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RINGKASAN 

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 

potensi dibidang tanaman obat. Adanya taman nasional Meru Betiri dan banyaknya 

pengrajin jamu gendongan, kelompok toga maupun industri obat tradisional menjadi 

salah satu potensi yang perlu di kembangkan untuk meningkatkan tingkat kesehatan 

maupun kesejahteraan masyarakat di Jember. Jamu merupakan salah satu warisan leluhur 

yang sangat diminati karena aspek manfaat yang diperoleh sudah tidak diragukan lagi. 

Pemerintah sendiri mengeluarkan program saintifikasi jamu yang bertujuan membuat 

jamu sebagai produk unggulan dibidang kesehatan. 

 Jamu yang banyak dipasarkan oleh pengrajin jamu di kabupaten Jember  umumnya 

berupa minuman, perasan ataupun rajangan dengan pemasaran secara langsung ke 

konsumen di pasar, keliling dengan sepeda maupun gerobak. Produk tersebut dapat 

ditingkatkan nilai komoditinya melalui pengolahan menjadi berbagai bentuk sediaan 

herbal lainnya seperti bentuk instan, teh celup, maupun permen jeli. Mitra untuk kegiatan 

ini adalah pengrajin jamu gendongan yang ada di Patrang dan Kalisat. Pengrajin jamu 

gendongan ini masih membuat jamu secara tradisional dan proses pembuatannya tidak 

memperhatikan aspek higienis. Produktivitas masih rendah sehingga dari aspek ekonomi 

masih belum meingkatkan taraf hidup mereka.  

Solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan yang dihadapi mitra dengan melalui 

program IbM (Ipteks Bagi Masyarakat) ini meliputi 1). pemberian pelatihan tentang 

tanaman obat dan manfaatnya untuk kesehatan, 2) berbagai bentuk sediaan obat herbal 

dan Cara pembuatan obat tradisional yang Baik (CPOTB), 3). Diversifikasi produk herbal 

melalui pelatihan, , 4). pelatihan pengemasan dan pelabelan produk dan 5). pelatihan dan 

pendampingan cara analisis ekonomi dan strategi pemasaran. 

Target dan luaran kegiatan ini berupa 1) peningkatan pengetahuan tentang 

pengetahuan tentang manfaat, ragam bentuk sediaan herbal dan tata  cara pembuatan obat 

tradisional yang baik (CPOTB), 2) Aneka produk herbal yang siap dipasarkan, 4). modul 

paket teknologi tepat guna berbagai produk herbal.  

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat 

diambil kesimpulan pengetahuan pengrajin jamu gendong tentang produksi jamu yang 

higienis dan ketrampilan untuk membuat diversifikasi produk mengalami peningkatan 

yang signifikan. 
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