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Melestarikan Minuman Tradisional Jamu

Akhir-akhir ini jamu tidak lagi banyak yang mengonsumsi, minuman
tradisional itu pun yang mengonsumsi hanya Orang Tua saja, anak-anak dan
remaja tidak terlalu suka minum-minuman pahit seperti jamu.
Zaman sekarang anak-anak dan remaja hanya suka pada minuman kaleng
yang bersoda, dan makan makanan berminyak seperti makanan Italy,
makanan tersebut tidak bermanfaat bagi tubuh dan sebagainya.
Jadi saya disini untuk mendeklarasikan tentang jamu, dari pengertian jamu,
manfaat jamu, kesehatan jamu, jenis-jenis jamu, bahkan jamu untuk
kecantikan. Supaya anak-anak sekarang mau menikmati jamu seperti
menikmati minuman bersoda.

Jamu
 Jamu adalah sebutan untuk obat
tradisional dari Indonesia.
Belakangan populer dengan
sebutan herba atau herbal.
Jamu dibuat dari bahan-bahan
alami, berupa bagian dari
tumbuhan seperti rimpang (akar-
akaran), daun-daunan, kulit batang,
dan buah. Diperkirakan terdapat
150 jenis tumbuhan yang sudah
sering digunakan sebagai bahan
baku jamu. Ada juga menggunakan
bahan dari tubuh hewan, seperti
empedu kambing, empedu ular,
atau tangkur buaya. Seringkali
kuning telur ayam kampung juga

dipergunakan untuk tambahan campuran pada jamu gendong.
Jamu biasanya terasa pahit sehingga perlu ditambah madu sebagai pemanis
agar rasanya lebih dapat ditoleransi peminumnya. Bahkan ada pula jamu
yang ditambah dengan anggur. Selain sebagai pengurang rasa pahit, anggur
juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh.
Minuman tradisional ini disukai masyarakat dari kalangan bawah hingga
masyarakat kelas menengah ke atas. Para konsumen pun memiliki alasan
tersendiri hingga akhirnya mereka memilih jamu tradisional sebagai
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minuman favoritnya, salah satunya karena selain rasanya yang lezat,
minuman tersebut memberikan banyak manfaat bagi kesehatan para
konsumen. Bahkan minuman tradisional ini aman dikonsumsi anak-anak,
remaja, orang tua hingga lanjut usia.

Jenis-Jenis Jamu
 Jamu(herbal medicine)
sebagai salah satu bentuk
pengobatan tradisional,
memegang peranan penting
dalam pengobatan
penduduk di negara
berkembang. Diperkirakan
sekitar 70-80% populasi di
negara berkembang
memiliki ketergantungan
pada obat tradisional.
Secara umum jamu

dianggap tidak beracun dan tidak menimbulkan efek samping. Khasiat jamu
telah teruji oleh waktu, zaman dan sejarah, serta bukti empiris langsung
pada manusia selama ratusan tahun.
Jamu gendong adalah jamu hasil produksi rumahan (home industry). Yang
cara pemasarannya adalah memasukan hasil olahan jamu yang telah dibuat
ke dalam botol-botol yang kemudian disusun di dalam bakul. Untuk
selanjutnya bakul tersebut akan digendong oleh si penjual. Hingga
disebutlah namanya menjadi jamu gendong. Jamu ini dijual dengan cara
berkeliling setiap hari. Jamu gendong pada umumnya digunakan untuk
maksud menjaga kesehatan. Orang membeli jamu gendong seringkali karena
kebiasaan mengonsumsi sebagai minuman kesehatan yang dikonsumsi
sehari-hari.

Jamu beras kencur
Jamu beras kencur berkhasiat dapat menghilangkan pegal-pegal pada tubuh
dan sebagai tonikom atau penyegar saat habis bekerja. Dengan membiasakan
minum jamu beras kencur, tubuh akan terhindar dari pegal-pegal dan linu
yang biasa timbul bila bekerja terlalu payah. Selain itu, beras kencur bisa
meringankan batuk dan merupakan seduhan yang tepat untuk jamu batuk.

Jamu Cabe Puyang
Jamu cabe puyang dikatakan oleh sebagian besar penjual jamu sebagai jamu
'pegal linu'. Artinya, untuk menghilangkan cikalen, pegal, dan linu-linu di
tubuh, terutama pegal-pegal di pinggang. Namun, ada pula yang mengatakan
untuk menghilangkan dan menghindarkan kesemutan, menghilangkan
keluhan badan panas dingin atau demam. Seorang penjual mengatakan
minuman ini baik diminum oleh ibu yang sedang hamil tua dan bayi yang
lahir jika minum jamu cabe puyang secara teratur tiap hari bayi akan bersih
dan bau tidak amis. Jamu cabe puyang banyak mengandung zat besi dan
berkasiat untuk menambah butiran darah merah bagi yang kurang darah
atau anemia.

Jamu Kudu Laos
Menurut sebagian besar penjual jamu, khasiat jamu kudu laos adalah untuk
menurunkan tekanan darah. Tetapi, ada pula yang mengatakan untuk
melancarkan peredaran darah, menghangatkan badan, membuat perut
terasa nyaman, menambah nafsu makan, melancarkan haid, dan
menyegarkan badan.

Jamu Kunir Asam
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Jamu kunir asam dikatakan oleh sebagian besar penjual jamu sebagai jamu
'adem-ademan atau seger-segeran' yang dapat diartikan sebagai jamu untuk
menyegarkan tubuh atau dapat membuat tubuh menjadi dingin. Ada pula
yang mengatakan bermanfaat untuk menghindarkan dari panas dalam atau
sariawan, serta membuat perut menjadi dingin. Seorang penjual jamu
mengatakan bahwa jamu jenis ini tidak baik dikonsumsi oleh ibu yang
sedang hamil muda sehubungan dengan sifatnya yang memperlancar haid.
Ada pula penjual jamu yang menganjurkan minum jamu kunir asam untuk
melancarkan haid.

Jamu Sinom
Manfaat, bahan penyusun, serta cara pembuatan jamu sinom tidak banyak
berbeda dengan jamu kunir asam. Perbedaan hanya terletak pada tambahan
bahan sinom. Bahkan, beberapa penjual tidak menambahkan sinom, tetapi
dengan cara mengencerkan jamu kunir asam dengan mengurangi jumlah
bahan baku yang selanjutnya ditambahkan gula secukupnya.
- Sinom: sebangsa kunir asem. Mulai dari manfaatnya yang mirip, yakni
untuk melancarkan menstruasi dan menangkal radikal bebas. Jamu ini sama
karena memang bahan pembuatannya yang sama, hanya saja diberi
tambahan sinom. Bahkan beberapa pembuat jamu yang nakal hanya
menambahkan gula pasir.

Jamu Pahitan
Jamu pahitan dimanfaatkan untuk berbagai masalah kesehatan. Penjual
jamu memberikan jawaban yang bervariasi tentang manfaat jamu ini, namun
utamanya adalah untuk gatal-gatal dan kencing manis. Penjual yang lain
mengatakan manfaatnya untuk 'cuci darah', kurang nafsu makan,
menghilangkan bau badan, menurunkan kolesterol, perut kembung/sebah,
jerawat, pegal, dan pusing.
- Pahitan: seperti namanya, jamu ini rasanya pahit. Khasiatnya bagi
beberapa tukang jamu adalah untuk gatal-gatal dan kencing manis,
sedangkan untuk yang lainnya bisa untuk meringankan kolesterol,
menambah nafsu makan, jerawat, pegal, dan pusing.

Jamu Kunci Suruh
Jamu kunci suruh dimanfaatkan oleh wanita, terutama ibu-ibu untuk
mengobati keluhan keputihan (fluor albus). Sedangkan manfaat lain yaitu
untuk merapatkan bagian intim wanita (vagina), menghilangkan bau badan,
mengecilkan rahim dan perut, serta dikatakan dapat menguatkan gigi.
- Kunci suruh: jamu ini khusus wanita karena berkhasiat untuk mengatasi
keputihan, merapatkan Miss V, dan mengecilkan perut. Khasiatnya diambil
dari suruh/sirih yang memang menjadi primadona urusan kewanitaan.

Jamu Uyup-uyup/Gepyokan
Jamu uyup-uyup atau gepyokan adalah jamu yang digunakan untuk
meningkatkan produksi air susu ibu pada ibu yang sedang menyusui. Hanya
seorang penjual jamu yang mengatakan bahwa ada khasiat lain, yaitu untuk
menghilangkan bau badan yang kurang sedap, baik pada ibu maupun anak
dan 'mendinginkan' perut.
- Uyup-uyup/gepyokan: khasiat utama jamu ini adalah untuk meningkatkan
produksi Air Susu Ibu (ASI) bagi ibu yang menyusui. Di samping itu jamu ini
berguna juga untuk menghilangkan bau badan dan mendinginkan perut.

Jamu Sambiloto
Biasa disebut sebagai jamu pahitan. Seperti namanya, jamu ini terbuat dari
daun sambiloto. Khasiat jamu yang rasanya sangat pahit ini adalah dapat
mengatasi kencing manis, membersihkan darah kotor yang bisa
menyebabkan penyakit kulit (gatal-gatal atau jerawat). Selain itu sambiloto



juga mampu menurunkan kolesterol dan menghilangkan bau badan.

Jamu Temulawak
Jamu jenis ini baik diminum oleh penderita penyakit hati (hepatitis) karena
memiliki efek hepatoprotektor, yaitu efek untuk mencegah penyakit hati.
Temulawak juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol maupun
menghilangkan pegal linu pada tubuh.

Manfaat Jamu Untuk Kecantikan Pada Wanita

1. Jamu Merapatkan Miss V
Bahan :
- 15 lembar daun sirih
– buah gambir
– Kulit pinang muda secukupnya
– Kapur sirih secukupnya
Cara Membuat:
Serpihkan kulit pinang dengan cara dicabuti, tumbuk gambir hingga halus
dan ayak kapur sirih hingga merata. Semua bahan dicampur jadi satu dalam
air mendidih. Diamkan beberapa jam hingga dingin dan mengendap.
Gunakan untuk membasuh area ‘V’ pada pagi, siang dan malam hari untuk
mendapatkan kualitas vagina yang selalu dalam keadaan rapat bak perawan
keraton setiap saat.
Jika resep tersebut diatas terlalu ribet, berikut ada racikan sederhananya :
Ambil satu biji buah pinang, kupas dan hancurkan. masukkan dalam gelas
dan tuang dengan air panas setengah gelas. Tunggu sampai air hangat lalu
diminum. Bisa ditambah gula jawa atau gula putih untuk mengurangi rasa
sepet-nya. Diminum 1 jam sebelum bersenggama. Konon khasiatnya bisa
menambah kemesraan dan tentunya kelanggengan serta keharmonisan
pasangan suami istri.

2. Mengencangkan wajah yang kusut
Bahan :
- ½ gelas beras (rendam semalaman)
– ½ ruas kunyit
– ½ ruas bangle
– Air mawar
Cara Membuat :
Tiriskan rendaman beras lalu haluskan bersama kunyit dan bangle, campur
dengan air mawar hingga mengental. Usapkan ke wajah setiap malam
sebelum tidur seperti menggunakan masker, diamkan selama 15 s.d 30
menit. Basuh dengan air hangat kuku. Lakukan rutin niscaya akan
mendapatkan wajah yang kencang, segar dan awet muda.

3. Menghilangkan Bekas Luka
Bahan :
- 50 gr beras (rendam selama 15 menit)
– 1 ruas Kencur
Cara Membuat :
Tiriskan beras dan tumbuk halus bersama kencur. Usapkan pada bekas luka
dan lakukan rutin selama 2 minggu. Niscaya bekas luka akan hilang tanpa
bekas.

4. Penambah Darah
Jamu ini baik sekali di konsumsi oleh perempuan yang tengah menstruasi,
untuk mencegah kekurangan darah (anemia), serta menghindari keluhan
letih dan lesu.
Bahan :
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- 3 tangkai daun pepaya muda
– 1 biji temu ireng
Cara membuat :
Cuci bersih tangkai daun pepaya muda, tambahkan temu ireng lalu tumbuk
hingga halus. Beri segelas air matang lalu saring. Minum sehari sekali selama
periode menstruasi atau setelahnya. Alhasil akan mendapatkan tubuh yang
segar, bugar dan enerjik.

Itulah blog yang bermanfaat bagi pengunjung blog ini. Tentang melestarikan
minuman tradisional seperti jamu, masih banyak lagi jenis-jenis jamu yang
bisa kalian temukan, tapi saya hanya bisa menampilkan sebagiannya saja.
Dan saya minta maaf jika ada kesalahan penulisan pada blog ini, mana tau
saya keliru dalam penulisan, semua manusia pasti pernah melakukan
kesalahan. Jika blog ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tinggalkan LIKE
dan Coment.

Jika anda mempunyai blog tentang jamu juga mari kita ikut lombakan yang
diadakan oleh Biofarmaka IPB. informasi lebih lanjut bisa kunjungi website
ini http://biofarmaka.ipb.ac.id/ 
dan lihat juga daftar pustaka pada link Website Biofarmaka
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection 
http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal
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Mohon diterima, karena ini Blog pertama saya, dan jika ada yang kurang saya mohon maaf
semaaf maaf nya, karena saya belum mengerti luas tentang pembuatan Blog, Terima Kasih
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