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MENGENAI SAYA
Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata "Jamu"? Pastinya ada diantara
kalian yang berpikir bahwa itu adalah minuman untuk orang tua. Saya pun dulu
pernah berpikiran seperti itu ketika saya masih kecil, ketika itu saya sering melihat
ayah saya menyeduh jamu setiap sore, dan ketika saya ingin mencicipinya, ternyata
rasanya sangat pahit, dan dengan pikiran polos saya saat itu saya berpikir bahwa
"saya tidak bisa minum jamu karena rasa pahit di jamu hanya bisa ditahan oleh
orang dewasa". Yah bagaimana lagi saat itu saya masih kecil dan saya hanya tahu
bahwa jamu adalah minuman pahit yang diminum oleh orang dewasa dan lagi saya
tidak pernah membahas pengetahuan tentang jamu kepada orang tua saya.
Pemikiran saya yang seperti itu bertahan sangat lama hingga akhirnya ketika pulang
sekolah, didepan halaman sekolah dasar saya ada sebuah penjual minuman. Karena
haus saya langsung pesan saja minuman disitu, penjual yang saat itu menggendong
banyak botol pun menawarkan pada saya apakah saya ingin minuman yang berasa
manis? tentu saja saya menyetujuinya karena saya memang suka yang berasa manis,
tak lama setelah minuman yang saya pesan terbeli ayah saya pun datang menjemput
saya. Sambil meminum minuman manis itu saya menyakan pada ayah saya apakah
ayah saya tau minuman ini karena rasanya sangat enak, ayah saya pun menjawab
bahwa itu adalah beras kencur, salah satu minuman jamu, sontak saya kaget karena
selama ini saya pikir jamu hanyalah minuman pahit yang hanya diminum orang
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dewasa, dari situ saya mulai bertanya macam-macam tentang jamu dan akhirnya
pemikiran saya tentang jamu saat itu berubah dan saya pun sangat suka meminum
jamu, tentunya yang rasanya agak manis untuk saat itu.
Saat ini saya sudah berada di bangku kuliah dan satu hal yang saya sayangkan adalah
saat ini sangat sulit untuk menemukan penjual jamu tradisional (jamu gendong)
seperti dahulu. Padahal jamu sebagai atau yang sekarang sering disebut dengan
istilah obat herbal sangat banyak manfaatnya, antara lain jamu adalah minuman
yang menyehatkan, jamu tidak memiliki efek samping dibandingkan dengan obat
kimia, jamu berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, harganya
murah, jamu menjaga daya tahan tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Memang
agak sedih untuk melihat perkembangan jamu tradisional disekitar lingkungan saya
yang seperti berjalan mundur, tapi di toko-toko sudah banyak terdapat banyak jamu
modern yaitu jamu yang dibuat dipabrik sehingga dapat diproduksi secara massal
dan sudah dikemas serta memiliki merek dagang tertentu.
Menyambung tentang manfaat jamu yang untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk
saya yang sekarang banyak kesibukan di dunia kuliah disertai kegiatan lainnya, jamu
sangat membantu saya untuk menjaga stamina saya supaya tidak mudah terkena
penyakit, biasanya saya mengkonsumsi jamu kemasan yang saya beli dari toko dekat
kos karena untuk saat ini sangat sulit untuk menemukan penjual jamu tradisional
seperti jamu gendong.

Ide untuk mengembangkan jamu, memasyarakatkan jamu, juga cara penyajian
yang menarik
Jujur saja meskipun jamu saat ini sudah banyak beredar sebagai jamu instan dari
pabrikan, namun saya tetap tidak merasakan hegemoni jamu sebagai minuman
warisan Indonesia, Mengapa? karena jamu yang beredar saat ini diperjual belikan
seperti produk-produk makanan lainnya atau dengan kata lain tidak di istimewakan
seperti dahulu dan juga variasi dari jamu pabrikan yang ada di toko sangatlah
kurang, saya mempunyai ide bahwa untuk mengembangkan jamu, sekaligus
memasyarakatkan jamu, kita bisa mendirikan stand-stand yang memang khusus
untuk menjual jamu dilengkapi dengan proses pembuatan tradisionalnya, namun
dengan pembawaan yang modern seperti penataan ruang yang dibuat menarik dan
jauh dari kata kuno, sehingga mindset jamu untuk orang tua bisa hilang sekaligus
memperluas cakupan minat dari semua kalangan,
Selain itu bisa juga dilakukan pengembangan rasa sehingga jamu dibuat tidak terlalu
pahit dengan tidak menghilangkan khasiatnya, lalu ada juga inovasi perubahan jamu
menjadi makanan, contohnya yang sudah tersedia adalah permen jamu dan roti
jahe, mungkin nantinya bisa juga jamu itu diterapkan ke produk makanan lainnya
seperti puding jamu yang segar dan menyehatkan sehingga menambah kaya dari
variasi jamu yang ada.
Cara penyajian juga sangat penting, jamu biasanya hanya disajikan lewat sachet, atau
plastik, atau gelas biasa yang membuatnya kurang menarik, jika cara penyajiannya di
istimewakan seperti dengan cangkir yang bagus, dan dilengkapi dengan berbagai
olahan makanan berbahan dasar jamu, mungkin ini akan menaikkan minat serta
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pamor jamu di masyarakat karena penampilan jamu juga merupakan salah satu
faktor penting untuk menarik minat masyarakat.

Jamu sebagai warisan dunia
Sebagai orang Indonesia, kita wajib bangga dengan berbagai macam warisan bangsa
dan kita harus terus melestarikan warisan itu, tak terlepas pula tanggung jawab kita
untuk terus melestarikan dan mengembangkan jamu sebagai warisan bangsa
dengan berbagai inovasi kita, karena dengan melestarikan jamu berarti kita telah
berpartisipasi dalam menjaga kekayaan bangsa sehingga anak cucu kita kelak juga
akan merasakan banyaknya manfaat dari jamu. Selain itu jamu juga sudah dianggap
sebagai jati diri bangsa, sehingga dengan memajukan jamu berarti kita juga telah
membantu mengangkat martabat bangsa.
Lestari Jamu Indonesia, tetaplah temani bangsa Indonesia di berbagai zaman.
Referensi:
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection,
http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-news/brc-article
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