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Sumber klik disini
Hallo Gaes =D Pasti kamu udah mulai jarang denger kata Jamu kan ?
memang, jamu sudah mulai jarang ditemukan apalagi jika kamu
tinggal di kota besar, jamu yang biasanya dijual oleh wanita yang
identik dengan pakaian tradisional dan kain yang digunakan untuk
menggendong tempat jamu kini telah bertransformasi menjadi tukang
jamu yang Jamu adalah ramuan dari bahan alam asli dari Indonesia
yang banyak digunakan untuk menambah stamina, perawatan
kecantikan pengobatan penyankit hingga pencegahan penyakit.
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Sumber klik disini
Jamu berasal dari bahasa Jawa yaitu dari kata “Jampi” yang
berarti
penyembuhan
yang
menggunakan
ramuan
obatobatan..candi Borobudur yang didirikan pada tahun 772 M yang
menggambarkan perawatan kesehatan bagian luar tubuh. Prasasti
“Madhawapura” peninggalan keajaan Hindu Majapahit pada abad 13
M yang mengemukakan adanya profesi peracik jamu yang dikenal
dengan sebutan “Acaraki” Ternyata penulis buku tentang meramu
jamu yang pertama kali bukan orang Indonesia loh. ditulis oleh
Kloppenburg-Versteegh wanita asal negeri kincir angin pada tahun
1911. Berdasarkan bukti sejarah tersebut maka Departemen
Kesehatan Republik Indonesia melalui UU nomor 23 tahun 1992
yang lalu disempurnakan dengan UU nomor 36 tahun 2008 yaitu
tentang kesehatan memberikan penjelasan bagaimana menyehatkan
masyarakat berdasarkan pengobatan secara tradisional melalui
badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) sebagai badan yang
bertugas mengawasi dan mengatur semua produk oobat dari bahan
alam yang dipasarkan. Seminar pertama kali tentang jamu di
Indonesia diadakan di Solo pada tahun 1940, diteruskan oleh
gabungan organisasi-organisasi Jamu Indonesia di tahun 1944. Pada
tahun 1966, seminar tentang jamu diadakan lagi di kota Solo.
Kemudian pada tahun 1981, sebuah buku berjudul 'The use of
Medical Plants' (Kegunaan Tanaman Obat) dibuat untuk mensupport
(membantu) industri jamu di Indonesia.

Keuntungan Meminum Jamu

(ilustrasi gambar dibuat oleh penulis)

1. ketersediaannya dimana-mana
Bertransformasinya jamu gendong menjadi cafe jamu yang
menjadikan Jamu mudah di dapat jadi kamu ngga perlu malu lagi
buat hidup yang lebih sehat.

2. harga yang termasuk relatif murah
karena bahan jamu berasal dari alam dan mudah ditemukan
sehingga harga yang tawarkan relatif terjangkau disemua lapisan
masyarakat
3. tidak ada efek samping pada tubuh
4. bahan alami (Back To Nature)
Bahan jamu mudah ditemukan didaerah perdesaa yang masih banyak kegiatan menanam
dalam kesehariannya . contoh tumbuhan herbal yaitu :
a. Tanaman Patah Tulang
Bagian tanaman ini yang berkhasiat adalah pada bagian akar, batang, kayu, ranting dan
getah. tanaman ini berhasiat sebagai obat sakit lambung, rematik, sifilis, wasir, tukak
rongga hidung, ngeri saraf serta penyakit kulit, kusta, tulang patah, sakit gigi, kutil, luka
tusuk hingga keseleo
untuk informasi selanjutnya klik http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccscollection/608-herbal-plants-collection-patah-tulang
b. Tanaman urang aring sering digunakan untuk penyakit muntah darah, mimisan, kencing
darah, hepatitis, diare, keputihan
untuk informasi selanjutnya klik http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccscollection/613-herbal-plants-collection-urang-aring
c. singkong digunakan untuk mengobati penyakit rematik, demam, sakit kepala, diare,
caciingan, luka bernanah, luka bakar, hingga meningkatkan napsu makan
untuk informasi selanjutnya klik http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccscollection/610-herbal-plants-collection-singkong

Ini Alasan Kamu Harus Minum Jamu !
1. Untuk Pengobatan Berbagai Jenis Penyakit
Hampir semua penyakit
sudah ditemukan jamunya
. Ada banyak jenis jamu
yang dapat memerangi
berbagai
macam
jenis
penyakit.
Namun
pada
prinsipnya ada 2 jenis
jamu di Indonesia; yang
pertama
adalah
jamu
untuk
membantu
kebugaran dan kesehatan
tubuh yang salah satunya
masyarakat jawa mengenalnya bernama Galian Singset (untuk
menjaga tubuh wanita tetap sehat dan ramping) dan Sehat Lelaki
(untuk menjaga kesehatan pria). Dan yang
kedua adalah jamu untuk mengobati penyakit, contohnya adalah
jamu Java Herbal Pill yang dibuat untuk mengobati HIV/AIDS
(sebagai Obat HIV AIDS Herbal).
2. Untuk Perawatan Tubuh

dan lain-lain
(ilustrasi gambar dibuat oleh penulis)

formula 'Galian Singset'
sangat
efektif
untuk
digunakan
untuk
merampingkan
tubuh
(body
slimming).
Dan
formula jamu yang lain
digunakan
untuk
mencerahkan warna kulit,
perawatan
rambut,
menghilangkan bau badan,

3. Sebagai Suplement
Jamu
tidak
hanya
digunakan
untuk
pengobatan
saja.
Contohnya. Selain itu jamu
juga digunakan sebagai
supplement harian untuk
menambahkan tenaga dan
gairah
hidup,
serta
meningkatkan
kebahagiaan dalam rumah
tangga.
(ilustrasi gambar dibuat oleh penulis)

Proses Pembuatan Jamu
Salah satu metode tradisional membuat jamu salah satunya adalah
dengan menggodog bahan-bahan yang telah disiapkan (jamu godok)
yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat budaya
jawa. Peralatan yang dikenal untuk membuat jamu masih banyak
ditemui sebagai salah satu peralatan rumah tangga pada
masyarakat jawa, seperti contohnya; Lumpang (small iron Mortar),
pipisan, parut (grater), kuali (clay pot), etc.Metode dan cara
penggunaan jamu masih sama seperti bagaimana para leluhur di
budaya jawa menggunakannya. Beberapa mengkonsumsinya
dengan meminumnya dan beberapa lagi menggunakan untuk
diaplikasikan pada permukaan tubuh (contoh : oles). untuk
selengkapnya silahkan lihat video dibawah ini

Mana Jamu Favorit Kamu ?

(ilustrasi gambar dibuat oleh penulis)

Ini Bukti Saya Melestarikan Jamu Asli Indonesia !
Saatnya Kalian Juga Membuktikannya !

(Foto Penulis Sedang Meminum Jamu Beras Kencur)

(Foto Penulis Sedang Meminum Jamu Beras Kencur)

(Foto Penulis Sedang Meminum Jamu Beras Kencur)
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Artikel ini sedang mengikuti lomba blog tema "Lestarikan Jamu Indonesia" yang di
selenggarakan oleh IPB

2 Response to "Lestarilah Jamu Asli Indonesia !"
Napitupulu Monitorir says:
11 September 2014 05.43

mantap-mantap, udah jadi...jamu mmg bnyk khasiatnya dan alami ya :)

Gia Sitti Ghaliyah says:
11 September 2014 19.59

ciyeee lagi ikut lomba yaaa mam?
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