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Tanaman obat digunakan sebagai bahan

baku obat tradisional dan jamu, yang

jika dikonsumsi akan meningkatkan

sistem kekebalan tubuh (immune

system), karena tanaman ini mempunyai

sifat spesifik sebagai obat yang bersifat

pencegahan (preventif) dan promotif

melalui kandungan metabolit sekunder

seperti gingerol pada jahe dan curcumin

pada temulawak yang mampu

meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Mengkonsumsi jamu belum mempunyai sifat kuratif yang berarti menyembuhkan,

namun lebih ke arah pencegahan dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh,

sehingga lebih bermanfaat untuk sehat dan bukan untuk sembuh. Hal itu karena

tanaman obat yang ada saat ini masih belum dikembangkan menjadi obat herbal,

tetapi masih lebih untuk jamu. Namun, jika tanaman obat ini mampu diproduksi

sebagai Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka yang sudah diuji klinis

pada manusia bisa meningkatkan levelnya menjadi kuratif atau bisa

menyembuhkan



UU Nomor 13 thn 2010 tentang

Hortikultura, tanaman obat

termasuk dalam kelompok

tanaman hortikultura, yaitu

tanaman yang menghasilkan

buah, sayuran, bahan obat

nabati, florikultura, termasuk

jamur, lumut dan tanaman air

yang berfungsi sebagai sayuran,

bahan obat nabati dan atau

bahan estitika

Dari 66 jenis tanaman obat yang

menjadi binaan Kementerian

Pertanian (berdasarkan Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 511

Tahun 2006) tidak semua telah

dibudidayakan. Sebagian tanaman

obat justru bukan merupakan hasil

budidaya, tetapi masih dipanen

langsung dari alam





PERIHAL JAMU OHT FITO

FARMAKA

Data Empiris √ √ √

Bahan baku telah

distandardisasi

NA √ √

Produk Jadi telah

distandardisasi

NA NA √

Telah dibuktikan keamanan

dan khasiatnya secara

ilmiah dengan uji praklinik

NA √ √

Telah dibuktikan keamanan

dan khasiatnya secara

ilmiah dengan uji klinik

NA NA √



Berdasarkan Keputusan Kepala

BPOM Nomor HK.00.05.4.2411

Tahun 2004 Tentang Ketentuan

Pokok Pengelompokan dan

Penandaan Obat bahan alam

Indonesia,obat tradisional Indonesia

dapat dikelompok kan menjadi

Jamu, Obat Herbal Tersandar

(OHT) dan Fitofarmaka.

Jamu merupakan bagian dari obat tradisional yang digunakan secara turun

temurun dan baru memiliki klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian

tradisional (secara turun temurun), OHT adalah obat tradisional yang sudah

dibuktikan mutu, kemanan dan manfaatnya secara ilmiah serta menggunakan

bahan baku yang telah memenuhi standar dan biasanya pada OHT telah dilakukan

uji pra klinik. Sementara fitofarmaka adalah obat herbal terstandar yang telah

dilakukan pembuktian lebih tinggi secara ilmiah, karena telah dilakukan uji klinik
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Selama periode tahun 2011–2015, tren perkembangan konsumsi jahe Indonesia

cenderung naik sebesar 21,9%. Konsumsi jahe pada tahun 2014 sebesar

167.687 ton dan meningkat menjadi 282.025 ton pada tahun 2015.

Konsumsi Jahe dan Kunyit 

Besarnya konsumsi jahe pada

tahun 2015 ini kemungkinan

dipengaruhi dengan mulai sadarnya

masyarakat untuk kembali

mengunakan bahanbahan alami

yang dapat digunakan sebagai obat







Memanfaatkan obat herbal

bukanlah hal asing bagi

masyarakat Indonesia.
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Ketersediaan dan Sustainability Supply

Konsistensi Kualitas

Kurangnya penelitian yg aplicable

Budidaya masih secara Tradisional

Kurangnya Kolaborasi ABG



Beberapa permasalahan terkait Obat Taradisional yang diungkapkan oleh

konsumen (Puslitbang Dagri, Kemendag, 2009), antara lain:

1) Banyaknya jamu ilegal dan jamu palsu yang beredar di masyarakat.

2) Standarisasi mutu jamu.

3) Ketidakjelasan informasi, termasuk kandungan, efek samping, dan dosis.

4) Pengetahuan masyarakat pengguna terhadap jamu (uji klinis, edukasi

pelanggan).

5) Loyalitas pengguna terhadap jamu, sebagian besar pengguna masih

menempatkan jamu sebagai alternatif kepada obat farmasi.

6) Adanya Penyalahgunaan Obat Tradisional dengan BKO

Kebanyakan konsumen obat tradisonal kurang memperhitungkan efek serta

keamanan dari keamanan produk jamu. Konsumen obat tradisional terutama

jamu, masih melihat segala hal yang berbau tradisional pasti baik, sehingga

kurang memperhatikan kandungan serta efek dari produk yang dikonsumsi.

Konsumen harus disadarkan bahwa prinsip kehati-hatian juga harus dimiliki

ketika konsumen mengkonsumsi obat tradisional, karena bukan tidak mungkin

obat tradisonal/jamu yang berasal dari tanaman obat juga akan memiliki efek

yang berbeda untuk setiap tubuh konsumen.



Salah satu masalah yang ada dalam

konsumsi penggunaan herbal dan

tanaman obat adalah adalah masalah

keamanan produk. Banyaknya produk

herbal berupa jamu kemasan yang

dicampur dengan Bahan Kimia Obat

(BKO) menjadikan produk jamu kemasan

di Indonesia sulit bersaing di negara lain.

Produk jamu BKO ini berbahaya jika

dikonsumsi secara terus menerus dan

berlebihan.

Maraknya peredaran jamu BKO ini memang sulit dihindari seiring dengan

kesadaran masyarakat atau konsumen yang mengharapkan hasil yang cepat

dalam pengobatan. Edukasi konsumen serta pengetahuan
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Bejo Jahe Merah :

 Produk Baru dari PT Bintang Toedjoe yang di launching

pada tahun 2016

 Merupakan Produk Obat Tradisional yang mempunyai efikasi

sebagai Pereda gejala yang ditimbulkan oleh Masuk Angin

 Komponen utama yang menjadi keunggulan produk ini

adalah kandungan Jahe Merahnya

 Menggunakan Bahan Baku Ekstrak yg terstandarisasi

 Zingiberis Off Rosch - Jahe Merah

(kandungan 6 Gingerol terstandarisasi)

 Foeniculi Fructus – Adas

 Piper Retrofracti Fructus – Cabe Jawa

 Menthae Arvensis - Mint

 Kualitas terstandarisasi tiap Bets Produksi dari sisi kualitas

ekstrak, spesifikasi fisik dan sensory dan bebas dari

kontaminasi mikroba sehingga produk aman dan berkhasiat



• Kategori produk-produk herbal yang

berbasis ekstrak herbal menjadi salah satu

fokus pertumbuhan PT Bintang Toedjoe

masa depan dengan target tahun 2025

mencapai > 1 T

• Namun yang menjadi threat/kelemahan

dari kategori produk tersebut adalah

utamanya dari sisi zat aktif ekstrak herbal

yang digunakan, yang kualitas ekstraknya

sangat bergantung dari tanaman herbal

yang digunakan, yakni dari segi kualitas

dan supply nya. Disamping juga adanya

faktor dari konsistensi proses ekstraksi

yang dilakukan

• Budidaya tanaman herbal yang terstandar

(mulai dari bibit, kompetensi petani herbal,

SOP budidaya, pengendalian iklim) akan

menghasilkan kualitas tanaman herbal

(berupa simplisia) bermutu tinggi,

bersamaan dengan pentingnya perluasan

plasma-plasma budidaya untuk

memperkuat supplynya.



Potensial Cause WAH
(What Actualy Happen)

WSBH
(What Should Be Happen)

Action

A. Kualitas Simplisia Tidak konsisten Kualitas harus bagus

dan konsisten

Kerjasama dengan

Petani

B. Proses Ekstraksi Tidak bisa dikontrol Harus terstandar Standarisasi

Ekstraksi

ROOT CAUSE SOLUSI 1 SOLUSI 2

1.Tengkulak jahe merah

tidak melakukan

pembinaan ke petani

petani jahe merah dalam

proses budidaya

Community Development 

budidaya jahe merah ke petani

petani jahe merah Indonesia 

oleh Tim, dalam rangka

peningkatan kualitas termasuk

supply

melakukan sosialisasi ke

Tengkulak, untuk melakukan

pembinaan-pembinaa ke

petani petani jahe merah

mereka

2.Metoda ekstraksi belum

terstandarisasi

Melakukan ambil alih metoda

ekstraksi dan formula dengan

perjanjian sejumlah simplisia

jahe merah, dalam kurun waktu

yang disepakati

Mengembangkan metoda

ekstraksi dan formula yang 

terstandarisasi



Berikut adalah paparan aktivitas-aktivitas penanggulangan yang dilakukan

Tim, dimulai dari pembentukan organisasi sumber daya manusia …



Peninjauan Lokasi Lahan Petani

dan Pendataan Petani Jahe Merah



1.a. Penggunaan Bibit Rimpang 

tersertifikasi bagi para petani 

jahe merah

b. Edukasi Pembibitan bagi para 

petani jahe merah

2. Pengembangan Bibit Jahe Merah dengan

teknologi Tissue Culture  In Vitro & Ex Vitro 

(kolaborasi dg BPPT-Bioteknologi)

a. Bibit yang Seragam dan Sehat, lebih

produktif (target: budidaya lebih cepat

dari 12 bulan menjadi 9 bulan)

b. Edukasi Bibit Tissue Culture ex Vitro ke

Petani Pemalang, Pekalongan dan Batang



• Pembuatan SOP Budidaya Jahe Merah dan Penetapan

Spesifikasi Simplisia Jahe Merah , diinformasikan ke petani petani

binaan jahe merah

• Edukasi ke Petani Jahe Merah di Sleman DIY

• Audit & Monitoring ke Lahan Petani Jahe Merah

• Pengujian Simplisia Jahe Merah hasil Panen dan diinfokan

hasilnya ke Petani



Membuat Sistem Kerjasama Petani Jahe Merah, 

Koperasi B7 dan Ekstraktor terkait pembelian

dan pembayaran

Audit dan Monitoring ke lahan petani jahe

merah secara berkala olet Tim Pertanian B7





1. IMPROVEMENT di PROSES EKSTRAKSI EXTRACT JAHE MERAH 

untuk menghasilkan YIELD / RENDEMEN yang tinggi, dengan target

2. Bekerjasama dengan Ekstraktor

2. PENGEMBANGAN EXTRACT JAHE MERAH agar bisa dilakukan tidak

hanya ke 1/ Single Extractor namun ke 2 atau 3 Extractor lainnya.

Kolaborasi dengan Multi Extractor ini juga untuk pengembangan extract 

herbal lainnya (selain extract jahe merah) produk produk herbal                   

PT. Bintang Toedjoe







Secara Sosial Ekonomi meningkatkan 

kesejahteran petani petani jahe merah 

Indonesia:
‘’Sd Saat ini sudah ada 436 petani jahe merah B7 

tersebar  di pulau Jawa, Sumatra dan Sulawesi, dengan 

luas area lahan pertanian seluas 35 ha’’

Menciptakan Agen Agen Penjualan BEJO B7MA dari

petani petani binaan jahe merah kami, bekerjasama

dengan bagian Marketing kami, dengan tambahan

program pengumpulan kemasan sachet/tube BEJO B7

dapat ditukarkan bibit rimpang jahe merah, yang bisa

ditanam oleh petani.



1. Permasalahan mengenai kualitas extract jahe merah sudah teratasi

2. Stok out nasional produk BEJO B7MA, dari un-availibility extract jahe

merah tidak terjadi dari hasil supply extract jahe merah ke internal

3. Meningkatkan Brand Image BEJO B7MA dan Company Image PT.Bintang

Toedjoe dan Kalbe
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Peningkatan Ketersediaan Bahan Baku OT yang terstandar

Meningkatkan Penelitian dan Inovasi Teknologi

Meningkatkan daya saing Industri OT

Pengembangan Laboratorium Sertifikasi untuk bahan baku OT

Pengembangan Metode Budi daya dan Penanganan pasca Panen
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