena produk mereka sudah diimpor ke berbagai negara, saya
yakin produk itu aman dan teruji secara klinis.
Melestarikan Jamu, Membawanya Ke Dunia Luar
Mengonsumsi jamu sudah kita lakukan, membuatnya di rumah sudah, lalu
apa lagi yang bisa kita lakukan untuk melestarikan jamu? Salah satu
jawabnya adalah membawanya ke dunia luar.
Banyak yang mengenal Cina sebagai gudang obat-obatan herbal yang
terpercaya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah jamu bisa menjadi obat
herbal yang mendunia? Menurut saya, bisa. Asalkan ada beberapa hal yang
perlu kita lakukan terus menerus

1.

Melakukan penelitian untuk peningkatan mutu tanaman herbal

Penelitian membuat orang lebih percaya kualitas dan mutu obat herbal.
Dengan penelitian secara berkesinambungan, maka jamu bisa diperbaiki
mutunya dari tahun ke tahun.
2.

Kemasan menarik
Kemasan jamu yang menarik akan membuat orang tertarik membeli.
Selain itu, kemasan juga harus memenuhi fungsi melindungi bahanbahan yang terkandung di dalamnya selama waktu tertentu. Karena
itu sebaiknya kedap udara supaya tidak mudah tercemari oleh
kuman.

3.

Proses yang higienis
Proses pembuatan jamu herbal harus senantiasa melalui prosedur
tertentu. Standar kebersihannya pun terjamin. Jika demikian,
konsumen tak akan was-was mengonsumsinya.

fita-chakra.blogspot.com/2013/08/melestarikan-jamu-membawa-jamu-mendunia.html
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4.

Edukasi tentang obat herbal
Sering saya malah bertanya, jika obat yang saya minum bekerja
dengan cepat, apakah saya telah meracuni diri dengan lebih banyak
bahan kimia? Sejujurnya, kebutuhan akan informasi tentang dampak
kimia itu sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu edukasi tentang obat herbal wajib dilakukan. Meski
yang alami lebih baik, jelas aturannya pun ada. Karena itu anjuran
minum obat herbal pun sebaiknya dibarengi peringatan tentang dosis
dan aturan minum. Menyebarkan informasi tentang hal tersebut
sekarang bukan perkara yang sulit. Internet, membuat orang mudah
mengakses informasi yang dipaparkan di blog atau web. Namun,
akan lebih terpercaya jika yang memberikan informasi adalah
instansi yang bertugas meneliti seperti Pusat Studi Biofarmaka IPB.

5.

Memperkenalkan ke dunia internasional
Tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu rasanya cukup untuk
menggambarkan bahwa kecintaan terhadap sesuatu akan membuat
kita belajar mengenalnya. Maka, sebelum memperkenalkan jamu ke
duania internasional, ada baiknya kita sendiri mengonsumsinya dan
meyakini khasiatnya.
Cara memperkenalkan jamu ke dunia internasional yang saya
lakukan, salah satunya memberikan jamu sebagai buah tangan untuk
kerabat atau teman yang kebetulan bermukim sementara waktu di
luar negeri.

6.

Memadukan jamu dengan ilmu pengobatan modern
Pengobatan modern dan pengobatan herbal mungkin bisa bersinergi
untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Misalnya, untuk
mempercepat penyembuhan pasien pasca operasi mereka juga
mengonsumsi herbal. Tentu saja, hal ini baru bisa terlaksana jika
dokter mengizinkan. Untuk itu tenaga medis pun tak ada salahnya
belajar herbal. Ini angan-angan saya, bisa terjadi, bisa pula tidak.
Who knows?

Melestarikan jamu sebagai budaya kita seharusnya menjadi tugas semua
orang. Oleh karena itu, Pusat Studi Biofarmaka IPB melakukan riset
tanaman herbal di Biopharmaca Research Centre IPB. Yuk, kita sama-sama
melakukan langkah kecil untuk meraih tujuan besar melestarikan jamu
sebagai budaya Indonesia.
Bahan bacaan:
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-news/brc-article/587-quality-of-herbal-medicine-plantsand-traditional-medicine-2013
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-news/brc-info/501-info-jamu-as-world-cultural-heritage2013
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-activity/dies-natalis-2013/618-lomba-penulisan-artikeljamu-di-blog-2013
Tulisan ini disertakan dalam Lomba Penulisan Artikel Jamu di Blog
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Posted by Fita Chakra at 9:45 PM
+1 Recommend this on Google

Labels: Biofarmaka IPB, IPB, Jamu, Lomba Artikel Jamu IPB, Lomba menulis

33 comments:
Miss Rochma August 30, 2013 at 8:07 AM
saya juga suka minum jamu, mbak. dan saya juga minum jamu juga berdasar
'katanya'. soalnya tradisi ini turun menurun dikeluarga saya :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 7:32 PM

:D iya yah, saya juga begitu. tapi lama kelamaan berpikir kritis. Apalagi
untuk anak-anak :)
Reply

catatanrinti August 30, 2013 at 4:57 PM
Tulisanya bagus mbak, inspratif
Moga sukses and menang mbak
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 7:33 PM

Makasih ya :) Aamiin.
Reply

Iwok September 1, 2013 at 7:46 PM
Jamu sudah teruji ya, karena dunia medis skrg justru kembali ke bahan herbal
sekarang :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 7:51 PM

Iya, Kang. Back to nature :) Makasih kunjungannya.
Reply

Uniek Kaswarganti September 1, 2013 at 8:03 PM
yeay, seperti biasa, tulisan yg detail, menarik dan bermanfaat Fit. jadi pengin ikutan
nulis juga nih, soalnya punya pengalaman pribadi dengan jamu sebagai obat herbal
yang manjur *senenge melu-melu hihiiii...
sukses ya Fit, semoga menang :)
Reply
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Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 9:27 PM

Haha jamu apa mbak? Awet muda? ;)

Uniek Kaswarganti September 4, 2013 at 6:48 PM
ooo keliatan banget hasilnya ya Fit, masih kayak 17 tahun ya
wkwkwkkk... *hancurkan semua cermin :D

Fita Chakra

September 4, 2013 at 10:07 PM

Hahaha.... praaang!
Reply

Dihas Enrico September 1, 2013 at 8:26 PM
saya juga suka dengan jamuu....
saya lebih memilih jamu daripada obat...
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 9:28 PM

Iya, sama. Sebisa mungkin meminimalkan penggunaan zat kimiawi :)
hidup jamu
Reply

Indah Juli September 1, 2013 at 9:10 PM
Aku termasuk yang suka minum jamu, dan sampai sekarang rutin meminumnya
terutama saat menstruasi.
Dan, jamu adalah budaya Indonesia yang perlu dilestarikan :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 9:32 PM

Jamu... jamu... suka minum jamu apa, mbak? :)
Reply

Rini Uzegan September 1, 2013 at 9:38 PM
Tulisan ini bikin saya nambah pinter :D, banyak ilmunya.. :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 10:22 PM

Makasih sudah berkunjung ya, mbak Rini. :)
Reply
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Nelfi Syafrina September 1, 2013 at 9:58 PM
Makasih share tentang berbagai macam jamu Mbak Fita. Terus terang aku cuman
pernah nyicipin jamu beras kencur, jahe dan kunir aja. Yang laen belom pernah.
Baru tatu juga ternyata ada jamu sebagai obat amandel. gutlak ya. :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 1, 2013 at 10:26 PM

Iya, untuk meredakan radang, Mbak. Makasih sudah berkunjung :)
Reply

Fenny Ferawati September 2, 2013 at 12:12 AM
Paling enak tetep jamu asli mbak, kalau yang sachet atau kemasan jadi kadang
kayak ada rasa residunya *kangen jamu bikinan mbak putri :(
Reply
Replies
Fita Chakra

September 2, 2013 at 2:58 AM

Iya ya. Tapi yang buat Keisya itu rasanya enak. Sepertinya ada gula
jawanya. :)
Reply

Diah Kusumastuti September 2, 2013 at 2:12 AM
menarik sekali mbak.. jadi pengen ikutan nulis :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 2, 2013 at 3:00 AM

Makasih ya :) hayuuk
Reply

Benny Rhamdani September 2, 2013 at 9:46 PM
di tempat pijat langganan saya, sehabis dipijat dikasih jamu. Ini lombanya sampai
kapan?
Reply
Replies
Fita Chakra

September 2, 2013 at 10:04 PM

Sampai 15 september, mas. Wah, jamu apa itu?
Reply

Erna Fitrini September 5, 2013 at 7:44 PM
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Jamu yg rutin diminum rebusan daun sirsak. Sampai skr sih masih mnunggu
ramuan jamu yg rasanya spt milkshake. :)
Reply
Replies
Fita Chakra

September 5, 2013 at 7:49 PM

Wow, enak banget tuh. Tapi jamu apa ya? *mikir

Fita Chakra

September 5, 2013 at 7:50 PM

Makasih udah mampir, mbak Erna :) Oya, rebusan daun sirsak itu
khasiatnya apa ya?

Ratih Soe September 6, 2013 at 3:36 AM
Itu anti oksidan tinggi, untuk mencegah dan mengobati kanker, Fit.
Katanya maneh tapi, hehehe... Dan katanya lagi, daun yang dipake harus
yang sudah menghasilkan buah. CMIIW.

Fita Chakra

September 8, 2013 at 6:41 PM

Oh gitu, kenapa dengan daun yang sudah menghasilkan buah ya? Jadi
penasaran heheh *browsing :D
Reply

Rina Susanti September 10, 2013 at 9:09 PM
sukses ya mba ngontesnya....
Reply
Replies
Fita Chakra

September 16, 2013 at 4:05 PM

Aamiin. Makasih ya, mak :)
Reply

moocensusan September 10, 2013 at 10:21 PM
wah mbk fit.komplit deh ulasannya, moga menang ya
Reply
Replies
Fita Chakra

September 16, 2013 at 4:05 PM

Makasih, Susan. Moga bermanfaat ya. Aamiin :)
Reply
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