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Melestarikan Jamu dengan Inovasi dan Teknologi yang Terkini

Minum jamu? Ahh pasti pahit nggak enak, Ahh kayak kakek nenek dulu aja.
Banyak sekali pandangan yang salah terhadap jamu di masyarakat terutama di kalangan anak muda jaman
sekarang. Mereka menganggap jamu sebagai olahan yang sudah out off date alias kuno. Padahal jamu adalah obat
tradisional yang terbuat dari bahan alami sehingga tidak tidak seperti obat kimiawi jaman sekarang yang lebih banyak
efek sampingnya. Perlu adanya pelurusan pemahaman serta berbagai inovasi terkini agar Jamu mampu menjadi
lestari di Indonesia pada khususnya, bahkan kalau bisa mendunia. Siapa bilang semua jamu pahit? Memang sih ada
jamu yang pahit tapi banyak juga jamu yang enak untuk dikonsumsi sehari-hari seperti sinom dan beras kencur
contohnya. 
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Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan
alami untuk kesehatan dan kesegaran

Jamu merupakan obat tradisional asli dari Indonesia yang memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan maupun

kesegaran. Jamu bisa juga disebut dengan herba atau herbal karena menggunakan bahan yang alami. Resep jamu

telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kita terdahulu yang ternyata manfaatnya masih sangat

terasa hingga sekarang. Bahkan banyak penelitian obat modern yang terinspirasi dari bahan alami jamu. Jamu cukup

popular di kalangan masyarakat Indonesia mulai dari jamu gendong yang dijual keliling, kios-kios jamu, hingga jamu

yang telah diproduksi masal hingga masuk ke pusat perbelanjaan modern. Dari data yang diperoleh sekitar 59 persen

penduduk Indonesia mengonsumsi jamu dan 95,6 persen mendapatkan manfaat setelah mengkonsumsi jamu.

Potensi dari jamu ini sendiri masih sangat besar, sekarang ini saja meraup untung hingga Rp. 25 trilliun per tahun-

nya. [3] [4] 

Mengusulkan Jamu dalam pengakuan dunia sebagai warisan
kebudayaan dunia dari UNESCO

Indonesia yang dipelopori oleh Jaya Suprana (Pendiri Museum Rekor Indonesia) beserta Pemerintah khususnya

kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif tengah mengupayakan jamu agar mendapatkan pengakuan dunia sebagai

warisan budaya dunia dari UNESCO. Hal ini dilandasi oleh jamu yang merupakan obat herbal asli Indonesia yang

memiliki banyak ragam dari sabang hingga merauke dimana telah turun temurun digunakan untuk kesehatan maupun

kesegaran. Jamu menunjukan keberadaban bangsa Indonesia yang memiliki obat herbal nya tersendiri ,sehingga

patut di akui sebagai warisan kebudayaan dunia. [5] 
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Sebenarnya ragam Jamu lebih banyak dari pada obat herbal dari
China

Indonesia memiliki ragam jamu yang lebih banyak dari obat herbal yang berasal dari tiongkok, namun
rasa kebangsaan nasional Indonesia kurang terhadap jamu. Tiap daerah di Indonesia memiliki jamu
tersendiri hingga tingkat keberagaman jamu di Indonesia sangatlah tinggi. Ada beberapa macam jamu
yang populer terutama di jamu gendongan, antara lain :  

Jamu Beras Kencur 

Jamu dibuat dengan bahan utama buah asam ditambah kunir/kunyit. Manfaat : Pegal, Menambah
Nafsu makan, Linu-linu. 

Jamu Kunir Asam 

Jamu dibuat dengan bahan utama buah asam ditambah kunir/kunyit. Manfaat : menghindarkan dari
panas dalam atau sariawan 

Jamu Sinom 

Mirip Kunir asam dengantambahan bahan sinom. Manfaat : Mengobati sariawan, Panas dalam,
melancarkan haid, perawatan hamil muda 

Jamu Cabe Puyang 

Bahan dasar jamu cabe puyang adalah cabe jamu dan puyang. Manfaat : Pegal di pinggang,
kesemutan, cikalen, hamil tua 

Jamu Pahitan 

Bahan baku dasar dari jamu pahitan adalah sambiloto. Manfaat : Gatal-gatal, kencing manis, cuci
darah, bau badan, jerawat, menurunkan kolesterol [5] [6] [7]
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Diperlukan banyak riset agar jamu tetap lestari, sebagai
contohnya Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB

Waktu akan terus bergulir dan kompleksitas penyakit akan semakin berkembang maka diperlukan riset agar jamu

tetap lestari, bahkan bisa berkembang lebih pesat mengikuti perkembangan jaman. Diperlukan banyak riset pada

lembaga riset dan teknologi, salah satu contoh yang telah berlangsung yaitu Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB.

Telah ada ratusan riset akan jamu yang telah dilakukan bahkan telah dipatenkan. Banyak sekali hasil riset dari Pusat

Studi Biofarmaka LPPM-IPB yang mampu bersaing untuk di komersilkan di pasaran. Riset diperlukan salah satunya

untuk mendayagunakan ratusan jamu yang tersebar di Indonesia namun belum dimaksimalkan manfaatnya. [8]

 

Teknologi terkini dan modern mampu membuat jamu dapat
diproduksi secara masal dengan waktu yang relatif singkat

Agar jamu bisa tetap eksis di tengah era yang serba cepat ini maka diperlukan teknologi agar jamu bisa diproduksi
secara massal. Jamu memiliki potensi yang sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional, saat ini saja
potensi keuntungannya sekitar Rp. 25 trilliun per tahun. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan akan jamu maka
teknologi dapat menjadi solusi agar Jamu dapat diproduksi secara massal. Keuntungan lain dari penggunaan
teknologi yaitu proses pembuatan jamu dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Namun penggunaan
teknologi ini juga harus hati-hati dalam penggunaannya, agar para penjual jamu tradisional masih dapat tetap
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hidup dan tidak tergerus dengan pengolahan jamu yang lebih modern. [3]

Pengemasan jamu yang menarik dan praktis akan membuat jamu
lebih lestari

Satu hal lagi yang mampu membuat Jamu agar tetap lestari yaitu dalam hal kemasan yang menarik. Selain kemasan

dibuat menarik juga praktis dan mudah dalam penggunaannya. Pengemasan Jamu yang lebih baik akan membuat

nilai jual dari jamu tersebut semakin meningkat ketimbang dikemas ala kadarnya. Selain itu pengemasan jamu yang

berbeda akan membuat orang-orang semakin penasaran sehingga banyak yang ingin mencoba Jamu. Salah satu

contohnya yaitu Jamu beras kencur dan Sinom di kota saya Nganjuk, sekarang menjadi salah satu komoditas

unggulan setelah dikemas dengan baik. Untuk dijadikan buah tangan juga memiliki prestigue karena kemasannya

baik. 

Inovasi dalam penjualan Jamu juga mampu membuat jamu semakin
lestari

Agar dapat menarik perhatian orang yang lebih luas maka perlu ada inovasi dalam penjualan jamu agar mampu lebih
lestari. Banyak sekali Inovasi dalam penjualan yang dilakukan saat ini yang mana mampu meningkatkan prestige
dalam meminum jamu. Berikut beberapa macam ide yang bisa dicontoh dalam penjualan jamu :

http://2.bp.blogspot.com/-ZcUsL_EbQ6Y/U_qKpNeh47I/AAAAAAAADjc/BXa1vcxawJM/s1600/manarik.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fHgTx_DjXD4/U_nNWtENUQI/AAAAAAAADhk/3BEQ_LN0aDE/s1600/inovasi.jpg


Stand jamu : Membuat Stand yang menarik serta bisa diletakkan di pusat perbelanjaan mapun tempat
lainnya

Caffe jamu : Membuat Caffe yng menarik dengan aneka konsep yang bisa digunakan serta dengan
aneka penyajian yang unik tentunya. 

Dengan adanya inovasi dalam penjualan ini diharapkan dapat menggaet peminat jamu lebih luas lagi serta dapat
meningkatkan pamor dalam meminum jamu.

Aneka kreasi pengembangan dan olahan dari Jamu sebagai inovasi
agar Jamu tetap lestari

Banyak sekali anak bangsa yang kreatif dengan mengolah jamu dalam aneka bentuk olahan. Beberapa pengolahan
yang inovatif antara lain menggunakan jamu dalam Es Krim dan Permen. Dua contoh itu hanyalah sebagai contoh
inovasi yang bisa dilakukan dengan jamu. Dengan adanya inovasi ini maka diharapkan Jamu dapat dinikmati dalam
berbagai bentuk penyajian, namun diharapkan kegunaan dan rasa asli dari jamu nya sendiri tidak hilang.
Inovasi seperti ini juga diharapkan mampu mengget anak muda maupun anak kecil agar mau mengkomsi jamu agar
tetap lestari.

Melestarikan jamu berarti turut melestarikan budaya bangsa
serta warisan dunia

Banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk terus melestarikan jamu sebagai budaya bangsa dan juga warisan
dunia. Berikut beberapa rangkuman tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melestarikan Jamu : 

# Merubah Mindset yang salah tentang jamu
Hal utama yang harus dilakukan untuk melestarikan jamu yaitu merubah pola pandang masyarakat tentang jamu itu
sendiri. Bahwa jamu itu kaya akan manfaat serta terbuat dari bahan alami sehingga lebih sedikit bahkan hampir tidak
ada efek sampingnya. 
 
#Inovasi dan riset jamu
Inovasi dan riset diperlukan seiring dengan perkembangan jaman. Inovasi dan riset dapat dilakukan dalam banyak
aspek seperti teknologi, pengolahan, pengemasan, penjualan dan banyak lainnya. 
 
#Promosi jamu yang gaul dan masa kini
Minum jamu udah out off date? Wahh pemikiran yang salah besar itu. Perlu adanya promosi yang gaul dan masa kini
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Posted by Dhani Saputra at 3:22 PM 

Labels: Biofarmaka IPB

untuk menggaet anak muda pada khususnya serta seluruh elemen masyrakat pada umumnya agar mau
mengkonsumsi Jamu yang kaya manfaat. 
 
#Meningkatkan peran Pemerintah, Pihak Swasta, Masyarakat dan Elemen lainnya
Diperlukan adanya peran dari Pemeintah, Pihak Swasta, Masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam turut
mempromosikan serta mengembangkan jamu agar mampu kembali eksis bahkan berkembang ke tingkat
internasional. 
 
# Belajar ke negara lain dalam pengembangan obat tradisional mereka
Di negara tiongkok obat herbal bahkan digunakan sebagai obat utama mereka disamping  obat kimiawi. Perlu adanya
studi banding ke negara lain dalam pengembangan obat herbal mereka lalu diterapkan di Indonesia

Semoga kedepannya jamu bisa menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri
sebagai obat herbal yang tidak hanya menjadi obat nomor dua namun menjadi
obat utama dalam hal kesehatan masyarakat. Inovasi dan teknologi merupakan
salah satu solusi dalam pengembangan jamu agar tetap lestari. Mari
budayakan mengkonsumsi jamu mulai dari diri sendiri untuk kehidupan yang
lebih sehat.
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Disclaimer : Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba penulisan artkel jamu di blog oleh
http://biofarmaka.ipb.ac.id/
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Aida Maruf August 27, 2014 at 5:13 PM

Hanya Indonesia yang punya Jamu.... ayo minum jamu,,,, :D SEMOGA MENANG Bro aaaaaamiiiiin
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Dhani Saputra August 27, 2014 at 6:44 PM

Betul sekali Aida... mari lestarikan jamu... Mksih ya doanya... aamiin

Sulistyorini Rini August 30, 2014 at 10:10 PM

Komplit ulasannya, semoga menang ya... Mampir juga di blogku
http://sulistyoriniberbagi.blogspot.com/2014/08/melestarikan-jamu-memajukan-budaya.html . Salam
kenal
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Dhani Saputra August 31, 2014 at 5:48 PM

Makasih ya mbak sulis. sudi mampir dan komen. oke saya mampir ke blognya mbak sulis juga... hehe...
sukses ya
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evrinasp September 1, 2014 at 1:59 PM
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wah saya durung beres malah belum mulai blassss, jarene minum jamu itu menyehatkan gak ada efek
samping
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Dhani Saputra September 1, 2014 at 4:55 PM

ayok mbak dibikin... hehe... mari meramaikan kompetisi secara sehat... iya mbak bukan cuma
jarene tapi memang gak onok efek sampinge...

Tiest MD September 1, 2014 at 11:42 PM

nice article....
sukses selalu... ^.^
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Dhani Saputra September 2, 2014 at 2:41 AM

alhamdulilah klo nice... masih ya mbak tiest... sukses juga buat mbak tiest
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