ber-KABAR & CERITA

Search

Blogger - Netizen - Sosmed - Fiksianer

OPINI »

HOME

BISNIS »

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

TEKNOLOGI »

TRAVELING »

KULINER

EVENT »

TIPS

FIKSI »

MENGANGKAT CITRA JAMU UNTUK EKONOMI KERAKYATAN
DAN PELESTARIAN
Jumat, September 12, 2014

Lomba, Publik

SOCIAL PROFILES

No comments

Search
Popular Posts

ARSIP

Archives

Cita Rasa Etnik Nasi
Kuning Manado
Simbol Identitas
Budaya
Nasi Kuning Manaso
dengan lengkap
dengan sajian pengiringnya, daging
dan telur. Berbicara soal kuliner,
selalu menyenangkan. Seir...

▼ 2014 (143)
▼ September (3)
Malam Bergincu 2
Mengangkat Citra Jamu untuk
Ekonomi Kerakyatan dan...
Elpiji oh Elpiji
► Agustus (8)
Daun kumis kucing (sumber:http://biofarmaka.ipb.ac.id)

► Juli (5)
► Juni (26)
► Mei (9)
► April (5)
► Maret (6)
► Februari (37)
► Januari (44)
► 2013 (183)

MY BD

BLOGGER REPORTER ID

Bicara soal jamu, sangat lekat dengan kehidupan saya waktu kecil.
Saya lahir dan besar di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Sebuah
kota yang dikenal sebagai kota jamu. Pasalnya di kota kecil ini
beberapa pabrik jamu ternama berdiri puluhan tahun. Sebut saja
pabrik jamu Air Mancur yang hanya berjarak satu desa dari rumah di
kampong saya. Lalu ada lagi pabrik ternama lainnya yakni PT
Deltomed.
Sejak saya kecil ibu saya sangat terampil dan memahami tanaman
obat. Saat saya atau saudara saya *sakit perut, batuk ataupun
demam, ibu memberikan buah mengkudu untuk diminum. Meski
rasanya tak enak namun cukup manjur menyembuhkan penyakit itu.
Bahkan saat saya masih SMA pernah didiagnosis dokter mengidap
gejala kencing batu. Memang baru gejala jadi belum parah dan belum
terasa sakitnya. Waktu itu saya sakit perut seperti maag yang kambuh.
Ternyata bukan. Ibu saya rutin merebus daun *kumis kucing, akar
tanaman sere dan beberapa tanaman lainya. Saya rutin meminumnya
setiap hari. Hasilnya lambat laun gejala itu hilang. Sekarang setelah
20an tahun berlalu, gejala kencing batu itu hilang dan saya masih
sehat.
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Masih banyak jenis tanaman yang sarat dengan khasiat manjur untuk
pengobatan. Namun ada juga yang bisa digunakan untuk kecantikan
seperti **buah kepel. Buah ini dikenal mampu memberikan aroma
mawar bercampur wangi terhadap sisa-sisa ekskresi seperti air seni,
keringat maupun nafas. Konon itulah sebabnya putri-putri keraton
sangat menyukai buah kepel. Namun tak mudah untuk mencari buah
ini. Nampaknya budidaya mesti dilakukan untuk menjaga kelestarian
tanaman ajaib ini. Ada lagi buah kepel yang dikenal sebagai bahan
tanaman yang dapat mengharumkan.
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Saya akan mengisahkan tentang pabrik Deltomed ini. Alasannya
adalah pabrik yang memproduksi herbal ini mengalami
perkembangan yang fantastis dalam kegiatan usahanya. Dampak
perkembangan itu adalah sangat positif. Kecuali meningkatkan taraf
ekonomi masyarakat sekitar, juga secara langsung melestarikan
produk herbal atau jamu yang bahan produksinya sebagian besar
diperoleh dari lingkungan setempat.

.TIME

FOLLOWER

Petani Sejahtera Binaan ADC Kerja
Sama IPB dan Taiwan
Sayuran organik berkualitas produk
petani binaan Agribusiness
Development Centre (ADC) yang
sudah dikemas. Siapa yang tak
senang...

Untuk diketahui PT Deltomed Laboratories, atau lebih dikenal
Deltomed ini lebih ke pemberdayaan produk herbal. Produkproduknya mampu menembus pasaran dunia. Sebuah prestasi di
bidang herbal yang berhasil ditorehkan dalam tinta emas oleh PT
Deltomed. Produk herbal dengan bahan baku asli dari tanah air itu
semakin memperkuat brand produk dalam negeri yang patut
dibanggakan. Pengolahan dengan peralatan modern dan ketelitian
higienis yang tinggi menjadi salah satu jaminan mutu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara parameter kesehatan internasional.
Bukan itu saja dampak tak kalah penting adalah keberadaan
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Deltomed mampu mengangkat ekonomi kerakyatan dari masyarakat
yang mendukung bahan baku herbal yang diproduksi Deltomed di
pabriknya kawasan Nambangan, Selogiri Kabupaten Wonogiri, Jawa
Tengah tersebut.
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Saya sendiri tak asing lagi dengan PT Deltomed. Pasalnya kecuali
karena saya lahir dan besar di Wonogiri, juga waktu kecil sering
mendengar produk-produk Deltomed melalui siaran iklan di Radio
Pemerintah Daerah Wonogiri. Saya ingat betul produk penambah
stamina Strongpa yang sangat branded waktu itu. bahkan masih
teriang jelas di telinga saya hingga saat ini. Menandakan bahwa
branding Strongpa menancap di benak sekian lama. Produk ternama
lainnya adalah Kuldon Sariawan. Sebuah produk untuk mengatasi
sariawan atau stomatitis aphtosa. Kehandalan produk-produk itu
mengukuhkan PT Deltomed bersama Kuldon Sariawan yang sekian
lama merintis dan berkembang pesat merajai bidang herbal.

aku dan bayang-bayang tidak
bertengkar tentang siapa di
antara kami yang harus berjalan
di depan

Beruntung saya berkesempatan mengikuti acara yang digelar pihak
Deltomed di Jakarta, pada Sabtu 17 Mei 2014 yang lalu. Acara
dihadiri langsung Drs Nyoto Wardoyo Apt, Presiden Direktur PT
Deltomed Laboratories. Hasil dari mengikuti acara tersebut saya
memperoleh informasi yang benar soal kinerja dan kegiatan
Deltomed dalam memproduksi produk herbal.
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Bahan-bahan itu banyak tumbuh di Wonogiri, seperti alang-alang dan
akar manis. Tanaman itu cocok dengan geografis lokasi yang berupa
tanah ladang atau ‘tegalan’. Lalu apa khasiat bahan-bahan herbal itu?
Dr Abrijanto SB menjelaskan masing-masing khasiat bahan-bahan
tersebut. Bahan herbal Saga Rambat diambil daun dan akarnya. Saga
berdasarkan pengalaman empiris berguna untuk menurunkan panas,
anti radang, peluruh kencing (diuretic). Bagian daunnya berfungsi
sebagai penyejuk pada kulit dan selaput lender. Sementara bagian
akar sangat bermanfaat sebagai perangsang muntah (emetikum).

2h

Jejak Pagi goo.gl/odvYOF
@kompasiana @Fiksiana1
@HeningWicara #PuisiRG
Expand

Sebuah kualitas atau mutu tercipta dan ditentukan oleh bahan,
pengolahan yang memenuhi unsur kesehatan secara medis. Lalu
bagaimana dengan bahan dan pengolahan di pabrik Deltomed?
Mengenai bahan yang dipergunakan Deltomed, Dr Abrijanto SB
selaku Business Development Manager PT Deltomed Laboratories
saat menjadi pembicara acara Deltomed di Jakarta menjelaskan cukup
rinci. Beliau mencontohkan salah satu produk Deltomed, yakni
Kuldon Sariawan. Menurut Dr Abrijanto bahan-bahan Kuldon adalah
bahan herbal asli dari tanah Indonesia. Bahan-bahan yang dimaksud
adalah Saga Rambat (Abrus Precantorius), Bunga Seruni/ Krisan
(Chrisantemi Flos), akar manis (Licorice), Thymi vulgaris, dan akar
alang-alang (Imperata Cylindrica L Raeuschel).
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Bunga Seruni atau Krisan merupakan tumbuhan semak yang
berkhasiat mengobati gangguan saluran pernafasan dan pencernaan,
juga sebagai anti kuman. Bunga ini dipanen untuk bahan herbal saat
usia 3 - 3,5 bulan. Kandungan senyawa vitamin C, beta karoten,
kalsium, besi serta minyak atsiri berguna sebagai antioksidan.
Bahan berikutnya Akar Manis. Bahan ini berfungsi sebagai
antiinflamasi, pemanis alami dan antiradang. Hal ini dimungkinkan
karena kandungan glisirisin (manisnya 50x daripada gula), flavonoid
dan saponin triterpen. Bagian yang digunakan adalah batang yang
berwarna kecoklatan kemerahan dan kuning bagian dalam. Lalu
berikutnya Thymi Vulgaris. Menurut Dr Abrijanto SB tanaman ini
tumbuh di lokasi berudara dingin seperti lereng Gunung Salak Bogor,
Lembang dan Gunung Lawu di Jawa Tengah. Bagian yang digunakan
adalah daun dan bunga yang berkhasiat mengobati batuk, anti jamur,
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anti bakteri 25 x lebih efektif dari fenol dan lebih aman. Bahan
terakhir adalah alang-alang. Bagian rimpan dan daun digunakan
sebagai bahan Kuldon yang berkhasiat anti piretik, diuretic dan anti
hipertensi.
Kesemua bahan herbal itu menjadi penyusun formula Kuldon
Sariawan dengan komposisi sebagai berikut: Daun Sogo manis 420
mg. Akar manis 280 mg. Thymi herbal 280 mg. Bunga Seruni 280
mg dan Alang-alang 208 mg.
Pemaparan Dr Abrijanto SB membuktikan bahwa pemanfaatan bahan
herbal ini sangat menarik karena mengurangi bahan farmasi yang
didominasi impor dari mancanegara. Otomatis, langkah penggunaan
bahan dalam negeri ini memberikan dampak positif bagi masyarakat
binaan Deltomed yang menyediakan bahan herbal dengan kualitas
terjamin.
Teknologi Modern Pendukung Jaminan Mutu Produk Deltomed
Layak diketahui informasi dari Presiden Direktur PT Deltomed
Laboratories, Bapak Nyoto Wardoyo yang menyatakan bahwa
penggunaan herbal dan pemanfaatannya adalah terdorong fakta
bahwa Indonesia menjadi negara nomor dua penghasil tanaman
biodiversifikasi di dunia. Tanaman biodiversifikasi merupakan hasil
dari lahan pertanian. Artinya bahan baku tersebut bila dapat
diswadayakan oleh masyarakat akan mampu menggerakkan
perekonomian masyarakat.
Dengan kata lain pengembangan hasil pertanian itu akan mendorong
tumbuhnya ekonomi kerakyatan Indonesia. Itulah yang dilakukan
Deltomed selama ini. Pengolahan untuk menghasilkan obat herbal
kualitas terbaik, seluruh proses produksi Deltomed selalu mengacu
dan mengikuti standar-standar tertinggi yang sangat ketat, seperti
standar GMP Eropa, GMP Indonesia (CPOTB), FDA dan 3A. Oleh
karena itu Deltomed memiliki laboratorium dengan peralatan yang
sangat lengkap untuk mendukung kinerja ekstraksi mikro, teknik
pengendalian mutu, serta penelitian dan pengembangan. Bahkan tak
tanggung-tanggung untuk meningkatkan kualitas produk, investasi
teknologi ekstraksi dari Jerman yakni Quadra Extraction System
memungkinkan menghasilkan ekstrak tumbuhan berkualitas tinggi.
Bapak Nyoto menegaskan soal manajemen mutu yang berkelanjutan.
Diketahui bahwa Deltomed telah memperoleh sertifikasi halal, ISO
9001 - 2008 dan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang
Baik (CPOTB). Perjalanan sukses Deltomed bukan hal yang
gampang. Menilik sekilas sejarahnya Deltomed melewati masa
perjuangan panjang sejak 1976, berawal dari home industry di
Banjarmasin. Seiring perkembangan yang potensial pada 1987
pemindahan lokasi pabrik Deltomed dilakukan dengan mengambil
lokasi seluas 1 hektar di Wonogiri, Jawa Tengah. Berlanjut dengan
merelokasi area pabriknya ke Nambangan, Wonogiri pada 1998.
Seiring perkembangan pesat dengan besarnya permintaan, maka
pabrik Deltomed berinvestasi fasilitas produksi, dengan mesin-mesin
modern dilengkapi laboratorium penelitian. Diharapkan dengan
demikian Deltomed mampu meningkatkan produksinya yang
berdampak positif pada ekonomi kerakyatan khususnya masyarakat
yang terlibat di dalamnya. Saat ini Pabrik Deltomed menempati area
seluas 8 ha di Nambangan, Wonogiri!
Upaya Meningkatkan Kesadaran Obat Herbal untuk Pelestarian
Saya menekankan tulisan ini pada kemampuan Deltomed mengolah

bahan-bahan herbal dalam negeri dengan sedemikian rupa hingga
berdampak positif. Meningkatkan ekonomi rakyat dan menjaga
kelestarian jamu herbal yang diolah secara modern dan menjaga
kualitas. Nilai tambah melestarikan bahan-bahan herbal agar dapat
diwariskan ke anak cucu, para generasi penerus bangsa.
Oleh karena itu sangatlah bijak apabila pemerintah memberikan
perhatiannya pada sektor dunia herbal atau jamu yang telah menjadi
aset negeri. Baik dari segi bahan-bahan yang kaya maupun dari jenis
racikan, pengolahan yang berkualitas hingga mampu bersaing di
pasar internasional.
Beberapa hal bisa menjadi langkah maupun konsep untuk lebih
meningkatkan perkembangan jamu herbal di Indonesia khususnya.
- Pengembangan lahan yang sesuai dengan tanaman obat-obatan.
- Memberikan pelatihan secara kontinyu terhadap masyarakat di
pedesaan. Dengan asumsi bahwa tanaman obat herbal banyak tumbuh
di desa, tentunya dalam skala besar.
- Mengkampanyekan budaya mengkonsumsi jamu/ herbal yang
minim efek samping. Kecuali itu lebih ekonomis dan lebih aman,
sehingga dapat meningkatkan kesehatan masayarakat.
- Mendorong geliat usaha ekonomi menengah di bidang produk
herbal.
- Memupuk kesadaran mencintai budaya jamu herbal bagi kesehatan
terhadap anak usia dini. Melingkupi sekolah-sekolah melalui mata
pelajaran kesehatan.
Akhir kata, hal yang tak kalah penting adalah adanya upaya secara
kontinyu terhadap kesadaran masyarakat dalam mencintai produk asli
bangsanya sendiri. Dengan demikian bangsa yang mandiri dan
berdikari khususnya di lingkup dunia kesehatan akan dapat meningkat
secara signifikan. Salam bangga dengan ragam kekayaan tanah air.
(*)
Referensi:
1.
2.
3.

*http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccscollection
**http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal
www.deltomed.com
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