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Saya sejak kecil memang tidak pernah dibiasakan untuk minum jamu, sehingga ketika ibu saya
meminum jamu setelah melahirkan anak-anaknya, saya tidak pernah menanyakan dan
memintanya sedikit pun. Saya mempunyai anggapan kalau jamu itu pahit, sehingga sampai besar
pun saya jarang minum jamu untuk berbagai jenis pengobatan. Dengan demikian dalam keluarga
kami, solusi untuk berbagai jenis penyakit adalah dengan menggunakan obat-obatan yang
dikeluarkan oleh perusahaan Farmasi pabrik. Apalagi Bapak saya dulu bekerja di salah satu apotik
Pemerintah di daerah, membuat kami begitu mudah untuk bisa mendapatkan dan membeli obatobatan. Bahkan untuk jenis apapun obat itu, kami bisa membelinya. Walaupun semuanya itu harus
dibeli, karena Bapak saya tidak pernah mau menggunakan fasilitas kantor. Tapi akses untuk
mendapatkan obat itu jauh lebih mudah, sehingga saya sendiri sampai hafal, berbagai jenis obat
yang kami pakai untuk setiap jenis penyakit.

Kali dalam Sehari
Wanita Ini Memiliki Tangan Raksasa
Seberat 9,5 Kg
Heboh, Pria Ini Meramalkan Kiamat
Tahun 2015
Kirim VLOG

Kompetisi Menulis Toyota Camry

Beruntunglah kesadaran untuk kembali menggunakan produk-produk yang berbahan alami
akhirnya muncul. Kurang lebih 10 tahunan yang lalu, saya sudah mulai berhati-hati dalam
menggunakan produk-produk yang bukan alami. Saya kemudian belajar dan berusaha mengenal
sedikit tentang jamu dan variasinya. Tentunya saya pun mengkombinasikan dengan banyak makan
sayur-sayuran hijau dan buah-buahan segar. Karena bagi saya kesehatan jauh lebih penting
daripada saya harus pergi ke dokter, karena sakit yang mungkin disebabkan karena kurangnya
nutrisi yang seimbang.
Begitu juga dengan produk-produk herbal. Saya memulai mencoba membuat minuman yang
berasal dari berbagai jenis rempah-rempah untuk dikonsumsi sendiri setiap harinya. Badan saya
terasa seger. Minuman ini sering disebut dengan wedang uwuh, yang masyarakat Yogja
mengenalnya. Saya merasa harus menjadi dokter bagi diri saya sendiri dengan produk-produk
yang berasal dari alam. Hal ini mengingatkan saya bahwa berbagai jenis jamu yang ada sekarang
sebenarnya telah diwariskan oleh nenek moyang kita sebagai pengobatan yang bahan-bahannya
berasal dari alam yang amat kaya dan beragam.
Perkembangan obat bahan alam ini memang sangat berkaitan dengan etnis dan proses sejarah
yang membentuknya. Oleh karena itu tanaman obat yang digunakan untuk satu indikasi penyakit
tertentu, terkadang digunakan untuk penyakit berbeda di daerah lain. Inilah salah satu hal yang
menunjukkan kekayaan budaya yang sudah tersebar di pelosok nusantara.
Disamping itu kearifan budaya dalam memanfaatkan jamu ini berkaitan erat pula dengan upaya
pelestarian lingkungan hidup. Karena tanaman yang menjadi bahan baku jamu tradisional
Indonesia adalah tanaman obat yang pemanfaatannya berwawasan pelestarian budaya dan
lingkungan hidup. Sehingga pemanfaatan tanaman jamu dapat berperan serta dalam upaya
pelestarian lingkungan untuk mengurangi efek pemanasan global yang melanda dunia akhir-akhir
ini.
Itulah sebabnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang sudah
merambah hampir semua Negara di dunia, telah membuat banyak orang menjadi terbuka akan
pentingnya penggunaan produk obat-obatan berasal dari bahan yang alami. Hal ini seharusnya
membuat Indonesia boleh berbangga, karena jumlah kekayaan dalam hal keanekaragaman hayati,
negara kita menempati posisi ke dua, setelah Brazil. Ini berarti penggunaan bahan-bahan alami
menjadi pilihan bagi setiap industri dalam memproduksi obat atau minuman serta makanan yang
diklaim secara alami atau herbal. Dengan demikian, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara
dengan produksi herbal yang terbesar. Paling tidak industri Farmasi sekarang ini didorong untuk
bisa memproduksi obat-obatan yang berasal dari alami dengan memanfaatkan kekayaan dari
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keanekaragaman yang kita miliki.
Inilah masalahnya. Untuk meyakinkan masyarakat memilih obat herbal dibanding obat kimiawi
sintetis, bukan merupakan perkara yang mudah. Bagaimana pun obat-obatan kimia yang
bentuknya berupa tablet, kapsul, syrup dengan kemasan yang canggih dipandang oleh masyarakat
sebagai wujud dari dunia pengobatan modern yang keampuhannya tidak tertandingi oleh herbal.
Sebaliknya mereka masih menganggap bahwa akar-akaran, umbi-umbian, serta dedaunan maupun
biji-bijian dan sebagainya hanya dipandang sebagai representasi pengobatan masa lalu. Maka
kalau diolahpun hasilnya lebih merupakan sebagai jamu, yang efeknya hanya menjamui. Bukan
sebagai obat yang berguna untuk mengobati suatu penyakit.
Keanekaragaman hayati yang terkandung dalam tumbuhan obat memberikan keanekaragaman
struktur senyawa kimia. Hal ini berkaitan dengan keanekaragaman aktivitas farmakologinya. Ini
adalah tantangan besar bagi para ilmuwan untuk menyingkap cara kerja jamu dalam
meningkatkan kesehatan. Makanya jangan heran bila kalangan yang berseberangan dengan
pengobatan herbal. Itulah tantangan terbesar barangkali menjadikan obat-obatan herbal akrab
untuk orang Indonesia. Dengan adanya penelitian yang intensif diharapkan dapat muncul
terobosan dalam dunia kedokteran. Sehingga di masa datang, tenaga kesehatan tak ragu lagi untuk
menggunakan jamu dalam pengobatan modern karena telah memiliki dasar-dasar ilmiah terkait
cara kerjanya. Bahkan kalau bisa industri herbal mempunyai pangsa pasar sampai ke
mancanegara, sehingga kita bisa menjadikan obat-obat herbal menjadi salah satu industri yang
mempunyai keunggulan komparatif. Jika hal ini terjadi sungguh suatu hal yang bagus. Apalagi
dengan diberlakukannya AFTA tahun 2015 sebentar lagi, industri herbal diharapkan bisa lebih
atraktif dalam mengintervensi pasar luar negeri.
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Beruntunglah kita mempunyai salah satu industri jamu yang cukup bagus dan sudah berkembang
selama 30 tahun lebih, yaitu PT Deltomed Laboratories. Saya sedikit mengenal perusahaan ini
karena pernah mengikuti acara Nangkring bareng bersama PT Deltomed Laboratories yang
diadakan oleh Kompasiana pada tanggal 30 Mei 2014 yang lalu, di the Cone, FX Sudirman. Acara
ini dihadiri oleh sekitar 100 orang Blogger.
Mereka sengaja mengadakan pencerahan akan salah satu produk yang berupa Kuldon Sariawan
yang berguna untuk meredakan sakit Sariawan. Saya yang sudah mengalami penyakit Sariawan ini
sejak masih duduk di bangku SMA hingga saya berangkat ke Amerika untuk studi lanjut pun masih
belum menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit sariawan ini. Maka beruntunglah
mereka mau datang ke Jakarta untuk memberikan pencerahan akan berbagai produk yang sudah
dihasilkan dan salah satunya Kuldon Sariawan itu sendiri. Jadi saya benar-benar baru mengenal
yang namanya PT Deltomed Laboratories, sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang
memroduksi obat-obatan secara alami atau herbal
Dengan berbekal keahlian serta pengalamannya, PT Deltomed berkomitmen ingin memanfaatkan
khasiat tumbuh-tumbuhan atau rempang yang alami untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.
Bahkan selama lebih dari 30 tahun, Deltomed telah menjadi produsen obat tradisional (herbal)
yang bermutu tinggi. Sehingga beragam obat herbal telah mendapat kepercayaan dari konsumen
Indonesia dan Internasional karena metode penyembuhannya yang bersifat alami. Hal ini
dilakukan karena Deltomed percaya bahwa rahasia kesehatan yang baik berasal dari alam. Inilah
trend baru dimana masyarakat berusaha untuk kembali ke alam, karena hanya dengan
memanfaatkan kekayaan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat, pengembangan pengobatan herbal
dapat memberikan banyak manfaat kesehatan bagi manusia.
Seiring dengan meningkatnya citra produk dan juga total jumlah permintaan pasar, untuk
memenuhi tuntutan tersebut, kapasitas produksi pun ditingkatkan melalui pemindahan lokasi
pabrik Deltomed ke lokasi yang lebih luas lagi, yaitu sekitar 1 hektar di Wonogiri, Jawa Tengah
pada tahun 1987.
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Bagaimana Perkembangan Industri Herbal Modern
Sebagai sebuah industri jamu modern, maka PT Deltomed pun mempunyai motto yang
diembannya, yaitu A Perfect blend of Technology and Nature. Disini Alam atau Nature yang
dimaksud adalah berbagai jenis tanaman obat yang merupakan bahan baku untuk obat-obatan
herbal. Memang PT Deltomed dalam menjalankan usahanya merangkul dan membina petani di
berbagai wilayah termasuk di Wonogiri untuk menanam bahn baku herbal secara organik untuk
dipasok ke pabrik Deltomed. Hal ini perlu dilakukan karena pembinaan dan pengendalian pasokan
bahan baku menjadi sangat penting dan kritis bagi industri obat-obatan herbal. Ini tidak lain
karena kualitas obat herbal sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakunya. Selain tentu saja
teknologi yang dipakai didalam proses produksinya
Dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan bahan baku herbal menjadi obat-obatan, pihal
PT Deltomed ingin meyakinkan bahwa perusahaan mereka siap mengawal industri kreatif
Indonesia memasuki era baru, yaitu dengan memadukan herbal alami dengan teknologi
pengolahan obat yang tergolong canggih dan modern guna menghasilkan produksi obat-obatan
herbal yang berdaya saing dan berkualitas tinggi.

Google+ Followers

Rokhmah N Suryaningsih
+ ke lingkaran

3 memiliki saya di lingkaran

Google+ Followers

Rokhmah N Suryaningsih

Oleh karena itu, di PT Deltomed Laboratories sendiri, teknologi farmasi berstandar internasional
ini dibawah kendali sumber daya manusia yang profesional. Hal ini untuk menunjukkan
kehandalannya mengolah bahan-bahan alami yang diolah dari tumbuhan menjadi obat herbal
dengan kualitas yang tinggi.
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Kini PT Deltomed boleh dibilang menjadi salah satu raksasa pabrik farmasi di Indonesia yang
beroperasi dalam menghasilkan produk herbal. Padahal dulunya, perusahaan ini tidak lebih dari
sebuah industri jamu kecil yang sederhana di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sekitar 38 tahun
yang lalu, tepatnya pada tahun 1976.
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Kemudian pada tahun 1992, PT Deltomed pindah ke Wonnogiri mulai mempersiapkan landasan
untuk bangkit menjadi suatu industri farmasi modern dengan tetap fokus pada akarnya, yaitu
bahan baku herbal. Untuk itu berbagai kerjasama telah digalang, baik dengan sesama perusahaan
farmasi, lembaga pemerintah serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta
Perguruan Tinggi terbaik di hampir semua kota besar di Indonesia.
Demikian juga dengan berbagai persyaratan untuk diakui sebagai industri farmasi modern, PT
DEltomed berusaha mengadopsi persyaratan yang berskala nasional maupun internasional secara

Lihat semua

Lihat semua

Arsip Blog

▼ 2014 (24)
▼ September (1)
Industri Jamu Menuju Perpaduan yang
Sempurna Antar...
► Agustus (2)
► Juni (1)

bertahap. Makanya tidak heran apabila pasar obat-obatan dan makanan di Amerika yang begitu
ketat bisa menerima dan mengakui produk Deltomed untuk dipasarkan di Amerika. Termasuk juga
pasar di Asia Tenggara dan Asia yang sudah lebih dulu dipenetrasi oleh Deltomed. Kedepannya,
seiring dengan perluasan lini produksi, mereka berencana untuk merambah pasar Eropa.
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Dengan melihat berbagai mesin pengolahan dan pengemasan yang berskala besar dan serba
otomatis, memberikan keyakinan kepada kita bahwa standisasi mutu yang dilakukan tentu sangat
konsisten dan berkesinambungan.
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Process industri yang dipakai untuk memproduksi obat-obatan herbal
di PT Deltomed Laboratories

Akhirnya mulai tahun 2010 hingga sekarang, dengan tingginya permintaan akan
produk-produk Deltomed telah menjadi sebuah investasi baru, khususnya
dalam fasilitas produksi, termasuk mesin-mesin modern dan laboratorium
penelitian. Pabrik Deltomed seluas 8 ha yang terletak di Nambangan, Wonogiri,
memiliki fasilitas lengkap dan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas
produksi hingga lima kali kali lipat untuk memenuhi permintaan pasar industri
herbal, baik di Indonesia maupun mancanegara.
Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas produknya, sejak Mei 2010
Deltomed menggunakan fasilitas Quadra Extraction System, yaitu sebuah
mesin berteknologi Jerman yang dapat menghasilkan ekstrak bahan alami
dengan kualitas tebaik. Deltomed juga menggunakan standar GMP (Good
Manufacturing Process) Eropa, GMP Indonesia (CPOTB/Cara
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), dan FDA dalam pembuatan
produknya.
Produk-produk yang sudah dihasilkan oleh PT Deltomed antara lain Kuldon
Sariawan, Naturslim, StrongPas, Pil Tuntas, Rapet Wangi, Antangin serta Obat
Batuk Herbal. Bagusnya lagi obat-obat herbal ini tidak membuat ngantuk. Saya
pernah mencobanya sendiri untuk Antangin, karena waktu itu kepala saya agak
sedikit pusing. Saya teringat obat-obatan sample yang diberikan oleh
perusahaan ini sewaktu ada acara Nangkring bareng. Sungguh obat herbal ini
membuat saya ketagihan karena rasanya manis dan dikemas dengan
kemasannya juga menarik, dan praktis lagi.
Persis seperti yang terlihat ketika memasuki pasar atau mall-mall, kita akan
dengan mudah mendapatkan produk-produk herbal. Inilah kecenderungan
baru. Kita mulai banyak aneka macam jamu yang dibungkus dalam nuansa
modern, sesuatu yang dulu sulit untuk ditemui. Produk-produk ini juga dikemas
dalam kemasan modern dengan desain menarik sehingga jauh dari kesan
tradisional. Produk-produk ini memang bersaing ketat dengan produk-produk
dari luar karena diletakkan bersebelahan dengan produk dari Cina, Malaysia
atau bahkan Amerika Serikat.
Dengan melihat tren produksi herbal di Indonesia, yang sudah diterima pasar
dengan baik, bukan tidak mungkin, produk ini memang bisa diandalkan.
Indonesia bisa mengklaim sebagai penyedia herbal terbaik di dunia. Setidaktidaknya memulai di pasar Asia Tenggara. Jadi tidak aneh kalau produk ini
disukai oleh masyarakat. Bahkan kini produk-produk Deltomed juga telah
merambah pasar internasional, diantaranya ke Malaysia, Arab Saudi, Amerika
Serikat, Hongkong, dan Brunei Darussalam.
Hal ini pun sudah menjadi visi dan misi yang dimiliki oleh PT Deltomed
Laboratories, yaitu “Memiliki konsep bisnis yang visioner untuk menjadikan
herbal sebagai produk pengobatan modern. Deltomed terus mengembangkan
dan melahirkan inovasi obat herbal sesuai dengan kebutuhan. Modernisasi obat
herbal ini diwujudkan dengan melalui penggunaan teknologi terbaik, proses
pengemasan yang higienis dan aman, mudah dijangkau, dan dapat dikonsumsi
secara praktis oleh semua lapisan masyarakat. Deltomed berkomitmen menjaga
herbal warisan leluhur bangsa dengan menjadikannya sebagai alternatif
pengobatan yang terbukti aman dan berkhasiat, hingga mendapatkan

pengakuan baik di pasar domestik maupun internasional.”
Dengan berpegang pada prinsip “Believe in Nature”, PT Deltomed ingin
mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan pengobatan alami sebagai
alternatif pengobatan bagi keluarga dan masyarakat luas, karena tidak ada yang
lebih memahami kebutuhan tubuh manusia selain alam.

Proses pemilihan produk-produk yang berkualitas dilakukan oleh
para pegawai PT Deltomed, yang memang bersifat padat karya
Tantangan bagi Industri Jamu
Produk herbal dengan kualitas yang tinggi merupakan target suatu produk herbal. Bebragai
persyaratan kualitas suatu produk komoditi di masa datang berkaitan dengan dampak kelestarian
lingkungan, sehingga penggunaan pupuk organik, insektisida alami merupakan prinsip utama
dalam budidayadi masa depan. Begitu juga keseragaman kualitas menyeluruh akan bergantung
pada semua proses pembuatan suatu produk, yang dimulai dari bibit, saat panen, proses
penanganan sampai produk jadi.
Untuk itu diperlukan wawasan ke depan dan pengembangan profesionalitas kerja SDM yang
terkait. Semua itu menjadi faktor utama untuk dapat mengembangkan produk-produk herbal
bermanfaat dan berkualitas. Berdasarkan aspek suatu sistem kualitas produk yang mantap akan
dapat direalisasikan mulai dari INPUT PROSES OUTPUT, sehingga pilar-pilar manfaat dan
aman dapat ditopang dengan mantap.
Memang keuntungan lain dalam mengembangkan jamu adalah karena produksi jamu biasanya
bersifat padat karya sehingga industri jamu dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Dengan
demikian industri jamu dapat berperan mengurangi pengangguran yang dapat menjadi pemicu
gejolak sosial.

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat secara terus menerus
industri jamu perlu melakukan inovasi:
Selanjutnya

1. Inovasi dalam proses produksi
Inovasi ini sangat diperlukan agar produk-produk yang dihasilkan tidak terjadi
kontaminasi dan tetap higienis, sehingga tidak merusak kandungan zat-zat yang
berkhasiat dalam jamu. Dengan demikian diharapkan mereka (industri jamu)
bisa menghasilkan produk yang berkualitas, aman dan berkhasiat.

2. Inovasi Produk
Perusahaan atau industri jamu perlu melakukan riset untuk mengembangkan
produk baru dan produk yang sudah berjalan. Hal ini perlu dilakukan oleh tim
R&D (research & development) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dan
instansi terkait.

3. Inovasi kemasan
Kemasan perlu dibuat aman dan menarik untuk meningkatkan daya tarik
konsumen.

Semua hal tersebut tentunya harus didukung oleh pengawasan dan pengujian
yang dilakukan oleh Laboratorium Quality Control untuk menjamin produk
yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Akhirnya saya berharap agar segenap potensi sumber daya alam di Indonesia nantinya dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, aamiin. Semoga.
Diposkan oleh Rokhmah N Suryaningsih di 08.02
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