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Bahan-bahan jamu yang biasanya murah meriah sempat 

melonjak tinggi saat diumumkannya Pandemi Covid-19. 

Orang-orang kalap memborong kunyit, jahe, temulawak 

demi memperkuat imun tubuh sebagai pertahanan satu-

satunya kala obat dan vaksin belum ditemukan.

Di hari-hari biasa, bahan-bahan jamu itu kita perlakukan 

tak lebih dari sekedar bumbu. Kita kembali ke jamu 

hanya saat obat-obat pabrikan belum mampu mengatasi 

kesakitan. Apakah di masyarakat modern 

pemanfaatannya memang demikian�
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Ketika merencanakan edisi ketiga JENDHELA, kami 

menemukan banyak peralatan membuat jamu milik 

penghuni rumah terdahulu. Alat-alat tersebut begitu 

lengkap dan detail desainnya memberi kesan bahwa 

membuat jamu dan mengonsumsinya adalah bagian 

dari aktivitas sehari-hari dengan macam-macam 

fungsi.

Edisi JENDHELA bulan ini disusun bersama Eva 

Susan, pengusaha asal Gombong yang malang-

melintang di bidang obat-obatan herbal tradisional. 

Melalui buletin ini, ia berbagi pengetahuan tentang 

bagaimana orang-orang di abad 19 dan 20 

memanfaatkan bahan alami di sekitar dan peralatan 

jamu tradisional untuk beragam kebutuhan harian, tak 

semata menjaga kesehatan.

Selamat membaca.
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Joeroe Koentji.Joeroe Koentji.Joeroe Koentji.
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BalaiBalai

 Selain pelaut, nenek moyangku juga seorang ahli ramuan 

tradisional yang sekarang kita kenal sebagai jamu. Tumbuh-

tumbuhan, hewan, dan beragam mineral disulapnya jadi bahan-

bahan berkhasiat. Ketika produk-produk industri modern belum 

sampai ke desa-desa, nenek moyangku paham, alam sekitar adalah 

satu-satunya sumber yang memenuhi kebutuhan harian, mulai dari 

konsumsi, kesehatan, sampai perawatan badan.

Nenek Moyangku 
Seorang Ahli Jamu
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 Seperti nenek moyang, kita masyarakat modern juga 

menggunakan bahan-bahan dari alam. Hanya saja bahan-bahan itu 

sampai ke tangan kita dalam kemasan bermerk dan ada logonya, 

dengan bentuk racikan praktis yang sudah tak mungkin kita lihat 

wujud aslinya. Yuk kita bayangkan, bagaimana jadinya keseharian 

kita jika produsen-produsen consumer goods dan farmasi tidak 

pernah ada�

Potret MakCo saat muda,
Nnenek dari Ibu Martha Tilaar sekaligus guru dalam meracik jamu,

hidup hingga usia 108 tahun.
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 Kita mungkin akan menyorongkan wajah ke atas panci 

setiap kali menanak nasi. Uap dari nasi adalah facial mist yang 

menghilangkan kusam dan mengecilkan pori-pori. Tentu 

sebelumnya kita sudah menggunakan lebih dulu air cucian 

berasnya untuk cuci muka. Tiga malam sekali, kita menumbuk 

beras sampai halus dan mencampurnya dengan perasan mawar 

untuk membuat bedak dingin (masker) agar esoknya wajah tampak 

lebih putih dan bercahaya, tak kalah dari tuan muda dan noni-noni 

Belanda.

Bedak Dingin, masker kecantikan dan perawatan
alami. Bentuknya dibuat bulat untuk memudahkan takaran
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 Sambil menunggu nasi matang, kita mandi dengan 

menggosokkan batu ke seluruh tubuh, terutama di bagian-bagian 

dimana debu dan daki di kulit berkumpul. Demi kebersihan dan 

regenerasi kulit menyeluruh, sesekali sebelum mandi kita 

menggiling temu giring, kunyit, kencur, dan mencampurnya 

dengan tumbukan beras untuk membuat lulur scrub mangir. 

Memang bau rempah cukup kuat, tapi setimpal dengan hasil berupa 

kulit cerah, sehat, dan kencang. Tentu anti aging juga.

Lulur Mangir, body scrub 
jaman dahulu yang 
digunakan untuk menjaga 
keremajaan kulit
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 Body care routine berikutnya adalah menggosok gigi 

menggunakan arang atau tumbukan bata merah. Menggosoknya 

pakai tangan jika kebetulan lupa membawa sabut kelapa. Tapi bagi 

yang sehari-harinya nginang atau mengunyah campuran 

jambe/buah pinang, kapur sirih, gambir, tembakau, dan daun sirih, 

sikat gigi bukan prioritas karena sudah pasti giginya bersih dan 

sehat.

 Untuk perawatan rambut, ramuan cem-ceman (ramuan 

dari minyak kelapa, ekstrak beberapa macam bunga atau daun, dan 

akar pohon) kita berbeda-beda sesuai keadaan rambut masing-

masing. Yang rambutnya tipis dan rontok sebaiknya merebus 

beberapa helai daun mangkokan dan menggunakan airnya untuk 

conditioner atau rutin mengoleskan lidah buaya. Kalau kebetulan 

berketombe juga, rebus juga daun teh yang sudah dikeringkan 

untuk keramas.

Tradisi menginang merupakan salah satu cara 
mempercantik diri dengan bahan alami
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 Sedangkan bagi yang sering kepanasan dan rambutnya 

njeblug (merah terbakar matahari) perawatannya agak lebih repot. 

Petik beberapa daun urang-aring, lalu bakar daunnya sebelum 

dicampur dengan minyak kelapa dan direndam semalaman. Hasil 

campuran minyaknya dioleskan merata ke rambut dan kulit kepala 

agar rambut jadi lebih hitam.

Imajinasi yang menyenangkan, ya� 

 Sehari-hari di musim kemarau yang malamnya dingin, 

kita minum rebusan jahe. Kadang sebelum tidur parutan jahe dan 

lengkuas dioleskan ke seluruh tubuh sebagai bedak hangat agar 

tidak kedinginan malam-malam. Bau rempahnya juga berfungsi 

untuk mengusir serangga.

Sebenarnya di beberapa desa yang masih mengandalkan hasil 

hutan sebagai mata pencaharian, temulawak, kunyit, jahe, atau 

kencur kadang masih ditemukan di dalam kendi-kendi tanah liat 

yang dipakai untuk menyimpan air minum hasil rebusan. Racikan 

sederhana semacam ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Di Gombong praktik-praktik tradisional di atas sudah jarang 

ditemui, meskipun di bidang kesehatan jamu sudah umum 

dianggap sebagai pengobatan alternatif.
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 Ramuan seninjong, misalnya, digunakan untuk pegal 

linu. Fungsinya sama seperti cabe puyang. Sedangkan jamu paitan 

yang terdiri dari beragam racikan digunakan untuk mengatasi 

macam-macam keluhan fisik seperti rematik, demam, diabetes, 

kencing manis, dan sebagainya. Ramuan berbahan herbal memang 

dominan di masyarakat Indonesia, berbeda dengan di China dan 

�ailand yang banyak menggunakan unsur-unsur hewani dalam 

ramuan tradisional mereka.

 Ramuan tradisional adalah warisan leluhur yang 

manfaatnya masih relevan hingga sekarang. Teknologi pengolahan 

boleh saja semakin canggih dan kita terbiasa dengan olahan-olahan 

instan yang mudah dipakai dan hasilnya lebih cepat terlihat. 

Namun pengetahuan tentang ramuan tradisional akan tetap 

penting untuk diketahui dan dipraktekkan jika kita ingin hidup 

berdampingan dengan alam. Jangan lupakan bahwa selain pelaut, 

nenek moyangku, nenek moyangmu, juga seorang ahli jamu.
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KoridorKoridor

 Lupakan dulu tentang mesin-mesin penggiling, peralatan 

distilasi, ataupun perlengkapan pengolahan bahan kimia lain. Tak 

sampai seabad yang lalu, berbagai ramuan pabrik yang kita gunakan 

dibuat menggunakan peralatan yang dioperasikan langsung dengan 

tangan. Bagaimana wujud dan cara kerjanya ya� Di Museum 

Roemah Martha Tilaar, ada sejumlah koleksi barang-barang yang 

digunakan untuk membuat jamu secara manual. Yuk, lihat ada apa 

saja.

Serba Serbi 

Peralatan 

Jamu Tradisional
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KoridorKoridor

 Merebus herbal memakai wadah dari besi dan aluminium 

cukup membahayakan karena saat merebus, wadah tersebut akan 

mengeluarkan kontaminan berupa zat besi dan aluminium. 

Keduanya dapat mencemari ramuan yang sedang dibuat. Tanah liat 

dipilih untuk jadi material wadah perebus jamu untuk 

meminimalisasi reaksi kimia dari bahan herbal yang dimasak. 

Dilihat dari segi bentuk, gagang pegangan inilah yang membedakan 

dengan perebus jamu di zaman sekarang. Posisi pegangan (handle) 

yang membentuk sudut siku dengan lubang untuk menuang 

memudahkan kita untuk menuangkan jamu tanpa terkena uap 

panas dari jamu yang baru saja direbus. 

Wadah Perebus Jamu
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KoridorKoridor

 Lesung berbentuk seperti perahu. Dulu lesung ini 

digunakan sebagai alat mekanik untuk memisahkan beras dengan 

kulitnya, sebelum ada mesin penggilingan padi. Lesung dan alu atau 

tongkat kayu dengan ujungnya yang tumpul merupakan alat yang 

tidak dapat dipisahkan. Setelah selesai menumbuk dengan alu, 

beras yang tercampur dengan sekam padi dipisahkan dengan cara 

ditampi (diayak agar partikel kecil dan ringan sisa sekam terpisah 

dari beras) menggunakan tampah (loyang bundar besar berbahan 

bambu). Selain untuk beras, lesung juga sering digunakan untuk 

menumbuk bahan lainnya seperti daun pandan, kedelai, dan 

singkong.

Lesung
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KoridorKoridor

 Ratus adalah salah satu jenis perawatan tradisional pada 

organ intim perempuan yang dilakukan dengan penguapan atau 

pengasapan. Ratus terdiri dari daun sirih, kunyit, pinang, sereh, dan 

beberapa bahan herbal lain yang direbus (jadi cebokan) atau 

dipanggang di atas bara api. Saat melakukan perawatan, seorang 

perempuan duduk atau jongkok di kursi khusus dengan tungku 

ratus diletakkan di bawahnya. Asap dari pembakaran ratus itulah 

yang dimanfaatkan untuk merawat organ intim kewanitaan. 

Tungku Ratus 
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KoridorKoridor

 Gandik berbentuk silinder batu, sedangkan pipisan 

berbentuk batu datar atau melengkung tanpa bibir di 

permukaannya. Kedua alat ini merupakan pasangan batu yang 

berfungsi untuk menghaluskan jamu. Selain sebagai alat penting 

bagi rumah tangga, alat ini pun disimbolkan sebagai elemen sakral 

yang penggunaannya tidak boleh sembarangan. Gendik yang patah 

dipercayai sebagai pertanda buruk dan biasanya diadakan ruwatan 

berkala untuk menghindari hal-hal tersebut.

Gandik & Pipisan Batu
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KoridorKoridor

 Alat pembuat rokok terbuat dari kayu yang memiliki kain 

di tengahnya. Alat ini digunakan sebagai sabuk untuk menggulung 

kertas sigaret atau papir yang amat tipis. Konon kayu nangka adalah 

jenis kayu terbaik untuk menjadi alat pembuat rokok. Di wilayah 

Gombong, selain tembakau, digunakan juga serbuk cengkeh dan 

juga klembak untuk bahan rokok. Klembak merupakan salah satu 

bahan pengobatan yang dikenal cukup pahit saat dikonsumsi, 

sehingga  penggunaannya lebih populer untuk bahan rokok siong.

Alat Pelinting rokok



Menikmati 

Hidup Bersama 

Alam
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Membayangkan proses membuat ramuan tradisional di tengah 

kesibukan kita sehari-hari akan terasa merepotkan. Apalagi bagi kita 

yang tinggal di kota, yang relatif jauh dari sumber bahan-bahan 

alaminya. Namun apakah lantas yang sibuk dan yang tinggal di kota 

jadi tidak bisa menggunakan ramuan tradisional�

Hidup sehat dan seimbang tak menyaratkan pelakunya untuk jadi 

petani dan tinggal di desa. Dengan bantuan teknologi sebagai alat, 

gaya hidup yang selaras dengan alam bisa diterapkan dimana saja 

dan kapan saja. Langkah pertamanya dengan mempertanyakan 

darimana benda-benda yang kita konsumsi berasal.

17



JEND    LA | latar

Buletin JENDHELA akan selalu berusaha  mengaitkan pengetahuan 

yang didapat dari benda-benda dari masa lalu ke masa sekarang. 

Hingga edisi ketiga ini, topik yang diangkat berangkat dari objek-

objek koleksi museum yang ditarik relevansinya ke isu-isu yang lebih 

luas. Namun tidak menutup kemungkinan untuk edisi selanjutnya 

berkebalikan, yaitu mengolah sumber-sumber eksternal untuk 

menjadi koleksi pengetahuan baru yang memperkaya Roemah 

Martha Tilaar sebagai museum. Karenanya kami mengundang 

Sahabat yang ingin berkolaborasi membagikan pengetahuan dan 

pengalamannya melalui buletin JENDHELA untuk menghubungi 

Tim Redaksi.

Sampai jumpa di edisi berikutnya�
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DapurDapur

Para Joeore Koentji yang terlibat dalam 

pembuatan e-zine ini;

Desain : Alona Ong

Fotografer : HIKOTO Photostudio

Dalam kolaborasi bersama :

Editor : Annisa Qurani

Putri Semanding.

EVA SUSAN. Pengusaha dan 

pemerhati obat-obatan tradisional. 

JENDHELA adalah bentuk komunikasi 

digital Roemah Martha Tilaar dalam 

bentuk buletin. Berisikan informasi 

yang dikemas ringan tentang beragam 

objek di Museum Roemah Martha 

Tilaar. Terbit sebulan sekali.

Saat ini tinggal di Gombong dan 

mengelola usaha ramuan herbal 

tradisional dengan merk dagang 

Penanggungjawab : Wulan Tilaar

Penasihat : Reza Adhiatma
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Roemah Martha Tilaar
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