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Khasiat Jamu & Tips Pengembangan Pasar

Jamu di Indonesia

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatu buat yang baca, saya Bagus baru 20 tahun, saya

ingin menceritakan pengalaman saya soal khasiat jamu jahe merah ini dan ingin memberika

sedikit tips agar jamu terkhususnya jahe merah ini tidak hilang peminatnya dari peredaran.

Sebenarnya saya itu suka dengan segala jenis pengobatan alami (herbal), secara karena saya

takut akan pengobatan medis. kalau masih bisa diobati dengan cara yang alami, mengapa harus

diobati dengan cara yang kimiawi? Itulah salah satu sikap saya mengenai kesehatan.

 Kejadian yang paling membuat saya yakin akan khasiat dari jamu itu ialah saat saya mengalami

sesak nafas sekitar 2 minggu. Saat itu bernafas rasanya ada yang menghambat dan tidak nyaman

saja, saya pun melakukan googling dan hasilnya beraneka ragam, ada yang menuliskan bahwa itu

salah satu gejala penyakit paru – paru, ada juga yang menulis penyakit di kerongkongan. Saya pun

akhirnya berobat ke dokter untuk memastikannya, kata dokter itu saya sesak nafas karena asam

lambung saya naik dan sering telat makan. Saya cukup kaget karena saya itu orangnya sangat

nafsu kalau liat makanan di meja. Singkat cerita saya ikuti anjuran dokter tersebut dan meminum

obatnya sampai tuntas.

Saat obatnya habis, saya masih saja merasakan sesak nafas itu, akhirnya saya pergi ke tukang

urut khusus pengobatan langganan keluarga saya. Singkat cerita setelah diurut itu, Pakde

(panggilan tukang urut itu) bilang kalau kolestrol saya tinggi dan mengakibatkan jantung saya

sedikit tertekan karena itu, itulah yang menyebabkan sesak nafas itu. Saya pun kaget bukan main,

masalahnya saya tidak pernah terkena kolestrol sebelumnya, namun saya baru sadar 4 bulan

terakhir (sebelum diurut) saya selalu makan makanan yang kadar minyaknya tinggi.

Singkat cerita saya googling lagi mengenai cara menurunkan kolestrol yang efektif, dan saya

menemukan khasiat dari jahe, terkhususnya jahe merah. Tanpa pikir panjang, saya langsung

membeli jahe merah dalm bentuk jamu di plastik. Alhamdulillah setelah sebulan rutin minum saya

akhirnya terbebas dari kolestrol dan sesak nafas itu pun hilang.

Kejadian ini membuat saya berpikir, bahwa jamu itu merupakan barang yang murah dan berkhasiat

tinggi terhadap tubuh manusia, dan jarang bahkan tidak ada di negara lain yang memproduksi

jamu sebanyak di Indonesia. Sayangnya produsen jamu kurang di fasilitasi oleh negara, mungkin

karena tidak teruji secara medis khasiatnya jadi tidak diprioritaskan.

Menurut saya, kalau jamu ingin terus ada dan berkembang di negara ini, Kementrian Kesehatan

harus berani membuat kebijakan yang dimana peran jamu dalam bidang kesehatan tidak kalah
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pentingnya dengan obat – obatan yang teruji di lab. Caranya bisa dengan mengharuskan setiap

rumah sakit / klinik / apotik / dan sejenisnya membuat dua macam obat. Ada yang obat – obatan

tradisional (jamu, the daun jati, dsb) & obat – obatan medis. Dengan cara ini, pasien bisa diberi

pilihan resep obat, dia lebih nyaman ke obat medis atau tradisional. Dengan cara ini menurut saya

bisa membuat peran jamu khususnya untuk kesehatan tetap ada dan abadi di negeri ini, dan bisa

membuat para pekerja di bidang kesehatan menambah lagi wawasan mengenai dunia

pengobatan tradisional. #BiofarmakaIPB 
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