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INDAHNYA
KEBERAGAMAN,
NIKMATNYA JAMU
INDONESIA
Indonesia
merupakan
negara
dengan
keberagaman
flora
terbesar
di
dunia.
Keanekaragaman
hayati
tersebut
dapat
dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti
halnya jamu. Indonesia kaya akan rempahrempah yang dapat diolah menjadi jamu secara
tradisional.
Rempah-rempah yang dapat
dijadikan jamu di indonesia seperti jahe, kunyit,
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lempyang, miri, tanjung, urang-aring untuk
perawatan rambut, lidah buaya dan masih
banyak lagi.
Manfaat jamu tradisionalpun beragam seperti
halnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
sistem imun, anti penuaan, pemutih alami
seperti dalam penelitian tentang ekstraksi
Intsia
palembanica
yang
dapat
mengurangi produksi melanin sehingga
efektif untuk pemutih atau pencerah kulit
secara alami. Berbagai tradisi kebudayaan
indonesia dapat dimanfaatkan dalam upaya
peningkatan konsumsi jamu, sepert jamu
gendong yang arif terkenal dikaangan
masyarakat
dengan
sistem
marketing
pemasaran dengan berkeliling kampung dan
dikenal penjualnya selalu ibu-ibu.

Era globalisasi ini konsumsi jamu tradisional
semakin meningkat. Menurut data riset
kesehatan dasar tahun 2010 menunjukkan
bahwa 53% warga indonesia sudah mulai
mengkonsumsi jamu. konsumsi jamu tidak
begitu sulit, dapat dilakukan melalui seduh
atau dibuat teh, diracik dengan dihaluskan,
ditambahkan pada makanan tertentu.
kalangan mahasiswa dan peneliti saat ini sudah
mengemas produk jamu dalam kemasan yang
menarik, seperti halnya mahasiswa dari malang
yang mengemas jamu dalam bentuk olahan
dodol yang terbuat dari campuran adonan dodol
dan adonan buah pare yag diyakini dapat
menyembuhkan penyakit kanker. Tak hanya itu,
produk jamu dapat dibuat dalam kemasan sirup
yang manis sehingga dapat dinikmati bagi
kalangan non pecinta jamu dan anak-anak.
Dengan keberagaman pengemasan inilah jamu
dapat dinikmati oleh berbagai kalangan mulai
anak-anak sampai orang tua.
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