


Sejarah
Jamu



Banyak dari resep racikan jamu yang sudah
berumur ratusan tahun & sudah digunakan 
secara turun temurun sampai saat ini karena
dipercaya dapat membantu menjaga kondisi 
tubuh & dapat menyembuhkan penyakit.

Jamu adalah olahan herbal
tradisional dari tumbuh- tumbuhan
yang dibuat sebagai ramuan tanpa 
menggunakan bahan kimia sebagai 
zat tambahan.



Pemanfaatan jamu diyakini telah
berlangsung selama ratusan bahkan 
ribuan tahun sejak periode kerajaan
Hindu-Jawa.

Relief Candi Borobudur yang dibuat
pada Kerajaan Hindu-Budha tahun
772 M menggambarkan kebiasaan
meracik dan meminum jamu untuk
memelihara kesehatan.

“Djampi” “Oesodo”
Penyembuhan
menggunakan
obat-obatan atau 
doa-doa

&
yang berarti
Kesehatan

Menurut ahli bahasa Jawa Kuno, istilah 
“jamu” berasal dari bahasa Jawa Kuno



Sebelum masa tahun 1900an, 
jamu masih digunakan oleh
kalangan yang terbatas
(lingkungan kerajaan) hingga 
akhirnya, banyak ahli botani yang 
mempublikasikan tulisan-tulisan 
mengenai ragam dan manfaat
tanaman untuk pengobatan.

Akhirnya jamu diperkenalkan
kepada masyarakat umum dan
didistribusikan melalui perempuan 
yang berkeliling kampung
menawarkan jamu, atau yang
sekarang lebih dikenal dengan
istilah “Jamu Gendong”
atau “Mbok Jamu”



Latar
Belakang



Pandangan tentang jamu di kalangan anak 
muda yang bagi kebanyakan dari mereka 
melihat jamu itu pahit, kuno dan jauh dari 
hal yang sifatnya kekinian.

Seiring berjalannya waktu dan semakin 
modernnya kehidupan manusia, penjual 
jamu keliling (mbok jamu) saat ini semakin 
sulit ditemukan pada kawasan perkotaan.

Jamu sebagai warisan budaya Indonesia 
yang sudah mulai ditinggalkan.



Oleh sebab itu dejamu hadir untuk 
mematahkan stigma tersebut agar 
jamu dapat lebih dekat dengan
masyarakat terutama generasi muda.

Karena dejamu hadir dengan sajian
jamu modern, dengan rasa yang 
nikmat dan juga harga yang
terjangkau.

Beberapa menu special dejamu
menggunakan bahan dasar yang 
langsung didapatkan dari petani
dan juga produsen jamu lokal untuk 
mendapatkan kualitas terbaik dan
menjaga rasa dari jamu tersebut. 



Visi Misi

Menjadi pioneer di segmen
herbal drinks dengan menyediakan

 minuman sehat yang nikmat & fresh, 
tetapi juga terjangkau dari sisi harga.

Fresh Healthy Affordable Modern Tasty History

Mewariskan tradisi & harta Indonesia 
agar jamu tetap relevant di kehidupan 

sehari-hari dan tidak dilupakan oleh
generasi yang akan datang.



Menu 
Varian
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Tropical Kunyit Asam

Beras Kencur 
Latte

Aromatic Healing 
Jahe

Beras Kencur Soya

Aromatic Jahe
with Bobba Ronde Ginger Chocolate Pahitan

Temulawak Matcha Temulawak Matcha 
Soya

Kunyit Asam Yakult Kunyit Asam Golden Milk

Iced
23k

Iced
23k

Iced
27k

Iced
29k

Hot
20k

Iced
25k

Hot
25k

Iced
23k

Hot
23k

Iced
23k

Iced
27k

Hot
23k

Iced
25k

Hot
25k

Shot
7k

Iced
25k

Hot
25k



Konsep 
Outlet











Konsep Booth Real Design (2x2 m2)



Konsep Booth Real Design (3x2.5 m2)
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