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Hi, all...:-D. I am Priskila Dewi Setyawan... I wanna
be salt and light in the darkness of the world... I am
a contributor for Warungsatekamu, YMI
Blogging,Kompasiana blog, RH, and Majalah Pearl. I hope my
writing can inspire others' life... Jesus Christ is my Father who
changes my life... Growing deeper in Him.. ^_^.GB us..
Lihat profil lengkapku

Sabtu, 14 September 2013

Melestarikan Jamu di Indonesia dan Dunia - Lomba Biofarmaka
IPB
Saya merasa bangga ketika membaca berita tentang jamu yang akan
segera diakui sebagai warisan kebudayaan dunia dan juga berita
tentang kerjasama antara Kementrian Riset dan Teknologi, Pusat
Studi Biofarmaka (PSB-IPB), dan Gabungan Pengusaha Jamu untuk
mengembangkan usaha jamu. Berbagai tanaman yang dapat diolah
menjadi jamu antara lain kumis kucing, patah tulang, urang-aring,
dan lidah mertua.
Create Your Badge

Jamu memang telah berkembang pesat, dari yang dulunya hanya
dijual oleh ibu penjual yang tua dan berkebaya tradisional,
jamunya ditawarkan dengan cara digendong. Sekarang ada gadisgadis penjual jamu yang mengenakan baju kasual dan menawarkan
jamu dengan mengendarai sepeda. Jenis, campuran, kemasan, dan
pemasaran jamu sudah meluas. Saya juga bersemangat ketika membaca
di media tentang lomba Biofarmaka IPB seputar jamu.
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Sebelum membagikan tips melestarikan jamu di Indonesia dan dunia,
dalam lomba Biofarmaka IPB ini saya ingin membagikan hal yang
sangat berkesan bagi saya berkaitan dengan jamu yaitu ketika saya
mengikuti sebuah acara rohani, SAAT Youth Camp 2012. Di salah
satu permainan, pembimbing kelompok mengambil undian jamu yang
akan diminum dan mencampur antara dua jamu undian. Jamu campuran
itu masing-masing dimasukkan dalam satu gelas penuh per orang
yang harus diminum habis oleh semua anggota kelompok. Anggota
kelompok berjumlah sekitar 16 orang. Jika ada anggota yang tidak
segera menghabiskan jamu dalam suatu jangka waktu tertentu,
anggota tersebut akan menghambat teman-teman yang lain dan
dihukum oleh panitia. Jamu itu diminum secara estafet, setelah
satu orang di tempat paling depan meminum jamu sampai habis,
orang di sampingnya baru boleh melanjutkan untuk meminum jamu,
dan seterusnya sampai belakang. Kemudian setelah jamu diminum
sampai habis, gelas diletakkan di atas kepala masing-masing. Rasa
jamu itu adalah campuran antara asam, manis, dan pahit.
Kebanyakan dari kami menghabiskan satu gelas jamu itu secara

priskiladewisetyawan.blogspot.com/2013/09/melestarikan-jamu-di-indonesia-dan.html

My Quotations
God is the best..
Say your feeling honestly
before it was too late...
Never give up!!!
Be a blessing for everyone..

Be a candle in the darkness..

Lakukan yg terbaik&biar Tuhan
yg menentukan smua.
Ora et labora.
Berjuang+doa.

"No matter how successful a
person may be, if people do
not maintain intimate
relationship with God, they
are meaningless trashes.
Impossible is nothing when we
pray, trust, and try to give
the best for the Lord.
praises are just for Him. God
bless us." (Priskila Dewi
Setyawan)

"Dilema itu kadang datang
tanpa henti...
Berbagai tawaran&pilihan
menanti silih berganti...
Jawaban doa pun kadang masih
menjadi misteri...
Namun ada 1 hal yang pasti...
Iman dan perjuangan dalam
Tuhan harus selalu
dimiliki..." (Priskila Dewi
Setyawan)

"Orang yg tdk aman itu
membiarkan dirinya dan hatiny
dengan mudah jatuh dlm peluka
lawan jenis dan menemukan
hatinya berlubang dan patah
beberapa tempat karena pergi
bersama orang2 itu. Orang yg
aman itu memberikan hatinya,
dirinya, dan semua miliknya
dalam pelukan Tuhan shg
hatinya tetap utuh dilindungi
oleh Bapa Yang Setia dan lebi
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Melestarikan Jamu
di Indonesia dan
Dunia - Lomba
Biofarmaka IPB
Saya merasa bangga
ketika membaca
berita tentang jamu
yang akan segera
diakui sebagai
warisan kebudayaan
dunia dan juga
berita tentang ...

langsung tanpa jeda dengan menutup hidung agar tidak muntah
dengan aromanya yang sangat menyengat. Kelompok saya dan kelompok
lain saling berhadapan untuk berlomba menghabiskan campuran jamu
yang
berbeda.
Saat
permainan
berlangsung,
kelompok
kami
menyemangati anggota kelompok kami yang sedang dan akan meminum
jamu.

kuat dari segalanya jadi ga
ada yg bisa merebut dari Nya.
(Priskila Dewi Setyawan)

b(^o^)d
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Time For A Change

Akhirnya, kelompok saya dan kelompok lawan berhasil menghabiskan
jamu itu sampai anggota kelompok yang terakhir. Meskipun kelompok
kami merasa aromanya sangat tidak enak dan kalah dibanding dengan
kecepatan kelompok lawan, saya dan beberapa orang teman saya
merasa segar kembali setelah menghabiskan jamu tersebut. Menurut
saya, permainan ini sangat unik, menarik, dan kreatif karena
belum pernah saya temukan di acara-acara rohani lainnya dan
menjunjung tinggi budaya Indonesia. Saya bersyukur karena ada
permainan yang menggunakan jamu dalam acara tersebut karena
permainan ini melestarikan jamu di Indonesia.
Bagaimana cara melestarikan jamu di Indonesia dan dunia? Menurut
saya, ada beberapa tips melestarikan jamu di Indonesia dan dunia:
1. Berdoa mohon pertolongan Tuhan
Kita sering lupa untuk berdoa sebelum berusaha, padahal sebelum
memulai usaha apapun seharusnya yang lebih dahulu kita lakukan
adalah berdoa mohon pertolongan Tuhan. Usaha tanpa penyertaan
Tuhan adalah usaha menuju kesia-sian belaka.

Many believers long to
spend daily time with
God,
praying
and
reading
His
Word.
Ironically ... [continue

Warungsatekamu
reading]

Allah Memiliki
Rencana Lain
Baca: 1 Petrus 1:1-9
Hati manusia memikir-mikirkan
jalannya, tetapi Tuhanlah yang
menentukan arah langkahnya. —

2. Menetapkan standar baku untuk pembuatan jamu, mulai dari
kebersihan, bahan, dosis, dampak, dan kualitas jamu
Ada banyak jamu berbahaya yang masih beredar secara luas di
masyarakat. Oleh karena itu, standar baku untuk pembuatan jamu,
mulai dari kebersihan, bahan, dosis, dampak, dan kualitas jamu
harus ditentukan sejak awal agar pembuatannya tidak sembarangan.
Hukuman jika melanggar standar itu juga perlu dibuat secara
jelas. Setiap pengusaha yang membuat jamu jenis baru, seharusnya
melapor kepada Biofarmaka terlebih dulu.
3. Mengadakan uji coba terhadap hewan
Sebelum jamu baru dipasarkan, sebaiknya diadakan uji
terhadap hewan terlebih dulu agar lebih aman dikonsumsi.

Amsal 16:9
Sejak kecil, sahabat saya Linda,
bercita-cita ingin menjadi
misionaris dalam bidang medis. Ia
sungguh mengasihi Tuhan dan
ingin melayani-Nya sebagai
seorang dokter sembari
memberitakan Injil kepada orangorang sakit di berbagai belahan
dunia yang sangat membutuhkan
bantuan medis.

coba

Lanjut baca...

My Widget
4. Tidak berpikiran negatif tentang jamu
Saya memiliki dua orang teman yang sedang menjalani praktek
sebagai dokter muda. Menurut informasi mereka selama praktek di
sebuah rumah sakit, ada beberapa jamu yang dapat membahayakan
manusia antara lain jamu akar rumput Fatimah dan jamu campur
obat. Jamu akar rumput Fatimah dikenal oleh masyarakat pedesaan
sebagai jamu yang dapat membantu ibu hamil pada saat melahirkan.
Namun pada kenyataannya, ibu hamil yang mengonsumsi jamu akar
rumput Fatimah ini mengalami kontraksi rahim yang sangat kuat
ketika berusaha melahirkan anaknya akibat kandungan zat sejenis
oksitoksin dalam jamu akar rumput Fatimah. Janin dalam rahim
seorang ibu dapat meninggal sebelum dilahirkan karena pemakaian

priskiladewisetyawan.blogspot.com/2013/09/melestarikan-jamu-di-indonesia-dan.html
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jamu akar rumput Fatimah tanpa konsultasi dengan dokter terlebih
dulu. Jamu untuk mengatasi pegal linu yang dicampur dengan bahan
kimia keras seperti Fenilbutalson atau obat golongan steroid juga
sangat berbahaya karena dosisnya tidak jelas. Selain informasi
dari dua orang teman saya, saya juga mencari informasi dari
internet. Ternyata kejadian tersebut tidak hanya terjadi di rumah
sakit tersebut, tetapi terjadi di tempat-tempat lain.
Karena ada begitu banyak berita negatif mengenai jamu, kita perlu
menyeimbangkannya dengan berita positif juga seperti manfaat
jamu. Jangan takut mengkonsumsi semua jamu hanya karena ada
beberapa jamu yang berbahaya. Namun sebaiknya kita tetap berhatihati
dan
memperkaya
diri dengan
pengetahuan
agar
tidak
mengkonsumsi jamu yang berbahaya. Jamu yang berasal dari tanaman
alami dan tidak berbahaya tidak menyebabkan gangguan pada
kesehatan manusia. Jamu dapat menyegarkan tubuh dalam waktu yang
tidak singkat. Jika jamu yang akan kita konsumsi menjanjikan
dampak secara cepat, maka kita harus waspada dan tidak
mengkonsumsinya.

Followers (1)

5. Mengadakan penyuluhan tentang jamu kepada para pengusaha dan
penjual jamu
Di kalangan masyarakat umum, para penjual jamu kurang mendapatkan
informasi yang benar dan lengkap mengenai jamu dan cara
mengembangkannya. Penyuluhan tentang jamu sangat penting agar
para pengusaha dan penjual jamu tidak salah dalam membuat atau
menjual jamu.
6. Menyebarkan informasi tentang jamu seperti daftar jamu-jamu
yang sehat maupun jamu-jamu berbahaya, tempat penjualan dan
khasiat jamu di website terpercaya
Pendidikan dan pengetahuan tentang jamu merupakan hal yang sangat
penting agar masyarakat tidak salah mengkonsumsi jamu dan
membahayakan nyawanya. Informasi tentang jamu seperti daftar
jamu-jamu yang sehat maupun jamu-jamu berbahaya, tempat penjualan
dan khasiat jamu wajib disebarluaskan di website terpercaya
melalui internet secara aktual dan berkesinambungan.
7. Mengadakan permainan meminum jamu
Seperti kisah yang telah saya ceritakan di atas,
permainan
meminum jamu adalah permainan yang dapat melestarikan jamu di
Indonesia. Permainan ini dapat ditambahkan di acara rohani maupun
acara 17 Agustus- an.
8. Memperluas cakupan pemasaran jamu di Indonesia maupun di luar
negeri
Jamu kini tersedia dalam berbagai bentuk seperti cairan dan
sachet. Jamu kurang mudah ditemui di kalangan masyarakat karena
penjual jamu berkeliling di berbagai tempat. Ketika saya ingin
meminum jamu, saya tidak menemukan penjual jamu di lingkungan
sekitar rumah saya dan toko. Pemasaran jamu perlu diperluas,
selain memasarkan jamu di perumahan, sebaiknya jamu juga
dipasarkan di apotik, toko, rumah sakit, pasar, supermarket,
salon, rumah makan, dan berbagai tempat umum lainnya.
Selain
itu, Indonesia juga dapat membuat website khusus untuk menawarkan
jamu beserta manfaat-manfaatnya secara lengkap pada orang-orang
di luar negeri sebagai produk ekspor yang terjamin standarnya.
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Marilah kita melestarikan jamu di Indonesia dan dunia mulai dari diri sendiri.
Tulisan ini disertakan dalam Lomba Penulisan Artikel Jamu di Blog. Semoga bermanfaat.
Referensi:
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tetangga saya sendiri juga memproduksi dan menjual jamu
mbak, setau saya >O<"
paling setuju sama poin no. 2 dan 5, memang perlu di
perhatikan hal2 tsb supaya kasiatnya bisa dirasakan
secara maksimal.. penyuluhan pun penting, supaya lebih
mengenal bahan yang di gunakan dan kasiat serta
bahayanya,. karena pada awalnya jamu diproduksi secara
tradisional,
berdasarkan
pengalaman
dan
pengamatan
semata, not scientifically, makanya mungkin penjual jamu
sendiri kurang tau jika ada jamu yang bisa berbahaya
bagi tubuh..
nice tips ^^
Balas
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Lanjutkan!!kreativitsamu :)
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