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“Mentradisikan Jamu, Melestarikan Budaya Bangsa”
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bayangan kita pastilah tertuju pada Si Mbak-mbak yang biasa berkain kebaya menggendong
bakul berisi botol-botol dengan ember kecil ditangannya, itulah keseharian jamu yang kita
kenal dan lebih populer dengan sebutan Jamu Gendong, yang mana konsumennya
kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Padahal dalam catatan sejarah, awalnya
jamu justru hanya dikonsumsi oleh kalangan kerajaan, bisa dilihat dari asal kata jamu yang
berasal dari Djampi bahasa kromo inggil (bahasa yang biasa digunakan dilingkungan
keraton) dan Oesodo (Djampi artinya penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan serta
doa dan ajian-ajian, sedang Oesodo berarti kesehatan), sedangkan kata jamu itu sendiri
adalah bahasa Jawa Madyo ‘Masyarakat Umum’ dari Djampi. Selain itu, juga didukung
dengan banyaknya dokumen-dokumen berupa Serat/Primbon yang berasal dari Kerajaan
(baca: Keraton) yang menuliskan tentang jamu atau djampi ini, seperti: dalam Serat Centhini
yang ditulis atas perintah Kanjeng Gusti Adipati Anom Amengkunegoro III yang memerintah
Surakarta pada tahun 1820-1823 Masehi, Serat Kaoro Bap Djampi-djampi (Tulisan
Pengetahuan Tentang Jamu-jamu) ditulis pada tahun 1858 Masehi, yang memuat sebanyak
1734 ramuan Djampi. Sedangkan catatan ‘dokumen’ yang sudah menggunakan istilah jamu
ditemukan pada Serat Parimbon Djampi Ingkang Sampoen Kangge Ing Salami-laminipoen
ditulis tahun 1875 Masehi. Hingga tak heran jika pada abad ke-17, pada masa kekuasaan
Kerajaan Mataram para puteri-puteri keraton menggunakan jamu untuk menjaga kesehatan,
pengobatan, kecantikan dan lain-lain. Seiring berjalannya kebutuhan pelayanan kesehatan di
masyarakat, serta berkembangnya pengetahuan tentang jamu di kalangan Walyan atau
Tabib, maka timbul gagasan untuk menjajakan jamu secara dipikul oleh lelaki dan digendong
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dengan menggunakan bakul oleh perempuan. Dan ternyata, Jamu Gendonglah yang masih
bisa survive ‘bertahan’ sampai saat ini. Hingga Pemerintah menilai perlu untuk merumuskan
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peraturannnya yaitu mengenai Jamu Gendong sebagai Obat Tradisional dalam Peraturan
Hopeless

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat
Tradisional, dan Jamu Gendong terdapat pada pasal 1 butir ke-10:
“Usaha

Jamu

Gendong

adalah

usaha

yang

dilakukan

oleh

perorangan dengan

menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan
tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen”.
Begitulah perjalanan panjang jamu yang konon sudah ada/diciptakan sejak zaman
Mesolitikum dan Neolitikum, dengan ditemukannya peralatan lumpang batu dan pipisan yang
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biasa digunakan oleh nenek moyang kita untuk memproses pembuatan makanan dan
Jamu. Hingga terus berkembang ke zaman kerajaan-kerajaan dan diabadikan dalam
relief candi, prasasti dan artefak lainnya (baca: daun lontar). Salah satu contoh dalam relief
Karmawibhangga panil 18 pada candi Borobudur yang menggambarkan pembuatan jamu
menggunakan pipisan untuk perawatan kesehatan dengan pemijatan dan penggunaan
ramuan jamu atau Saden Saliro. Begitu juga terdapat pada candi Brambang, Panataran,
Sukuh dan Tekalwangi dan candi lainnya. Dalam Prasasti Madhawapura disebutkan
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mengenai beberapa resep Jamu dari Kerajaan Majapahit, juga tentang proses pembuatan dan
peracik jamu yang disebut Acaraki. Banyak lagi prasasti yang menceritakan mengenai jamu,
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seperti: Balawi, Sidoteka, Bendosari, Biluluk dan lain-lain.
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Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Jamu? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia (Nomor: 003/MENKES/PER/I/2010):
“Jamu adalah Obat Tradisional Indonesia”
Sedangkan pengertian Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan
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tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan
pengalaman. Keunggulan jamu terlihat dari bahan-bahannya yang tidak menggunakan bahan
kimia sehingga meminimalisasi efek sampingnya, fenomena “Back to Nature” juga turut
mendongkrak kembali pamor jamu sebagai pengganti obat kimia, selain karena bahanbahannya yang alami juga dikarenakan penggunaannya yang telah beratus-ratus tahun,
tentunya! sudah sangat teruji kemanjurannya. Dalam Undang-undang (baca: Peraturan
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Menteri Kesehatan), pemerintah juga telah mengatur tentang uji kelayakan ‘saintifikasi’ Jamu
sebagai obat tradisional (Saintifikasi Jamu adalah pembuktian ilmiah Jamu melalui penelitian
berbasis pelayanan kesehatan). Hal ini sangat diperlukan sekali, selain untuk menjaga
kualitas mutu jamu, juga sebagai pembuktian bahwa jamu secara ilmiah memang layak

Translate:

menjadi obat dengan efek samping yang minim.
Dalam hal pengemasan untuk mempermudah pengonsumsiannya, jamu sudah tersedia
dalam berbagai bentuk dan kemasan seperti: permen, es krim, kue, puding, coklat, pil, tablet,
cairan dalam sachet/botol dan tentu saja serbuk. Penjajaannya pun sudah menggunakan
kios, gerai/outlet dan cafe. Demikian pula dalam hal penyajiannya, Jamu sudah bisa
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dikonsumsi dalam keadaan dingin atau menggunakan es, bahkan sudah ada terobosan baru
berupa es krim jamu.
Melihat itu semua, sangat pantas sekali bagi kita untuk mentradisikan ‘membiasakan’
kembali budaya mengonsumsi jamu, bukan hanya sekedar untuk alasan kesehatan saja tapi
juga sebagai wujud rasa terima kasih atas warisan budaya leluhur ini dan berpartisipasi
dalam melestarikannya. Sudah selayaknya bila jamu dicanangkan sebagai primadona obat
tradisional di nusantara dan manca negara sebagai produk ekspor. Ditambah lagi sudah
diajukannya jamu ke UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan
PBB)
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Heritage), Hingga benar-benar dapat terwujud jamu sebagai warisan budaya kebanggaan
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bangsa yang menjadi primadona di negeri sendiri dan manca negara.
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Tentunya diperlukan upaya bersama dari pihak: pemerintah, petani jamu, pengusaha jamu
‘pembuat dan penjual jamu’ dan masyarakat sebagai konsumen untuk melestarikan jamu ini.
Apalagi jika bermaksud menjadikan jamu sebagai primadona produk ekspor, kesadaran
untuk mengonsumsi dan kebanggaan akan jamu harus dimulai pada diri kita sendiri.
Beberapa hal berikut mungkin berguna untuk membantu melestarikan jamu sebagai warisan
budaya kebanggaan bangsa Indonesia:
Di mulai dari petani jamu sebagai produsen dari bahan-bahan pembuatan jamu dengan
meningkatkan mutu ‘kualitas dan kuantitas’ tanaman jamu melalui penggunaan bibit unggul
dan membuat terobosan percepatan budi daya tanaman jamu, apalagi jika bisa
membudidayakannya tanpa menggunakan pupuk kimia yang tentunya selain lebih higienis
juga akan menaikkan nilai jualnya, pemerintah juga harus berperan aktif dalam pengadaan
bibit jamu, pupuk dan juga penyuluhan-penyuluhan cara budi-dayanya yang efektif.
Dalam proses pembuatannya, pengusaha jamu harus terus mengadakan riset baik itu yang
dilakukan oleh intern lembaga riset perusahaannya atau berkejasama dengan lembaga riset
lainnya dengan terus menggali ‘menginovasi’ resep-resep jamu dan mengujinya secara
ilmiah serta memperbaharui bentuk dan kemasannya mengikuti perkembangan zaman,
menciptakan mesin produksi jamu yang lebih canggih ‘higienis, ekonomis dan praktis’,
mewaralabakan penjualan jamu kepada masyarakat (bisa juga dengan membuat jaringan
MLM), mengadakan even-even agar jamu lebih populer dan dikenal lagi oleh semua lapisan
masyarakat (berkerja sama dengan pemerintah atau organisasi lainnya, dengan mengadakan
even-even seperti mengadakan lomba racik jamu antar penjual jamu gendong atau
masyarakat umum, minum jamu bersama dengan jumlah peserta yang terus ditingkatkan dari
tahun ke tahun, lomba menulis artikel atau buku tentang jamu di lingkungan sekolah atau
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umum dan lain-lain).
Sebagai fasilitator, pemerintah harus dapat mensinergikan semua fihak mulai dari petani
jamu, penjual jamu gendong, pengusaha jamu dan masyarakat, aktif dalam memantau
produk-produk jamu yang beredar di pasaran termasuk merazia jamu tanpa izin berikut
pabriknya, merazia kios-kios jamu yang disalah gunakan menjadi tempat menjual minuman
keras, secara berkala memberikan penyuluhan atau penataran kepada penjual Jamu gendong
mengenai pembuatan Jamu yang higienis juga ekonomis serta praktis, mengalokasikan dana
khusus ‘pinjaman lunak’ untuk semua pihak dalam mengembangkan usaha jamu, menjadi
poros dalam even-even bersama dan bisa menggabungkan semua fihak dalam rangka

10 memiliki saya di
lingkaran

Lihat
semua

memperkenalkan jamu, menciptakan slogan baru untuk jamu misal; “lima sempurna enam
bijaksana” (untuk mendapatkan slogan terbaik bisa dengan dilombakan), berkerja sama
dengan pengusaha jamu dan masyarakat terutama fihak sekolah melakukan study

Google+ Badge

tour/wisata secara berkala ke musium jamu dan kampung jamu, dan yang terpenting! turut
mencari celah pangsa pasar jamu (bersama pengusaha jamu tentunya) untuk diekspor ke
manca negara dan membuat regulasi yang mendukung hingga jamu bisa menjadi primadona
produk ekspor kebanggaan bangsa Indonesia.
Dan yang terakhir, pihak konsumen ‘masyarakat’ sebagai pengguna jamu; harus memulainya
dengan menanamkan kesadaran untuk mencintai jamu sebagai tradisi dan budaya warisan
leluhur sedari dini dengan contoh sederhana seperti: membiasakan anak-anak minum Jamu
beras kencur untuk meningkatkan nafsu makan, memperkenalkan tanam-tanaman jamu
dengan menanamnya di pekarangan, mengajak keluarga berwisata ke musium jamu atau
kampung jamu, dan yang paling berkesan dengan mencoba membuat jamu bersama
keluarga seperti membuat es krim jamu misalnya.
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Jika semua pihak dapat berkerja sama, bukan tak mungkin jamu menjadi primadona obat
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alternatif, bukan hanya di indonesia tapi juga di mancanegara. Mari kita mentradisikan
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kembali: "Mengonsumsi jamu; menyehatkan! sekaligus melestarikan tradisi budaya bangsa".
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