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Gambar diambil dari sini

Gue mengenal jamu karena dulu ada ibu-ibu jamu gendong yang berkeliling memanggul
berbotol-botol jamu di punggungnya. Karena ada bapak-bapak dengan sepeda kayuhnya
berkeliling menjual jamu dari rumah ke rumah. Sejak kecil, Yangti (eyang uti) gue sering
menganjurkan gue untuk minum jamu. Terutama ketika gue sudah beranjak menjadi gadis
dengan ditandai datangnya masa menstruasi. Berhubung jamu sirih yang gue minum selalu pahit,
gue nggak begitu suka meski sering mendapat segelas kecil minuman gula yang manis untuk
menghilangkan pahit yang menempel di tenggorokan. Pahitnya masih terasa menempel meski
gue udah minum air putih bergelas-gelas setelahnya!
Dua jenis jamu tradisional yang gue suka adalah sinom dan beras kencur. Jamu sinom rasanya
asam, manis, segar. Sedangkan jamu beras kencur rasanya hanya manis dan sedap. Mungkin
karena Ibuk senang melihat putra-putrinya doyan minum jamu, akhirnya beliau berinisiatif
membuat jamu sendiri dengan resep sendiri. Ibuk membuat jamu dari jahe, kunir atau kunyit,
kunci (gue nggak tahu apa nama officialnya, biasanya sih kunci ini dipakai untuk membuat sayur
bening), kencur, temulawak, cinnamon atau kayu manis (Ibuk gue menyebutnya keningar) yang
dicuci bersih, dicampur, dan ditumbuk halus. Bahan-bahan itu direbus bersama gula, asam jawa,
sedikit garam, dan gula merah. Setelah mendidih, disaring sehingga jamu bersih dari bahanbahan tadi. Ibuk gue biasanya merebus bahan-bahan itu lagi dengan proses yang sama sampai air
jamu yang dihasilkan menjadi agak bening.
Masukkan dalam kulkas atau diberi es batu, atau bahkan diminum hangat begitu saja apalagi di
musim hujan yang dingin? Maknyuuuus!
Khasiat jamu resep Ibuk biasanya langsung terasa. Badan jadi lebih hangat karena kandungan
tanaman obat dan rempah pada jamu itu, serta mengurangi resiko terkena hepatitis berkat
temulawak alias curcuma yang ada dalam jamu bikinan Ibuk. Berfungsi juga mengurangi bau
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Masuk

badan yang nggak sedap dan mengurangi rasa pegal-pegal di badan. Jamu buatan Ibuk juga
membantu melancarkan buang air besar dan mengurangi masuk angin karena biasanya setelah
minum jamu bikinan Ibuk ini, buang angin juga jadi lancar banget. Hahaha! Makanya setiap Ibuk
bikin jamu, penghuni rumah kayak lagi bikin konser tanpa alat musik. Hehehe.
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Satu lagi yang biasanya gue rasakan setelah minum jamu bikinan Ibuk (entah ini karena emang
sugesti pikiran gue atau bukan), gue yang punya sesak napas merasakan rongga dada gue jadi
lebih lega. Bukan diminum ketika gue sedang sesak napas, diminum di hari biasa aja rasanya
bikin rongga dada jadi terasa lebih 'lapang' untuk bernapas.
Yang lucu dari jamu Ibuk gue ini, rekan-rekan Ibuk gue menamakannya 'jamu betah isin' alias
jamu 'tahan malu'. Alasannya, setiap Ibuk bikin jamu, pasti banyak yang mengantri untuk
membungkus dan dibawa pulang ke rumah. Bahkan ada yang sengaja bawa botol lebih supaya
dapat jatah lebih. Hence, dinamakanlah betah isin karena kalau udah minta jamu rasanya nggak
punya maluuuuu. Hihihi.
Selain jamu, Ibuk juga membuat kopi yang berbeda dari kopi kebanyakan. Gue nggak lagi
membicarakan kopi-kopi instan atau kopi-kopi dengan tambahan krim dan susu yang biasanya
disajikan di kafe-kafe, ya. Gue membicarakan plain coffee atau yang biasa disebut espresso.
Kopi kebanyakan hanya terasa pahit saja. Buatan Ibuk gue rasanya pahit, pedas, wangi, dan
hangat. Tebak kenapa? Yup, Ibuk menambahkan jahe, kayu manis, sedikit merica, dan cengkeh.
Kopi mentah disangrai bersama bahan-bahan tersebut, kemudian dihaluskan menjadi bubuk.
Jadilah kopi hitam yang bikin nagih!
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Gue yang nggak doyan kopi, hanya mau minum kopi bikinan Ibuk. Hahaha! Entah karena
kebiasaan atau memang soal selera, gue nggak pernah bisa minum kopi sejenis cappuccino atau
moccacino sedikit demi sedikit. Rasanya yang seperti susu malah membuat gue sering
menghabiskan kopi sejenis ini dalam sekali teguk. Fail banget, kan? Hehehe. Lagipula, kopi jahe
juga baik untuk pengidap sesak napas macam gue ini.
Kopi buatan Ibuk ini banyak digemari oleh bapak-bapak. Tamu Bapak gue aja ada yang ketagihan
kopi bikinan Ibuk ini, sampai-sampai ada yang dulu terlalu sering main ke rumah hanya untuk
minum kopi. Hihihi. Bapak pernah membawa kopi bubuk buatan Ibuk ke kantor beliau dan nggak
butuh waktu lama untuk menghabiskannya karena karyawan lainnya pun banyak yang doyan.
Another 'betah isin' product from the house, I guess. Hehe.
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Pernah Ibuk gue membawa jamu dan kopi di suatu acara festival atau pesta rakyat, dan benar
saja, semua itu langsung ludes tanpa harus menunggu acara selesai! Sampai-sampai ada pula
yang nggak kebagian dan memesan khusus pada Ibuk gue. Kece banget kan, Ibuk gue?
Gue menulis ini bukan bermaksud untuk menyombongkan Ibuk gue. Heck, I am very proud of
her, gue bangga dilahirkan oleh beliau sehingga gue bisa merasakan semua hal-hal amazing yang
dihasilkan beliau. Gue juga bangga karena di tengah hiruk pikuk generasi muda yang berlombalomba menjadi masyarakat urban dengan segala tetek bengek atribut hedonis yang mau nggak
mau harus disadari bahwa budaya yang diangkat berbau kebarat-baratan, masih ada yang peduli
dengan jamu. Biofarmaka IPB, contohnya. Mungkin dalam studi mereka dijelaskan bahwa jamu,
yang juga bagian dari budaya Indonesia, mempunyai banyak khasiat. Contohnya seperti yang gue
sebutkan di atas.
Rasanya sedih banget ketika banyak teman seusia gue yang masih suka menaikkan satu alis
setiap gue minum jamu atau minum kopi rempah bikinan Ibuk. Well, menu seperti ini nggak
bakalan cocok disandingkan dengan milkshake atau smoothie yang biasa mereka minum di kafe
tempat mereka nongkrong. Jamu atau kopi rempah bukan hal yang ndeso, kok. Gue berani
bertaruh kalau jamu yang gue minum punya manfaat lebih banyak daripada milkshake atau
segala blahblah-ccino yang kalian minum. Hal ini membuat gue berpikir bahwa... kenapa nggak
ada kafe yang khusus menyediakan jamu dan kopi rempah sebagai beverages menu mereka?
Hey, this could be a very good idea, you know. Selain unik, membuka lapangan kerja, di saat
yang bersamaan juga bisa membantu melestarikan jamu Indonesia. Harganya pun jauh lebih
affordable. Lagipula ya, jamu dan kopi rempah terasa lebih 'nyambung' dimakan bersama segala
gorengan krispi yang disediakan kafe.
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Katanya jamu itu budaya Indonesia, tapi sama sekali nggak terasa budayanya karena nggak
dibudayakan di mana-mana. Masa harus nunggu tetangga sebelah mengklaim bahwa jamu adalah
milik mereka, baru kita mulai mengapresiasinya? Masa nunggu kita 'betah isin' untuk menarik
kembali jamu menjadi milik kita? Dibudayakan dari sekarang, diapresiasi dari sekarang! Kalau
perlu, jadikan jamu sebagai minuman tradisional rasa internasional. Kita buat orang-orang asing
penasaran dengan minuman kita ini!
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Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog Lestarilah Jamu Indonesia yang diadakan
oleh Biofarmaka IPB.
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