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Manfaat Jamu Dan Kiat Melestarikan Jamu

Indonesia memang kaya akan rempah – rempahnya. Ya, karena rempah – rempah itulah Indonesia pernah dijajah
Belanda 350 tahun lamanya. Kekayaan rempah – rempah yang tak terhitung banyaknya ini menjadikan Penjajah
ingin menguasai Indonesia dan tentunya mendapatkan rempah – rempah yang berguna bagi kesehatan. Ramuan
rempah – rempah inilah yang biasa kita sebut jamu. Bahan baku jamu bisa dengan mudah didapatkan dari tanaman
– tanaman yang tumbuh di tanah kita, bisa dari daunnya, batang maupun akarnya. Belakangan istilah jamu ini
kurang begitu popular, masyarakat lebih mengenal herbal.

Berbagai macam rempah –
rempah alami Indonesia sumber :
www.baliandbyeond.co.id

Berbicara tentang jamu, Saya adalah penggemar minuman dari racikan superfood ini. Maklum, dari kecil saya sudah
dikenalkan dengan jamu. Walaupun waktu itu saya ragu-ragu untuk meminumnya karena yang ada dalam otak saya
adalah Jamu itu minuman yang pahit rasanya. Karena ibu saya telaten, beliaupun pertama kali mengenalkan Jamu
yang memang disukai sama anak – anak, yaitu jamu beras kencur. Konon jamu beras kencur ini berkhasiat untuk
membuat badan bugar, mengatasi nyeri atau linu, dan bisa mengencangkan kulit. Ramuan beras kencur ini terdiri
dari olahan beras , kencur, air asam dan juga gula merah, pantas saja rasanya manis. Dan sampai hari ini, menurut
saya jamu beras kencur adalah jamu yang terenak.
Menjelang usia remaja, Setiap kali datang bulan saya diwajibkan minum jamu dari kunyit dan asem. Khasiat dari
jamu kunyit asem ini untuk melancarkan haid. Dan memang benar, disamping haid menjadi lancar, saya jarang
mengalami sakit perut atau kram ketika haid. Kebiasaan minum kunir asam ketika haid rutin sampai sekarang.
Apalagi ketika saya habis melahirkan, mertua dengan telaten menyiapkan ubo rampe jamu untuk saya minum. Ada
jamu setelah melahirkan yang berkhasiat untuk memulihkan kesehatan ibu, ada juga jamu untuk memperlancar
ASI. Bahkan, ada yang namanya jamu Sawangan, biasanya saya minum kalau anak kena panas atau flu, karena anak
saya ASIX jadinya saya harus selalu sedia jamu sawangan, jadi setiap kali anak sakit saya langsung minum jamu

Sawangan. Alhamdulillah, berkat rajin minum jamu saya lancer memberikan ASIX sampai 6 bulan, dan berlanjut 2
tahun tanpa susu formula. Sebagai seorang ibu yang sudah merasakan manfaatnya jamu, tentu saja saya juga akan
mengajarkan anak – anak saya untuk minum jamu.
Kebetulan saya tinggal di Temanggung yang memang mayoritas orang-orangnya masih setia dengan perawatan dan
pengobatan tradisional. Jadi, kami bisa dengan mudahnya mendapatkan jamu tersebut baik dari penjual jamu
keliling, toko jamu bahkan di pasar tradisionalpun ada 1 loss atau deretan pedagang penjual bumbu dapur dan
bahan jamu untuk diracik.
Tapi di era yang sudah modern ini, masyarakat tentunya menginginkan semua serba praktis, bahkan minum
jamupun mereka ingin yang tinggal seduh atau langsung diminum. Produsen jamu pun tidak menyiakan peluang
ini. Mereka mengemas jamu dengan kemasan yang modern dan higenis. Tidak heran, sekarang Jamu bisa dengan
mudah ditemukan di Outlet – Outlet Supermarket. bagi anda yang tidak mau ribet dengan banyaknya racikan yang
harus diseduh.
Ramuan jamu ini mempunyai banyak khasiat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Karena jamu bukan
sembarang minuman, melainkan ramuan dari berbagai tanaman yang berkhasiat. Karena banyak khasiatnya oleh
sebab itu, Jamu merupakan warisan budaya nenek moyang kita, yang bertahan sampai saat ini. Bahkan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, resmi mendaftarkan Jamu sebagai warisan budaya dunia berasal dari
Indonesia ke UNESCO. Ini merupakan langkah besar untuk tetap melestarikan jamu.
Lantas, kita sebagai masyarakan awam dan sebagai penggemar jamu, tentu tidak tinggal diam untuk ikut serta
dalam melestarikan jamu. Berikut pendapat saya bagaimana cara melestarikan jamu :
1.

Berusaha mengenali jamu – jamu alami dari tumbuhan yang banyak ditemukan di Indonesia.

Ada berbagai macam tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Di era masyarakat modern, sekarang
pencemaran baik melalui tanah dan udara dimana – mana yang otomatis banyak radikal bebasnya membuat kita
jadi gampang sakit. Pengobatan secara alami tentu bisa mengurangi efek negative daripada menggunakan obat
kimia. Untuk itu mari kita gali lagi untuk mengenali jamu alami yang berguna untuk kesehatan, antara lain :
a. Jahe (Zingiber Officinale)
Jahe sejenis tanaman rimpang yang banyak sekali manfaatnya. Terlebih pada cuaca dingin, minum jahe sangat
membantu untuk menghangatkan tubuh. Manfaat jahe yang lain adalah untuk mengobati masuk angin,
melancarkan peredaran darah, mencegah perut buncit, Mengobati flu dan batuk, mencegah migraine, menurunkan
tekanan darah dan masih banyak manfaat lainnya. Untuk menikmati ramuan dari Jahe sangat mudah, siapkan 1
ruas jahe di keprek, rebus dengan 2 gelas air ditambah gula merah. Sisakan sampai kira-kira menjadi 1 gelas air,
lalu diminum hangat – hangat. Seperti terlihat pada foto dibawah ini, minggu lalu ketika saya kena flu dan demam
langsung membuat minuman dari Jahe.

Minuman Jahe Untuk Menmebuhkan Masuk Angin

b. Beras Kncur
Manfaat beras kencur ini untuk mengobati masuk angin, mengobati nyeri, linu dan juga mengencangkan kulit.
Ramuan ini terdiri dari beras, kencur, jahe, gula jawa dan kunyit ini
c. Kunyit

Kunyit bermanfaat untuk menyembuhkan typhus,
d. Kunyit Asam
Berkhasiat meredakan nyeri perut saat Haid, mencerahkan kulit dan melunturkan lemak.
e. Jambu Biji
Daunnya mempunyai khasiat untuk meredakan diare, buahnya bisa di Jus untuk menyembuhkan penyakit DBD.
f. Lidah Buaya
Sebagai tanaman penyubur rambut dan meredakan batuk.
g. Sereh :
Berguna untuk meredakan batuk, mengobati iritasi mata dan membersihkan daerah kewanitaan.
h. Lengkuas
Selain sebagai bumbu dapur, lengkuas berguna untuk mengobati panu dan gatal – gatal.
i. Temulawak
Berkhasiat mengatasi penyakit Liver.
j. Daun Salam
Air rebusan daun salam bisa bermanfaat untuk mengatasi penyakit maag.
k. Daun Keji Beling.
Daun keji beling mempunyai manfaat untuk meluruhkan batu ginjal. Kebetulan saya punya pengalaman dengan
daun keji beling ini. Sekitar 4 tahun lalu, suamiku divonis menderita batu ginjal. Dokter menawarkan dua pilihan,
mau operasi atau menunggu batu ginjalnya keluar sendiri melalui saluran kencing. Karena takut operasi, opsi no 2
menjadai pilihan. Kebetulan ada teman yang menyarankan untuk konsumsi daun keji beling. Caranya ambil 5
lembar daun keji beling, rebus dengan 2 gelas air dan menyisakan 1 gelas air. Diminum selagi hangat. Benar saja,
baru 1 minggu rutin minum ramuan daun keji beling dan tiap pagi jogging. Kristal atau batu yang bersarang di ginjal
itu keluar berbarengan ketika suami saya buang air kecil. Makanya saya semakin yakin untuk selalu mengutamakan
pengobatan dengan cara alami ini.

Daun Keji Beling yang saya tanam di depan rumah

Untuk mengetahui lebih lengkapnya bisa dilihat di website biofarmaka
2.

Menanam Tanaman Obat di sekitar rumah

Masih ingat istilah Apotik Hidup? Nah, Apotik hidup adalah memanfaatkan lahan untuk ditanami tanaman obat
sehari – hari. Lahan yang ditanami tidak harus luas, pilihlah tanaman yang berkhasiat, bahkan tumbuhan yang
tumbuh liar juga bisa dijadikan sebagai tanaman obat. Seperti Tumbuhan Tempuh Wiyung , pegagan merupakan
tumbuhan yang liar namun ternyata manfaatnya banyak untuk kesehatan.

Tempuhwiyung dan krokotan..tanaman yang tumbuh liar
di halaman

Manfaat dari menanam tanaman obat ini adalah selain ikut melestarikan pengobatan tradisional atau Jamu, juga
tentu lebih hemat biaya hidup karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan
berbagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. Bayangkan saja, jika salah satu anggota keluarga anda ada
yang sakit Flu, tentunya anda tidak perlu buru – buru memeriksakan ke dokter. Anda bisa langsung memetik jahe
dan sereh kemudian direbus dan diminum. Tentunya menyenangkan karena hemat biaya ke dokter, mengkonsumsi
obat alami sangat kecil resikonya. Kalau saya dirumah sudah menanam beberapa tanaman obat, salah satunya
adalah kumis kucing ini yang berfungsi untuk menyembuhkan kencing manis.
3.

Inovasi pengolahan.

Tidak dipungkiri jamu identik dengan minuman yang rasanya pahit, makanya perlu adanya inovasi pengolahan agar
bisa dinikmati oleh semua kalangan. Saya pernah menemui permen dengan rasa asam jawa dan jahe. Kenapa tidak
permen dengan rasa dari ramuan jamu – jamu yang lain? Dengan catatan inovasi olahan jamu ini tidak mengurangi
kegunaan dan khasiatnya.
4.

Produsen Jamu perlu menjaga mutu dan kebersihan jamu.

Untuk produsen jamu kemasan modern biasanya mereka sudah mempunyai sertifikasi mutu. Halal bahkan mereka
menyertakan dosis penggunaan, komposisi bahan , manfaat dan efek samping yang dicantumkan di bungkus jamu
tersebut. Namun, untuk produsen jamu skala rumahan, mereka tentu tidak bisa mencantumkan sertifikasi mutu
dan lain – lain. Tapi, karena kita sebagai masyarakat awam sudah mengetahui khasiat dan manfaat jamu, mungkin
tidak ambil pusing dengan ada atau tidaknya sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu, produsen jamu harus tetap
menjaga kualitas mutu dan kebersihan jamu yang mereka produksi. Seperti pada pengemasannya, tidak jarang
penjual jamu skala kecil mengemas jamunya dengan botol plastic bekas air mineral. Tentu saja mengemas dengan
cara begitu malah membahayakan kesehatan
5.

Dukungan Lembaga Penelitian.

Meskipun jamu sudah dipercaya secara turun temurun mempunyai banyak manfaatnya, dengan adanya penelitian
yang diakui secara nasional maupun internasional tentunya akan lebih bisa meyakinkan masyarakat awam akan
banyaknya manfaat dari jamu ini. Selain itu, dengan adanya penelitian juga bisa menggali lagi potensi – potensi
sumber daya alam yang bisa bermanfaat untuk kesehatan.
Biofarmaka, adalah salah satu lembaga penelitian yang sudah berperan serta aktif dalam penelitian Sumber daya
Biotik untuk farmasi atau kesehatan. Biofarmaka sendiri merupakan sebuah lembaga penelitian dibawah naungan
Institut Pertanian Bogor ( IPB ) . Dengan adanya dukungan dari penelitian, bisa menjadi pendamping dalam
pelestarian jamu di Indonesia.
Demikian beberapa pengalaman dan pendapat saya tentang jamu. Semoga bermanfaat dan mendorong kita untuk
selalu melestarikan warisan nenek moyang kita yaitu jamu. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Referensi :
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection
http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Manfaat Jamu Dan Kiat Melestarikan Jamu
KD says:
September 1, 2014 at 10:28 am

Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Semoga kita bisa seperti china yang dapat menjaga dan melestarikan khasiat
jamu herbal nya sampai diakui di dunia
Reply

hanifa says:
September 1, 2014 at 3:58 pm

ah iya ya..herbal china itu udah terkenal di dunia..mudah2an jamu juga
Reply

emi fa says:
September 1, 2014 at 2:05 pm

klo yg pait2 masih no way…. :p
Reply

hanifa says:
September 1, 2014 at 3:59 pm

emi : mas dudu itu kalau beli jamu malah suka yg paitan..
Reply

dobelden says:
September 1, 2014 at 8:57 pm

Kalo orang sunda sih udah dengan sendirinya melestarikan beberapa pohon perdu liar yang bermanfaat sebagai jamu menjadi
Lalapan harian hihi.
Cuma memang orang sunda sendiri sudah bisa diitung dengan jari yang masih mau menkonsumsi lalapan yang khasiatnya
dahsyat!
Reply

hanifa says:
September 3, 2014 at 3:10 am

Iya kata lutfi sambel aja dikasih kencur hihi..
Reply

sulistyorini says:
September 2, 2014 at 9:44 am

Indonesia sangat kaya dengan tanaman obat dan sudah terbukti khasiatnya. Tugas kita adalah menjaga warisan itu hingga anak
cucu nanti. Salam kenal dari saya. Silahkan mampir juga di blog saya
http://sulistyoriniberbagi.blogspot.com/2014/08/melestarikan-jamu-memajukan-budaya.html
Reply

hanifa says:
September 3, 2014 at 3:08 am

ok..otw ke blog nya hahaha makasih sudah mampir
Reply
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