


jamuuu.com adalah sebuah gerakan progresif di tengah 
wabah pandemi virus korona.

jamuuu.com adalah sebuah media berupa aplikasi  
digital di dunia maya yang:

apakah itu? Memberi berbagai informasi terkait 
jamu sambil bermain secara sederhana,

Memberi aktifitas alternatif yang  
berdaya guna saat berada di rumah, 
dengan tetap menjaga kesehatan,
Memposisikan jamu sebagai butir 
penting di dalam dunia kesehatan,

Mengembalikan posisi nilai keaneka- 
ragaman hayati Indonesia pada 
tempatnya,

Mefasilitasi keberadaan 
kelompok-kelompok masyarakat yang 
bergerak di dalam pemikiran ramah 
lingkungan,

Mendorong konsumsi jamu 
di Indonesia dan dunia.



siapa? jamuuu.com menarget kalangan 
menengah yang hidup 
di perkotaan besar,

jamuuu.com menghubungkan 
langsung petani, mbok jamu, 
pedagang, dan pabrikan jamu 
di Indonesia dengan publik di dalam 
segmen pasar Kelas B tersebut di atas,

jamuuu.com dipersembahkan oleh 
sebuah kelompok virtual yang terdiri 
dari profesional mandiri yang berdaya 
saat bekerja dari rumah.



kapan? jamuuu.com dimunculkan segera 
pada masa Indonesia (masih) menu-
ju puncak kurva musibah Covid-19, 
memberi informasi sekaligus edukasi 
tentang manfaat jamu utk meningkat-
kan imunitas tubuh



di mana? jamuuu.com dapat digunakan di ruang 
keluarga, di sofa, sambil tiduran, atau 
berdiri, di mana saja yang terdapat 
koneksi internet,

jamuuu.com (diharapkan secara riil) 
akan hadir di pasar, warung,  
restoran, dan lainnya di Jakarta untuk  
mendorong tingkat adopsi dari  
para pemasok jamu,

jamuuu.com hadir di setiap kedutaan 
besar Indonesia dan konsulat jendral.



mengapa? jamuuu.com meyakini kualitas terbaik 
bagi tubuh berasal dari alam, serta 
percaya bahwa jamu adalah solusi bagi 
kesehatan rakyat Indonesia dan dunia,

jamuuu.com berkeyakinan bahwa 
teknologi internet dapat menjadi 
media yang tepat guna,

jamuuu.com percaya bahwa jamu 
dapat menjadi cara sehat bagi 
masyarakat dunia.



bagaimana? jamuuu.com memanfaatkan situasi 
di mana masyarakat pada umumnya
dianjurkan untuk berada di rumah, 
dengan menyediakan layanan digital 
untuk jamu,

jamuuu.com dirancang secara efektif 
dan efisien, dengan desain yang 
sederhana dan membuat hati gembira, 
sehingga penggunanya dapat dengan 
mudah mengakses jamu demi 
kesehatannya,

jamuuu.com mendorong munculnya 
akses dalam berbagai bahasa untuk 
diadopsi,

jamuuu.com mefasilitasi munculnya 
sebuah generasi Indonesia baru yang 
mandiri dan berkelanjutan.

Menurut laporan We are Social* 
pada 18 Februari 2020, 
64% dari penduduk Indonesia 
yang berjumlah 272,1 juta jiwa 
adalah pengguna internet.
Ini berarti terdapat 175,4 juta 
orang yang terhubung di dunia 
maya.

Bayangkan bila 1% dari jumlah 
tersebut (yaitu 1,7 juta orang) 
minum jamu melalui jamuuu.
com.

https://datareportal.com/re-
ports/digital-2020-indonesia



caranya? Bekerja keras dan cepat,

Membangun aplikasi dalam 
bentuk permainan sederhana yang 
mengedukasi berbagai hal tentang 
jamu, sekaligus memberi nilai-nilai 
tambah, seperti potongan harga 
(diskon) pada pembelian jamu,

Mengaktifkan media sosial yang 
dapat menarik perhatian secara cepat 
(Instagram dan Youtube) serta situs 
internet yang dapat menjelaskan 
lebih jauh tentang beragam hal tentang 
jamu Nusantara.



pertama:
bangun 

aplikasi yang 
funky





kedua:
sebar

kebaikan!

jamuuu.com berjejaring dengan para 
petani komunitas, pedagang pasar di 
konvensional, dan pasar digital untuk 
memposisikannya sebagai media yang 
menguntungkan bagi semua,

jamuuu.com meviralkan keberadaan 
aplikasi yang seru dan bermanfaat, 
sambil memproduksi berbagai 
informasi kontemporer terkait jamu.



ingin
terlibat?

Sebagai kontributor yang tidak 
mengikat, maka logo dan/atau 
namanya akan muncul di laman 
khusus,

Sebagai sponsor, produk yang dijual 
berada di posisi atas (posisi strategis: 
rekomendasi).

jamuuu.com membuka diri pada dukungan banyak 
pihak, antara lain:




