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Kurangnya Edukasi tentang Jamu
Menyambut Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 16 Oktober, Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan pameran dan
bazaar produk tanaman lokal DIY pada tanggal 5-7 September 2014 di Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian (STPP) Yogyakarta. Menariknya, Dinas Kesehatan DIY ikut memeriahkan acara ini dengan
Kampanye Hidup Sehat Melalui Minum Jamu gratis dan berhadiah.

Baliho kampanye hidup sehat dengan minum jamu.
Dalam upaya melestarikan jamu, stan jamu Dinkes DIY diisi 5 kelompok perajin jamu lengkap dengan
penjual jamu gendong. Di satu sudut stan tersebut, saya dipersilahkan memilih jamu instan yang ingin
dicoba. Saya pun memilih temulawak. Sesendok temulawak instan dimasukkan ke dalam gelas kecil
yang kemudian diseduh dengan air hangat. Untuk mengaduknya pun menggunakan batang sereh,
seolah menunjukkan semua berasal dari alam.
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Aneka macam jamu.
Geser ke tengah saya ditawari minum jamu lagi. Saya katakan baru saja minum jamu, apakah tidak
mengapa minum jamu lagi secara berurutan? Penjaga stan mengatakan bahwa hal tersebut tidak
mengapa, akhirnya saya menerima tawaran tersebut. Kali ini jamu yang saya minum adalah jamu
godog yang sudah diracik dalam kuali. Penjaga stan tidak menyebutkan secara spesifik nama jamu, dia
hanya menjelaskan khasiat jamu, salah satunya untuk melancarkan kencing. Jamu dimasukkan ke
dalam gelas plastik kecil karena disajikan dalam suhu kamar, rasanya pahit hingga saya minta
penawarnya. Tentu saja minuman penawar ini rasanya manis. Nama minuman, masuk kategori jamu
atau tidak, saya tidak tahu.

Stan jamu.
Geser lagi ke sampingnya, saya ditawari lagi minum jamu tapi saya menolak. Kenapa saya tolak?
Pertama saya merasa kenyang. Yang kedua karena pengetahuan saya tentang jamu sangat minim,
saya tidak ingin tubuh saya terjadi sesuatu karena kebanyakan minum jamu. Lebih baik mencegah
daripada mengobati kan?

Berbagai jenis jamu dipamerkan di stan Dinkes DIY, kebanyakan jamu instan dan jamu godog
(bersama racikan sebelum digodog). Semua bisa diminum gratis di tempat, kecuali untuk dibawa
pulang.

Sebenarnya apa sih jamu itu? Menurut Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) yang tertuang di
Peraturan Badan POM No. HK.00.05.4.1384 Tahun 2005, disebutkan bahwa:

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun
temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Jamu adalah Obat Tradisional Indonesia.

Obat Herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan
khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi.

Jadi jamu adalah penamaan khusus untuk obat tradisional Indonesia. Bila bukan dari Indonesia maka
tidak bisa dinamakan jamu. Sebagian besar jamu untuk diminum, tapi ada juga berbentuk cairan
untuk dioleskan di tubuh luar semisal param.
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Kampanye minum jamu seperti ini memikat banyak orang. Anak sekolah cenderung menyukai rasa,
bukan manfaat. Sedangkan orang dewasa cenderung mencari jamu untuk kesehatan. Namun jika
diperhatikan ada sesuatu yang kurang, yaitu edukasi kepada masyarakat tentang jamu.

Di acara ini Dinkes DIY juga mendirikan stan resmi instansi, salah satu brosur yang disebar kepada
pengunjung adalah brosur manfaat minum jamu. Sayangnya hanya berupa brosur, padahal
masyarakat berharap adanya edukasi dari instansi berupa penyuluhan maupun buku pegangan tentang
jamu. Sehingga masyarakat dapat mengetahui cara membuat jamu secara mandiri, cara minum jamu,
sampai dosis jamu. Semua hal yang berlebihan bukan suatu yang baik kan? Paling tidak ada tempat
untuk konsultasi tentang jamu dengan narasumber bebas dari kepentingan bisnis.

Brosur minum jamu.
Biofarma IPB juga telah mengeluarkan jurnal dan artikel mengenai jamu, semisal cabe rawit untuk
mengobati asma, sakit perut, dan kembung. Tapi dalam artikelnya yang diunggah di website, tidak
disebutkan cara memanfaatkannya. Apakah dikunyah langsung, dimakan bersama gorengan, atau
dibuat harus direbus dengan air?

Semoga pemerintah tidak menganak-tirikan jamu, karena jamu adalah warisan nusantara. Jika
memang perlu hak paten, segera lakukan sebelum diambil negara lain. Toh ini semua untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia.
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