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Jamu tradisional bentuk cair

Jamu, Budaya Bangsa dari Masa ke Masa
Sebagai orang Indonesia tulen, sejak kecil saya sudah mengenal jamu. Saya paling suka
jamu beras kencur, karena rasanya yang enak. Menjelang remaja saya berkenalan dengan
jamu kunyit asem, jamu sinom, jamu gopyokan dan lain sebagainya. Jamu-jamu banyak
ragamnya, dari yang seger, asem, manis sampai pahit. Saya minum jamu dalam frekuensi
yang wajar saat diperlukan, tidak setiap hari. Bukan tidak mencintai jamu, tetapi lebih
karena alasan medis yang saya pahami.
Entah sejak kapan jamu tercipta dan siapa penemunya tidak ada yang tahu. Yang pasti,
jamu adalah warisan budaya bangsa, buah karya dan karsa bangsa Indonesia yang
manfaatnya bagi kesehatan dan kecantikan telah dirasakan berabad-abad lamanya.

Jamu adalah budaya Indonesia sejati. Buktinya, jamu menjadi minuman berbagai kalangan.
Sudah menjadi pemandangan sehari-hari, seorang perempuan memanggul bakul berisi
botol-botol berisi jamu. Perempuan tersebut dikenal dengan nama akrab mbak jamu,
sedangkan jualannya dikenal sebagai jamu gendong. Si Mbak Jamu menggendong jamunya
menyusuri jalan, menawarkan jamu ke pelanggannya. Konsumennya dari bapak-bapak, ibuibu sampai anak-anak. Mbak Jamu biasanya jual pagi hingga siang hari sampai jamu dalam
bakul gendong habis. Seiring waktu, mbak jamu semakin kreatif mengganti bakul gendongan
dengan gerobak dorong atau sepeda. Namun begitu, nama jamu gendong masih lebih
populer dibanding jamu gerobak atau jamu sepeda.

Jumlah pengunjung
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Rumahku
Rumahku Istanaku Sudah hampir 2 tahun ini
saya menempati rumah sendiri, setelah
mengontrak selama kurang lebih 8 tahun.
Ternyata benar, se...
PERPUSTAKAAN RAM AH ANAK UNTUK
INDONESIA M EM BACA (Juara 3 Kontes Blog
VOA Periode Agustus 2012)
Saat saya membaca artikel di link VOA ini :
http://www.voaindonesia.com/content/lsm-as-bangunperputakaan-bagi-anak-anak-di-indonesia/121653...
Problema Kekurangan Zat Besi dan Zinc
Anak-anak Indonesia
Terjadi sebuah dialog menarik antara saya
dan Cinta dalam perjalanan keliling kota
akhir pekan kemaren. Sambil menikmati
M ilkuat...

Mbak Jamu gendong langgananku

Cantik dengan khasiat daun cabe
Saya lahir dan menghabiskan masa remaja di
Trenggalek, sebuah kota kecil di Jawa
Timur. Sewaktu bayi, saya menderita cacar
air yang meningg...

Jamu juga dijual di kedai, depot dan kios jamu. Jamu yang dijual di kios jamu berbeda
konsumennya dengan jamu gendong. Jamu di kios jamu konsumennya kebanyakan bapakbapak yang memerlukan jamu untuk menjaga staminanya. Kios jamu biasanya buka dari
siang hingga malam hari.

HARAPANKU, PLN UNTUK INDONESIA, BISA !
ditulis oleh : M urtiyarini Lilin, alat
penerangan jaman dulu. (Foto : koleksi
pribadi) Saya suka membaca. Bisa
dibayangkan, apa jad...

Ada juga jamu yang bisa dikonsumsi kapan saja dan lebih praktis, serta higienis, yaitu jamu
kemasan. Jamu kemasan diproduksi oleh produsen atau pabrik jamu dalam jumlah besar.
Kemudian didistribusikan ke toko, supermarket, termasuk juga di distribusikan ke kedai
jamu. Bahkan sebagian mbak jamu juga membawa jamu kemasan sesuai permintaan
konsumen.

TEKNIK AGAR NASKAH DITERIM A PENERBIT
(RESENSI / PERADA, KORAN JAKARTA)
Versi online bisa dilihat di koran jakarta
Judul Buku : When Author M eet Editor
Penulis : Luna Torashyngu dan Donna
Widjajanto ...

Bentuk jamu juga tidak lagi cair. Jamu saat ini dikemas dalam bentuk pil, tablet, serbuk
atau permen yang memudahkan untuk disimpan, dibawa dan dikonsumsi.

Kesasar Ke Lereng Gunung Lawu
M aksud hati ingin memperpendek rute
perjalanan, ternyata justru membawa kami
ke medan yang berat. M udik tahun 2009,
adalah mudik ke s...
Childhood dan Pertamax : M enanamkan
Konsep Kebaikan M asa Depan
Anak-anak ibarat kertas putih, maka apapun
yang tertulis pertama akan meninggalkan
bekas. Karena itu, tulislah sesuatu yang
baik pada ...
M eraih Bintang Bersama M ilkuat Botol Tiger
Ini adalah kisah putriku dan susu
favoritnya…. Aktivitas putri saya, Cinta (7
tahun) cukup padat. Pagi hari berangkat ke
sekolah puku...
M AJALAH WANITA DAN KELUARGA (Diskusi
Ibu ibu Doyan Nulis IIDN)
Arin- M urtiyarini DAUR ULANG NASKAH
(DISKUSI 20 APRIL 2012) Happy Friday !!!
Pernahkah ibu-ibu menerima “surat cinta”
(penolakan ...

Jajaran jamu kemasan di supermarket

Dari rakyat jelata hingga para bangsawan sudah meminum jamu sejak dulu. Jamu tidak
mengenal kasta. Orang yang masuk angin meminum jamu anti masuk angin, yang berbahan
utama jahe, dan bahan tambahan bervariasi seperti adas, ginseng, cabe jawa atau mint,
tergantung ketersediaan bahan dan selera peramunya. Orang yang diare meminum jamu
daun jambu biji dicampur kunyit.
Di era modern ini, jamupun mengalami modernisasi. Jamu dikemas secara menarik dan
ekslusif, serta didistribusikan ke outlet-outlet di pusat perbelanjaan mewah. Dua
perusahaan kosmetik raksasa di Indonesia yang berbasis ramuan tradisional untuk
kesehatan dan kecantikan, yaitu Sari Ayu dan Mustika Ratu memiliki outlet di sejumlah
lokasi. Selain itu, pada jamuan-jamuan mewah berbagai acara seminar atau undangan
resmi, saya beberapa kali menemukan bandrek, beras kencur dan wedang jahe sebagai
pilihan minuman hangat. Ini menjadi bukti bahwa jamu mengalami perkembangan sesuai
jaman.
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Murtiyarini, Arin
Bogor, Indonesia
Lahir 1977 di Trenggalek, Jawa Timur.
Pengagum sang Ayah,sosok yang sangat
memahami tujuan hidupnya. Pengagum sang Ibu
yang sangat sabar membesarkan 7 anaknya.
Kumpulan Jejak Karya ini dibuat sebagai penanda keberadaan
seorang M urtiyarini di abad 21.
Lihat profil lengkapku
Sajian jamu pada acara keluarga dan resmi

Apapun itu, jamu tetaplah jamu, ramuan berbahan dasar tumbuhan dan hewan yang
berguna untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan sebagian bisa menyembuhkan
penyakit, hasil cipta dan karsa nenek moyang yang kini menjadi budaya bangsa Indonesia.

Join this site
w ith Google Friend Connect

Members (34) More »

Adalah kabar baik bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengajukan jamu
sebagai warisan budaya dunia karya bangsa Indonesia agar mendapat pengakuan dari
UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB). Upaya ini adalah
langkah awal dan masih membutuhkan perjuangan dari segenap bangsa Indonesia.

Mendukung jamu go international
Terkait pengajuan jamu sebagai warisan budaya dunia, selayaknya sebagai bagian bangsa
kita mendukung pelestarian jamu.
Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan jamu?

Already a member? Sign in

MY FACEBOOK

MY TWITTER
@Arin_murti

(1) Bangga menyebut kata jamu
Jamu adalah ramuan kesehatan khas Indonesia. Kata jamu akhir-akhir ini menjadi rancu
dengan kata Herbal, padahal ada jamu yang terbuat dari bahan hewani. Para budayawan
dan cendikia diharapkan mampu membuat deskripsi Jamu secara nasional. Untuk itu perlu
inventarisasi jenis-jenis jamu yang ada di Indonesia sehingga memperkuat landasan
kekayaan jamu. Kita patut bangga memiliki keragaman jenis jamu di tiap daerah di
Nusantara. Ada jamu Jawa, jamu Sunda, jamu Aceh, jamu Madura, jamu Bali, jamu Papua
dan lain sebagainya.
Ada baiknya kita mengetahui kedudukan jamu dalam bidang farmasi. Jamu berbeda dengan
fitofarmaka dan obat herbal. Dalam hal standarisasi medis, kedudukan jamu berada dibawah
fitofarmaka dan herbal karena jamu belum terukur kandungannya dan masih sedikit
pembuktian ilmiah terhadap manfaat jamu. Namun begitu, jamu memenuhi kriteria aman,
khasiatnya terbukti secara empiris dan memenuhi persyaratan mutu.
Pendapat saya, ketika jamu telah diketahui unsur kimiawi bahan dasar, komposisi, dosis
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penggunaannya dan manfaat secara ilmkah, Jamu tidak serta merta berubah nama menjadi
fitofarmaka atau herbal. Tetaplah menyebut ramuan kesehatan Indonesia dengan kata
"Jamu"
(2) Menghargai penemuan jamu baru
Dengan kekayaan dan keragaman sumber daya alam di Indonesia, selalu membuka peluang
ditemukannya khasiat baru dari sebuah tanaman. Hal ini mengarah pada jenis ramuan baru
yang kemudian diperkenalkan kepada masyarakat. Masalahnya, bagaimana ramuan baru ini
diberi nama? Jamu atau herbal atau lainnya? Apakah memungkinkan ramuan baru tersebut
diberi nama jamu dan disejajarkan dengan jamu-jamu yang telah ada sebelumnya?
Akhir-akhir ini pertambahan ramuan herbal meningkat , namun tidak dinamai dengan kata
Jamu. Jika ingin jamu lestari, namanya tidak tenggelam oleh kata herbal, maka diperlukan
kesadaran dan keterbukaan kita pada penemuan jamu baru dan penamaannya. Saya pikir
tidak ada salahnya jika ditemukan jamu baru bernama "lempuyang millenium" atau
"segerwaras 21". Tentu hal ini harus diatur oleh Kementerian Kesehatan dan dibantu oleh
lembaga riset, sertifikasi dan hukum yang diberi kewenangan.

(3) Sertifikasi mutu, sosialisasi dosis, manfaat dan efek samping jamu
Sebagai produk konsumtif untuk keperluan kesehatan sudah selayaknya jamu melalui uji
standarisasi mutu terkait kebersihan dan keamanan pangan. Konsumen perlu tahun info
sebenar-benarnya tentang manfaat jamu, tidak dilebih-lebihkan. Salah satu yang perlu
ditekankan adalah informasi manfaat bahwasanya lebih banyak jamu yang berguna sebagai
penjaga stamina dan pencegah penyakit, dan lebih sedikit varian jamu sebagai penyembuh
penyakit. Apalagi penyakit yang membutuhkan obat bereaksi cepat seperti aspirin atau
parasetamol, sudah jelas jamu tidak bekerja seperti demikian.
Selain itu, produsen jamu tradisional perlu mendapatkan pendidikan tentang kebersihan,
komposisi dan metode penjualan. Para penjual jamu gendong harus benar-benar disiplin
menjaga kebersihan dan keamanan produknya, menjaga kepercayaan konsumen dengan
tidak memberikan campuran obat-obatan kimia ke dalam jamu sehingga menimbulkan efek
manjur namun menipu. Para pelaku industri jamu harus dapat memberikan informasi setepat
mungkin tentang jamu yang dijualnya kepada konsumen. Semua perilaku buruk yang
mencemarkan citra jamu harus dieliminasi.
Siapa yang bertanggungjawab terkait edukasi produsen dan penjual? Tentunya jajaran
Kementerian Kesehatan dibantu oleh lembaga kesehatan dan lembaga riset.
Pada jamu-jamu kemasan sebagian telah disebutkan dosis penggunaan dan komposisi
bahan. Jamu kemasan diberi logo "jamu" pada bagian kiri atas kemasan. Logo ini berfungsi
sebagai petunjuk konsumen dan membedakan dengan kemasan obat kimia.

Contoh informasi kandungan dan dosis jamu
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Logo jamu pada jamu kemasan

(4) Mengkonsumsi jamu secara proporsional
Setelah tahu manfaat dan efek samping jamu, konsumen mempunyai pilihan. Semakin
banyak informasi yang didapat, semakin banyak konsumen terbantu untuk menentukan
pilihan yang tepat.
Jamu dalam perannya sebagai penjaga stamina yang menunjang kesehatan secara
keseluruhan, selayaknya dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Jamu membawa manfaat jika
dikonsumsi sesuai aturan, namun akan membawa efek samping apabila dikonsumsi berlebih.
Azas ini menyerupai landasan minum obat kimia. Bedanya, obat kimia baru akan diminum
ketika seseorang sakit, sedangkan jamu bisa dikonsumsi saat seseorang sehat karena
fungsinya untuk mencegah penyakit.
Melestarikan jamu bukan berarti memperbanyak minum jamu. Munculnya efek samping
akibat kelebihan minum jamu dapat memperburuk citra jamu itu sendiri. Tentunya ini
menurunkan kepercayaan orang kepada khasiat jamu dan mengancam kelestariannya.
Jadi, sebagai konsumen kita harus bijak. Cintai jamu dengan mengkonsumsi jamu secara
proporsional sesuai kebutuhan.

(5) Kemitraan petani jamu
Bahan baku jamu, kebanyakan tanaman akar-akaran, mudah ditanam dan bisa
dikembangkan di skala rumah tangga hingga industri. Namun jangan lengah, jangan sampai
nasib jamu seperti tempe. Ketersediaan bahan harus diupayakan selalu ada dan harga
pasar dijaga agar stabil sehingga petani terus semangat menanam bahan jamu.
Di sini perlu peran para ilmuwan agronomis untuk membantu petani jamu agar tanamannya
bisa berproduksi maksimal dan memenuhi stadar kelayakan. Para agronomis, baik pribadi
maupun dalam naungan lembaga, dapat melakukan kemitraan dengan petani melalui
pendampingan dan bimbingan.

Sebagian bahan-bahan jamu
(foto ini koleksi Jihan Davincka)

(6) Dukungan dari para medis
Diakui, bahwa jamu masih menjadi kontra bagi pengobatan medis karena tidak adanya
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takaran yang tepat dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya
pelestarian jamu, para medis tidak harus menuliskan resep jamu kepada pasiennya, namun
seyogyanya juga tidak merendahkan martabat jamu.
Bagaimanapun, jamu telah banyak berjasa pada kesehatan bangsa Indonesia sejak dahulu
kala, bahkan sebelum pengobatan medis ditemukan. Jikapun ada penemuan-penemuan
negatif terkait jamu, seharusnya pemberitaan dilakukan secara proporsional. Lebih bijak lagi
jika para medis mau membantu dalam bentuk penelitian-penelitian terkait jamu sehingga
ditemukan aturan pakai yang tepat.
Pembuktian ilmiah bisa dimanfaatkan sebagai upaya mengurangi resiko dan dampak produk
jamu dan pengobatan tradisional. Tentunya pembuktian tidak dengan sudut pandang yang
memojokkan jamu. Harapannya, jamu bisa setara dengan farmasi dalam kedudukannya
bidang kesehatan. Jamu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan lestari.
(7) Blogger mendukung jamu
Peran blogger sebagai perwarta warga dapat membantu kampanye pelestarian jamu.
Blogger adalah gelombang kekuatan baru di dunia digital. Pesan kampanye pelestarian jamu
dapat dilakukan oleh blogger dengan menulis segala sesuatu tentang jamu secara
seimbang. Kampanye positif dalam arti menuliskan kedudukan jamu dalam perannya di
dunia kesehatan secara benar. Promosi berlebihan tanpa mencantumkan kelebihan dan
kekurangan jamu akan membuat kepercayaan pada jamu menurun. Dan tentunya, dalam
kode etik perwarta sudah termaktub etika menulis dengan sumber berita dan informasi
yang jelas sehingga menghasilkan tulisan yang akurat dan terpercaya tentang jamu.

(8) Dukungan Lembaga Penelitian
Lembaga-lembaga penelitian sangat berperan dalam melestarikan jamu. Biofarmaka adalah
salah satu lembaga penelitian dibawah naungan Institut Pertanian Bogor yang
mengkhususkan bidang pada penelitian sumber daya biotik untuk keperluan farmasi.
Peran biofarmaka sebagai lembaga penelitian ilmiah adalah untuk mengeksplorasi dan
meneliti prospek sumber daya alam, termasuk diantaranya bahan baku jamu. Biofarmaka
juga mengembangkan produk paten yang dibangun dari kekayaan intelektual. Salah satu
peran penting Biofarmaka adalah membuat standart operational procedure dalam hal
budidaya dan industri produk biofarmaka yang diakui secara nasional dan international.
Kemudian Biofarmaka mengkomersialkan riset melalui sharing product dan perijinan produk
serta pemetaan potensi biofarmaka di Indonesia.
Lembaga penelitian seperti Biofarmaka bisa masuk sebagai motor, pembimbing dan
pendamping pada upaya-upaya pelestarian jamu seperti dijabarkan di atas.

Kedelapan langkah di atas adalah upaya-upaya internal dalam negeri yang bisa membantu
melestarikan jamu. Kedepannya, jamu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan
meyakinkan UNESCO bahwa jamu layak diakui sebagai warisan budaya dunia. Akhir kata,
saya sebagai blogger berharap tulisan ini dapat memberi masukan positif pada upaya
pelestarian jamu. Lestari jamuku, jayalah budaya bangsaku.

Referensi :
http://biofarmaka.ipb.ac.id/biofarmaka/2013/Flyer%20BRC.pdf
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-news/brc-article/267-development-of-partnership-modelbetween-brc-and-farmers-of-biopharmaca-in-district-sukabumi

Tulisan ini diikutkan dalam Lomba Penulisan Artikel Jamu di Blog oleh "Biofarmaka
IPB"

Posted by Murtiyarini, Arin at 01.31
Rekomendasikan ini di Google
Labels: Artikel umum, Biofarmaka IPB, Jamu, Lomba
Reactions:

lucu (0)

menarik (0)

keren (2)

47 komentar:
Riski Fitriasari 16 September 2013 07.09
Selalu lengkap & menarik.. hmmm harus banyak belajar nih dari M bak Arin.. :D Salam kenal M ak..
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Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 07.14

Terimakasih mba Riski..nulisnya ngalir aja karena topik jamu sangat menarik, dekat dengan
keseharian kita
Balas

Eka Candra Lina 16 September 2013 08.28
Lengkap komplit kayak jamu kesukaanku Rin, semoga sesuai harapan kita ya ha ha ha, mejeng di
acara penutupan dies natalis as a winner (PD.com)
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 11.10

iya mba Eka, yang penting meramaikan even IPB. Seneng kalau IPB sering mengadakan
lomba nulis dan blog begini. Ternyata potensi mahasiswa dan karyawan IPB luar biasa
loh..suka ikut lomba
Balas

lita alifah 16 September 2013 11.27
jamu memang budaya bangsa, jamu juga menyehatkan tapi sayang, saya gak doyan jamu bune hikss
jamu beras kencur saja gak doyan, apa lagi yang pait-pait :D
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 11.52

Nah...ini dia masukan bagus, bikin jamu yang enak diminum semua suka, tapi khasiat tetap
terjaga. Gitu ya maunya mba Lita?
Balas

Rina Susanti 16 September 2013 11.27
saya lebih suka jamu buatan sendiri mak, kalau pun buatan pabrik harus yang jelas ...karena bbrp
jamu kemasan di campur bahan kimia berbahaya...
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 12.00

betul, itu yg membuat kepercayaan terhadap jamu menurun.
Balas

Hana sugiharti 16 September 2013 11.32
Wahhh mak komplit blas, selalu.
aku tadinya mau ikutan tapi bisa gak ya, liat punya mbak arin bagus gitu . SUkses ya mbak
Balas
Balasan
Hana sugiharti 16 September 2013 11.37
oiya soal jamu, anakku suka beras kencur loh, dan kalau saya kunyit asem aja sampe bawa
loh saya ke sini :D

Murtiyarini, Arin

16 September 2013 21.00

M aksudnyaa bawa kunyit asem ke Ruwais? Tuh kan, keren..jamu go international
Balas

Yas Marina 16 September 2013 11.35
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Jamu tidak pernah lepas dari kehidupan saya. Setiap melahirkan, datang bulan, kembung, pegel linu
dan lain-lain, pasti pertolongan pertamanya jamu hehe... Semoga sukses, M bak Arin :)
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 14.50

Waaah, mantap mba Yas marina, bisa dong dibagi pengalamannya di blog. ^_^
Balas

Neti Suriana 16 September 2013 11.44
komplit, mengalir khas tulisan mbak Ariiin.
Aku juga ikut meramaikan lho mbak....http://netisuriana.blogspot.com/2013/09/memasyarakatkanjamu-dengan-lisan-dan.html
*tutup muka langsung minder hehe....:p
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 14.51

Terimakasih mba Neti, oke aku akan mampir ke blognya *penasaran bangettt
Balas

ruri tari 16 September 2013 11.50
Saya memang suka jamu lho mbak Arin, malah suka langganan jamu gendongan terutama saya suka
jamu beras kencur kayaknya badan jadi segar, thanks ya mbak info jamunya nambah pengetahuanku
.....

Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

16 September 2013 15.51

Waaah, kok sama sih bu? Sama-sama suka beras kencur :)
Balas

Farih&#39;Shop 16 September 2013 12.04
informasinya komplit. jadi tambah semangat minum jamu dan mendukung jamu go international.
100 jempol untuk M b Arin
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

17 September 2013 14.59

wow, jempol bu farih ada 100 hihihi..becanda bu farih. Ya, saya juga mendukung jamu go
international
Balas

Nunung 16 September 2013 12.07
Waaah lengkap sekali.Kebetulan saya juga penyuka jamu.Seneng deh lihat artikel ini
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

17 September 2013 14.51

mba Nunung pasti suka minum jamu murah senyum ya..hehehe
Balas

Retno Arieswanti Hapsarini 16 September 2013 12.29
Kalo sy hobby minum jamu kunir asem M ba... kata Nenek sy itu bagus buat wanita, jadi keterusan
deh rutin minum ampe sekarang. Baca artikel M ba Arin... jadi pengen nyobain jenis2 jamu yg lain :)
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Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

17 September 2013 14.58

Pantes...awet muda selalu ceria, ternyata kunir asem ya rahasianya
Balas

ita 16 September 2013 17.11
nambah ilmu mba, infonya lengkap, kalau ita suka beras kencur.
TOP bgt mba aartikelnya
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

17 September 2013 15.05

syukurlah Ita sayang...semoga kamu tambah pinter ya.
Toast ya kesukaan kita sama...hidup Beras Kencur !!
Balas

henny rini 16 September 2013 19.46
jamu,,suka banget ma tulisan mbak Arin ... top tenan..ntar kalau menang, belikan aku jamu ya mbak.
pasti menang deh ...
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

17 September 2013 15.14

Boleh...mau ya kutraktir di Cafe Taman Koleksi IPB, tempatnya asyik, keren...dan
menyediakan beberapa jenis jamu hangat. Jamu disitu jadi minuman favorit loh..
Balas

Diah Kusumastuti 16 September 2013 21.16
pertamanya biasa aja :)
tapi pas udah baca 8 langkah-nya.. waww... saya pikir masukan mbak Arin dalam upaya pelestarian
jamu ini patut diacungi jempol deh. dan mestinya bisa dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang
dalam upaya "jamu go international" (diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO).
sukses ya mbak, semoga menang :)
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

17 September 2013 15.17

Terimakasih mba Diah acungan jempolnnya. Butuh bantuan seluruh masyarakat untuk
mempromosikan jamu secara proporsional. Semoga dengan lomba blog ini salah satu cara
Jamu bisa mendunia
Balas

Anonim 18 September 2013 00.17
Good Job....idenya selalu orisinil dan informatif
Balas
Balasan
Wiwin Kuswinarti 18 September 2013 00.18
Good Job....idenya selalu orisinil dan informatif

Murtiyarini, Arin

18 September 2013 00.58

Terimakasih.... orang jogja mbak wien ini, pasti tau banget soal jamu
Balas

Unknown 18 September 2013 01.01
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aku jg dukung klu jamu go international :)
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 01.30

Setujuuu...!
Balas

Anonim 18 September 2013 01.28
Nduk Rin, kok pinter tenan nulis jamu. Pancen biyen senengane jamu beras kencur. M bak Guh
dukung Arin dan jamu. (mbak Teguh)
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 01.31

Nggih mbak guh, maturnuwun...
Balas

Sriati 18 September 2013 01.31
Jamu memang paling terkenal dari pulau Jawa, sampai di sumatera pun dikenal jamu dari jawa.
Namun begitu bener juga idenya untuk inventaris jamu seluruh nusantara
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 01.36

Semoga ini menjadi masukan lembaga riset

Murtiyarini, Arin

18 September 2013 01.40

Semoga ini menjadi masukan lembaga riset
Balas

santobz 18 September 2013 05.44
Keren banget blognya mbak arin. selama ini aku kenal jamu sebatas kunyit asem, beras kencur dan
jamu abis melahirkan, ternyata banyak banget variannya yaa..good luck semoga menang
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 16.28

thankyou...jamu jamu yg santi sebut itu memang yg populer karena enak
Balas

Susan Sriyani 18 September 2013 07.26
Waaaah baru tau kalo jamu udah masuk M all....?? hehe...Outletnya keren lagi yaa....?.beneraaan ga
tau loooh, mungkin krn Ambu jarang perhati'in Jamu..maklum inget Jamu...inget pahit!!
Hahaha...padahal sekarang Jamu udah lebih variatif yaa...rasanya juga udah makin disesuaikan..
M bak Arin keren ulasnya....hingga jadi kepikiran nyari jamu aaaah...*sambil nge M all....qiqiqiqiq
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 16.32

Ada nih outlet jamu punya IPB, ada di Botani square paling depan, jual aneka jamu
serbuk. Tempatnya keren dan jamu dikemas dg wadah cantik buat souvenir.
Balas

etybudiharjo 18 September 2013 10.34
Wow...aku suka jamu dari kecil meskipun prosesnya harus dicekoki dulu. Pokoknya aku selalu dukung
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perjamuan deh...
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 16.34

yang buat cekok itu pahit banget kan..sekarang sudah ada versi syrup yang enak diminum
anak-anak. buat nambah nafsu makan
Balas

Keke Naima 18 September 2013 11.43
sy gak suka jamu hihi semoga menang, ya, M bak :)
Balas
Balasan
Murtiyarini, Arin

18 September 2013 16.36

biar suka, kenalan dulu sama jamu lempuyang atau temu lawak hahaha...mak nyosss
rasanya
Balas
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