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Abstract 
This research is about the culture of body care with traditional herbal medicine and traditional 

Madura as an effort to care for the body from outside and inside. Problem formulation in this 

research is how description about herbal medicine and traditional spa of Madura as health care 

effort? The method used in this study with ethnosains to obtain data according to local knowledge 

of society .. Culture of body care in Madura known as local arbet beden which means taking care 

of the body from the outside and inside. In-body treatment with herbs, and beauty treatments from 

the outside with a spa. Jamu Bangkalan Madura consists of herbal medicine to maintain general 

health, for men and women. Herbal medicine for men efficacious to increase body stamina, passion 

and vitality of men. Herbal medicine for women efficacious for maintaining the cleanliness of 

female organs, maintaining ideal body shape, and maintain the cleanliness of body and facial skin. 

Spa typical Bangkalan Madura a typical spa Madura palace with typical use of spice-scented 

ingredients. The idea of health care and beauty care body of the Madurese is to provide service 

and satisfaction to the couple so as to preserve the harmony of the household. 

 

Keywords: herb, spa, treatment, health, beauty, culture. 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini tentang budaya perawatan tubuh dengan jamu dan spa tradisional khas Madura 

sebagai upaya untuk merawat tubuh dari luar dan dalam. Rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana deskripsi tentang jamu dan spa tradisional khas Madura sebagai upaya 

pemeliharaan kesehatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan etnosains untuk 

mendapatkan data sesuai pengetahuan lokal masyarakat.. Kebudayaan perawatan tubuh di Madura 

dikenal dengan sebutan lokal arbet beden yang berarti merawat tubuh dari luar dan dalam. 

Perawatan dari dalam tubuh dengan jamu, dan perawatan kecantikan dari luar dengan spa. Jamu 

Bangkalan Madura terdiri dari jamu untuk memelihara kesehatan secara umum, untuk pria dan 

wanita. Jamu untuk pria berkhasiat untuk menambah stamina tubuh, gairah dan vitalitas pria. Jamu 

untuk perempuan berkhasiat untuk menjaga kebersihan organ kewanitaan, menjaga bentuk tubuh 

ideal, dan menjaga kebersihan kulit tubuh dan wajah. Spa khas Bangkalan Madura berupa spa khas 

keraton Madura dengan ciri khas penggunaan bahan beraroma rempah. Gagasan perawatan 

kesehatan dan perawatan kecantikan tubuh orang Madura yaitu untuk memberikan pelayanan dan 

kepuasan terhadap pasangan sehingga dapat melestarikan keharmonisan rumah tangga. 

 

Kata kunci: jamu, spa, perawatan, kesehatan, kecantikan, budaya. 
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Pendahuluan 

Kebutuhan manusia pada zaman 

modern ini semakin meningkat dan 

berpengaruh pula terhadap kebutuhan 

jasmani manusia. Kesehatan tubuh 

merupakan faktor utama bagi manusia 

untuk melakukan berbagai aktifitasnya. 

Kebiasaan menjaga kondisi kebugaran 

dan kecantikan sudah dilakukan oleh 

nenek moyang dan ada di Indonesia sejak 

kerajaan/keraton dan terus dilakukan 

hingga jaman modern sekarang ini 

dengan mengkonsumsi ramuan 

tradisional. Pada jaman modern seperti 

sekarang ini, bentuk perawatan kesehatan 

dan kecantikan sudah berkembang dan 

menciptakan berbagai produk namun 

warisan budaya leluhur berupa ramuan 

tradisional masih digunakan dan 

dipercaya khasiatnya.  

Ramuan tradisional yang ada di 

Indonesia menggunakan bahan-bahan 

dari alam dengan memanfaatkan 

kekayaan sumber daya alam Indonesia 

yang melimpah seperti rempah-rempah. 

Olahan hasil rempah-rempah untuk 

manfaat kesehatan dan pengobatan yang 

dikonsumsi dalam bentuk minuman 

disebut jamu. Tak hanya dimanfaatkan 

untuk jamu saja, rempah-rempah juga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

untuk perawatan tubuh manusia dari luar, 

seperti untuk lulur yang bermanfaat untuk 

kebersihan kulit tubuh.  

Untuk mengembalikan kebugaran 

tubuhnya, selain mengkonsumsi jamu 

tradisional masyarakat juga melakukan 

kegiatan berupa kontak fisik langsung 

terhadap tubuh seperti melakukan 

pemijatan. Dewasa ini, praktek pemijatan 

dikemas dalam bentuk yang lebih modern 

seperti spa. Spa tidak hanya berupa terapi 

pemijatan, namun juga berbagai 

perawatan tubuh lainnya dengan 

menggunakan bahan-bahan tradisional, 

teknik pemijatan, dan aromatherapy yang 

khas dari berbagai daerah di Indonesia. 

Spa yang berkembang di Indonesia yang 

disebut dengan spa wellness 

menampilkan ciri khas tersendiri sesuai 

dengan kearifan lokal masing-masing. 

Spa yang ada di Indonesia meliputi Spa 

Jawa, Spa Bali, Spa Batak, Spa 

Minangkabau, Spa Betawi, Spa Banjar, 

Spa Madura, Spa Bugis, dan Spa 

Minahasa. 

 Madura sebagai salah satu suku yang 

memiliki budaya mengkonsumsi jamu 

serta termasuk ke dalam 9 macam spa 

Indonesia menarik untuk diteliti. Orang 

Madura sangat berorientasi pada jamu 
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dan perawatan tubuh karena disana 

terdapat sejarah keraton di salah satu 

kabupaten Madura sehingga memiliki 

perawatan kesehatan dan kecantikan ala 

keraton. Jamu khas Madura sudah 

terkenal berorientasi pada seksualitas, 

sedangkan pengetahuan masyarakat 

tentang spa khas Madura masih terbatas. 

Hal tersebut yang menarik untuk diteliti 

untuk mengetahui bagaimana kebudayaan 

Madura terkait perawatan kesehatan dan 

kecantikan tubuh dalam bentuk jamu dan 

spa Madura.  

 

Penelitian ini berfokus untuk 

mendeskripsikan jamu dan spa tradisional 

khas Madura berdasarkan gagasan wanita 

Madura mengenai persepsi sehat dengan 

memanfaatkan jamu dan spa Madura 

sebagai upaya pemeliharaan 

kesehatannya.  

 

Etnografi merupakan suatu 

gambaran tentang suku bangsa. Untuk 

menjelaskan tentang kehidupan 

masyarakat suatu suku bangsa dapat 

dilakukan dengan penulisan etnografi.  

Memahami suku bangsa dapat diketahui 

melalui etnosains yakni untuk memahami 

pengetahuan yang dimiliki suatu suku 

bangsa tertentu atau subkultur tertentu. 

Pengetahuan di sini berfokus pada sistem 

pengetahuan yang khas dari suatu 

masyarakat, dan berbeda dengan sistem 

pengetahuan masyarakat yang lain. 

(Ahimsa-Putra, 1985:110). Dari 

pengetahuan masyarakat yang tertuang 

dalam etnosains, terkait juga dengan teori 

fenomenologi. Fenomenologi berupaya 

untuk memberikan gambaran tentang 

kesadaran manusia yang berkaitan 

dengan maksud tertentu yang di inginkan 

manusia dan diaplikasikan pada bidang 

kehidupannya. Dalam fenomenologi, juga 

muncul sebuah kategorisasi yang didasari 

oleh gagasan pemikiran masyarakat 

setempat.  

Untuk menunjang teori etnosains dan 

fenomenologi, juga dijelaskan tentang 

konsep-konsep dalam bidang kajian 

Antropologi kesehatan dan gizi yaitu 

konsep etnomedisin, etnowellness, dan 

sistem medis naturalistik. Etnomedisin 

ialah studi tentang sakit atau penyakit 

secara budaya (illness) yang berorientasi 

pada kebudayaan manusia dan di 

dalamnya terdapat pula pengetahuan 

masyarakat, nilai dan norma, dan 

kepercayaan masyarakat yang berkaitan 

dengan pengobatan. (Saptandari, 

2011:128). Etnowellness lebih berfokus 

pada usaha perawatan kesehatan dan 

kebugaran tubuh berdasarkan kearifan 

lokal masyarakat pada suatu suku 

bangsa. Sistem medis naturalistik ialah 
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keseluruhan aspek yang saling terkait 

dalam bidang kesehatan dengan 

menggunakan bahan-bahan natural 

(berasal dari alam). Sistem medis 

naturalistik menaruh fokus terhadap 

adanya keseimbangan unsur-unsur dalam 

tubuh sebagai upaya menjaga tubuh tetap 

sehat dan tidak mudah terserang 

penyakit. 

 

Metode 

 Metode penelitian yang 

digunakan ialah metode penelitian 

etnografi yang dilakukan dengan 

berinteraksi dalam bentuk komunikasi 

langsung antara peneliti dan informan. 

Data yang didapatkan berupa data 

etnografi yaitu jenis data yang berupa 

kata-kata atau kalimat cerita. Penelitian 

etnografi sesuai jika diterapkan untuk 

mengetahui, mengeksplorasi dan 

mengidentifikasi data terkait dengan 

penggambaran menyeluruh pada seluruh 

atau salah satu bidang kehidupan suatu 

suku bangsa sesuai dengan pandangan 

masyarakat yang diteliti (emik). Teknik 

pencarian data yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan (observasi), 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun 

terlebih dahulu agar sesuai dengan fokus 

penelitian. Wawancara dilakukan dengan 

cara berbincang santai untuk menciptakan 

suasana nyaman bagi informan sekaligus 

memudahkan peneliti untuk improvisasi 

pertanyaan dari jawaban yang 

dikemukakan informan guna 

mendapatkan data yang lebih mendalam. 

Setelah memperoleh data, dilakukan 

proses analisis data. Analisis data yang 

sudah di dapatkan melalui penelitian 

etnografi dilakukan dengan cara memilih 

jawaban dari informan di mulai dari 

jawaban permasalahan yang umum ke 

khusus. Setelah itu, mengumpulkan data 

kebudayaan dengan memilih data yang 

merupakan cerita deskriptif dari 

informan. Data tersebut kemudian 

dianalisis dengan menentukan simbol-

simbol budaya seperti yang terdapat pada 

penggunaan istilah asli setempat. Setelah 

itu menuliskan dalam bentuk tulisan 

etnografi dan menulis kesimpulan. 

(Spradley, 2007 : 119)  

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di Bangkalan, Madura bahwa 

di sana terdapat banyak kios jamu yang 

menjual berbagai jamu khas Madura. 

Dari sekian banyak kios jamu yang 

menjual jamu khas Madura terdapat 

perusahaan jamu dan kosmetik Sumber 

Madu yang memproduksi jamunya 
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sendiri dan dipasarkan kepada pemilik 

kios jamu Madura lainnya. Di Bangkalan 

yang termasuk wilayah kota dan pusat 

pemerintahan sehingga lokasi tersebut 

cukup strategis untuk mengembangkan 

bisnis. Di Bangkalan juga terdapat 

beberapa salon kecantikan yang 

menawarkan perawatan tubuh berupa spa. 

Berdasarkan pengamatan, terdapat rumah 

cantik Chayara yang merupakan satu-

satunya rumah spa yang menyediakan 

perawatan khas spa Madura.  

 Produk jamu Madura yang 

diproduksi oleh perusahaan jamu dan 

kosmetik Sumber Madu diantaranya 

ditujukan untuk umum, dan khusus 

seperti khusus pria dan wanita. Jamu 

khusus pria diantaranya: Jamu Ma’jun 

Raga, yang berkhasiat tinggi untuk 

menghangatkan tubuh, melancarkan 

peredaran darah, menghilangkan lesu, 

memberikan kekuatan baru, 

menyembuhkan masuk angin, mual, 

rematik, melonggarkan pernafasan dan 

menyembuhkan batuk. Jamu Sehat 

Pria/Perkasa (Tambah Syahwat), Jamu 

Jantala (tahan lama sex), dan Jamu 

Sumber Vita yang berkhasiat untuk 

kesehatan pria, menambah stamina, 

khususnya untuk menambah keperkasaan 

pria. Dapat juga menyembuhkan masalah 

seksualitas pria seperti lemah syahwat, 

ejakulasi dini dan menyembuhkan 

impotensi sekaligus dapat menambah 

gairah seksual pria. 

Jamu bagi perempuan diantara: Jamu 

Galian Rapet, Jamu harumita (empot 

super) yang berkhasiat untuk yang 

berkhasiat untuk menjaga organ intim 

kewanitaan supaya tetap rapat, 

mengencangkan otot-otot kewanitaan, 

mengeringkan lendir dan keputihan, 

menjaga kesehatan, dan menjaga 

penampilan agar selalu awet muda.  Jamu 

Delima yang berkhasiat untuk 

menyembuhkan dan mencegah masalah 

pada organ intim seperti membasmi 

kuman penyebab rasa gatal dan bau pada 

organ kewanitaan, dan menyembuhkan 

keputihan. Jamu Galian Singset (Susut 

Perut) yang berkhasiat untuk 

mengecilkan perut, mencegah 

kegemukan, menjaga bentuk tubuh yang 

ideal. Jamu Galian Montok yang 

berkhasiat untuk menambah nafsu makan 

sehingga meningkatkan kesehatan 

tubuhnya, membuat badan lebih segar, 

dan badan lebih padat berisi (montok). 

Jamu Sehat Wanita yang berkhasiat untuk 

meremajakan kulit, memelihara tubuh 

dan kecantikan wanita, serta 

mengencangkan otot-otot tubuh. Jamu 

Remaja Putri yang berkhasiat untuk 

menyembuhkan masalah saat datang 

bulan untuk menghilangkan rasa sakit 

saat menstruasi dan menyembuhkan 
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keputihan. Jamu ini bermanfaat juga 

untuk kulit seperti menghilangkan 

jerawat, menghaluskan kulit, dan 

mengharumkan badan. Jamu Terlambat 

Bulan yang berkhasiat untuk mengatur 

datang bulan. Jamu Bersalin Lengkap 

yang berkhasiat untuk memulihkan 

kesehatan dan kebugaran tubuh wanita 

pasca melahirkan dengan perawatan 

selama 40 hari. Tongkat Nikmat yang 

berkhasiat menghilangkan lendir 

keputihan dan bau tidak sedap pada area 

kewanitaan, serta merapatkan kembali 

vagina menjadi lebih kencang. Produk 

jamu lainnya yang bersifat umum sebagai 

pemeliharaan kesehatan tubuh dan 

menyembuhkan penyakit ringan seperti: 

Jamu Pegel Linu yang berkhasiat untuk 

memelihara kesehatan tubuh, dan dapat 

mengobati rasa sakit pada beberapa 

bagian tubuh seperti encok, rematik, sakit 

pinggang, dan menghilangkan rasa lelah 

dalam tubuh serta menyegarkan badan. 

Jamu Selokarang yang berkhasiat untuk 

menyembuhkan beberapa rasa sakit pada 

tubuh seperti sakit gigi, sakit 

tenggorokan, batuk, pilek, gusi bengkak, 

dan sakit kepala. Tak hanya 

memproduksi jamu saja, terdapat pula 

produk untuk kecantikan kulit, 

diantaranya: Sabun Madu Prima, Sabun 

Bengkuang, Sabun Sirih Prima, Sabun 

Zaitun Prima yang bermanfaat untuk 

membersihkan kulit, mengangkat sel-sel 

kulit mati dan flek hitam, menghaluskan 

kulit tubuh, menghilangkan bau badan,  

menjaga kelembaban kulit, dan 

mencerahkan kulit sehingga kulit lebih 

terlihat sehat segar dan bercahaya. Sabun 

Madu Wajah yang bermanfaat 

membersihkan wajah, menghaluskan 

wajah dan menghilangkan flek-flek hitam 

pada wajah. Sabun Sari Rapet Prima yang 

bermanfaat untuk membuat vagina terasa 

bersih, kencang, kesat,  menghilangkan 

bau, dan membantu merapatkan kembali 

vagina. Dupa Wangi (Ratus) yang 

asapnya berkhasiat untuk menghilangkan 

bau tidak sedap pada area kewanitaan 

sehingga membuat vagina terasa kesat 

dan harum. Perawatan Pengantin  yang 

terdiri atas beberapa produk seperti jamu, 

lulur, sabun, bedak sari, dan dupa 

sehingga dapat merawat kecantikan tubuh 

dan wajah secara lengkap dan 

menyeluruh untuk tampil cantik saat hari 

pernikahan. 

Perawatan tubuh dari luar diakukan 

dengan perawatan spa. Spa khas Madura 

di rumah cantik Chayara bernama Spa 

Putri Keraton Madura. Perawatan yang 

termasuk dalam paket Putri Keraton 

Madura sangat lengkap mulai dari lulur 

dengan menggunakan lulur rempah 

keraton Madura, teknik pemijatan 

swedish massage, massage wajah, body 
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steam dengan rempah Madura, body 

mask, ratus Madura, creambath, dan 

berendam rempah. Ciri khas spa Madura 

yaitu dari penggunaan produk rempah 

Madura. Produk lulur dan masker badan 

rempah Madura menggunakan produk 

Martha Tilaar sedangkan rempah untuk 

berendam, ratus, dan aromatherapy untuk 

tubuh didapatkan dengan bekerja sama 

dengan pembuat jamu Madura. Aroma 

rempah merupakan ciri khas pengantin 

Madura sehingga diharapkan perempuan 

tampil cantik dan prima selayaknya 

seorang pengantin.  

Analisis perawatan tubuh dengan jamu 

dan spa dengan menggunakan teori 

fenomenologi yakni dengan adanya 

pembagian kategorisasi seperti pada tabel 

dibawah ini: 

 Berdasarkan bagan kategorisasi jamu 

dan spa Madura diatas terlihat bahwa 

perawatan tubuh yang dilakukan orang 

Madura terbagi menjadi dua yaitu 

menjaga kesehatan dan perawatan 

kecantikan. Menjaga kesehatan 

merupakan perawatan dari dalam tubuh 

dengan mengonsumsi jemoh atau jamu 

Madura yang berkhasiat untuk perawatan 

organ intim kewanitaan dan menjaga 

gairah seksualitas pria. Manfaat dari jamu 

Madura ini dirasakan oleh laki-laki dan 

perempuan sebagai sepasang suami istri 

seperti tubuh yang sehat, bugar, stamina 

dan vitalitas kuat, dan organ intim yang 

rapat sehingga dapat saling memberi 

kepuasan kepada pasangan untuk 

mewujudkan keharmonisan rumah 

tangga. Perawatan tubuh yang dilakukan 

dari luar tubuhnya berupa spa Madura 

so’oso yang memiliki filosofi menggosok 

tubuh yang dalam perawatan spa semua 

kegiatannya dilakukan pada kulit tubuh. 

Dengan melakukan perawatan spa ini, 

perempuan menjaga kecantikan fisiknya. 

Kecantikan fisik terlihat dari kulit 

tubuhnya yang bersih, kencang, halus, 

dan harum. Manfaat yang diperoleh dari 

perawatan tubuh dengan spa ini dapat 

menambah rasa percaya diri wanita 

sehingga terlihat lebih menarik. 

Penampilan yang menarik juga dapat 

membahagiakan semua orang yang 

ARBET BEDEN 

Jenis JAMU SPA 

Istilah Jemoh So’oso 

Fungsi Upaya menjaga 

kesehatan 

Upaya 

merawat 

kecantikan 

Metode Perawatan dari 

dalam tubuh 

Perawatan 

dari luar 

tubuh 

Objek Organ seksualitas Kulit tubuh 

Hasil Sehat, bugar, 

kuat, rapat. 

Bersih, 

halus, 

wangi. 
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memandang, khususnya mampu 

menyenangkan pasangannya.  

 

Analisis dengan menggunakan teori 

Etnosains : Gagasan Jamu sebagai 

Perawatan Kesehatan. Pengetahuan 

lokal suatu masyarakat, sangat erat 

kaitannya dengan istilah lokal setempat. 

Arbet Beden merupakan bahasa lokal 

Madura yang berarti merawat tubuh. 

Perawatan tubuh dilakukan dari dalam 

dan luar tubuhnya. Perawatan tubuh dari 

dalam dengan mengonsumsi jemoh yang 

berarti jamu. Bagi konsumen jamu, ia 

memiliki gagasan untuk merawat 

kesehatan tubuhnya dan disalurkan 

dengan mengkonsumsi jamu sesuai 

dengan kebutuhannya masing-masing.  

Bagi orang Madura, gagasan tentang 

menjaga kesehatan tubuh dan perawatan 

tubuh yaitu untuk menjaga keharmonisan 

rumah tangga khususnya dalam 

hubungan intim suami-istri. Seorang 

wanita sebagai istri, harus selalu menjaga 

organ intim miliknya untuk tetap rapat, 

kesat, dan harum. Dengan begitu akan 

memuaskan suami saat melakukan 

hubungan seksual. Bagi seorang pria 

sebagai suami, harus selalu menjaga 

stamina agar kondisi tubuh selalu prima 

untuk bekerja dan menjaga vitalitas dan 

gairah seksualnya agar tahan lama saat 

melakukan hubungan seksual. Aktivitas 

mengonsumsi jamu dapat dilihat dari 

berbagai usia dan fase kehidupannya. 

Mulai dari remaja, menikah, melahirkan, 

hingga usia senja. Bagi gadis, 

mengkonsumsi jamu khusus gadis untuk 

menjaga kesehatan saat datang bulan, 

keputihan, menghilangkan jerawat, dan 

menghilangkan bau badan. Jenis jamu 

yang beragam sesuai dengan usia dan 

fase kehidupan manusia membuat orang 

Madura sangat jamu-minded dan mampu 

mewujudkan kesehatan yang sesuai 

seperti keinginannya. 

Kesehatan erat kaitannya dengan 

kondisi tubuh yang bugar sehingga akan 

memancarkan kecantikan dari luar 

tubuhnya. Penampilan dari luar juga di 

rawat untuk mengimbangi kecantikan 

dari dalamnya. Hal ini termasuk 

Gagasan Spa sebagai Perawatan 

Kecantikan bagi orang Madura. Arbet 

beden yang berarti merawat tubuh, tak 

hanya melakukan perawatan dari dalam 

dengan mengonsumsi jemoh atau jamu, 

tetapi juga perawatan dari luar tubuh 

yang disebut dengan so’oso. So’oso 

sebagai istilah orang Madura untuk 

menyebut spa. Menurut filosofinya, 

so’oso berarti menggosok-gosok bagian 

tubuh. Perawatan tubuh ini kini dikenal 

dengan spa yang di dalamnya sudah 

termasuk kegiatan menggosok badan 

dengan lulur. Gagasan tentang 
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pentingnya perawatan tubuh ini didasari 

oleh perempuan Madura yang selalu 

ingin terlihat cantik. Kecantikan terlihat 

dari fisik manusia, terutama kebersihan 

kulit tubuh. Perawatan kecantikan kulit 

tubuh dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kepercayaan dirinya dan 

ingin selalu terlihat menarik di mata 

pasangannya sehingga dapat 

menyenangkan pasangannya. Orang 

Madura sangat menjaga keharmonisan 

hubungan suami istri, tak hanya dengan 

memberikan kepuasan secara seksual saja 

tetapi juga dengan memberikan 

penampilan fisik yang menarik. Gagasan 

tentang pentingnya seorang wanita 

merawat kesehatan dan kecantikan 

dirinya ini juga dimiliki oleh Ibu Laily 

sebagai pemilik salon spa. Baginya, 

seorang perempuan harus bersih, wangi, 

dan menjaga kesehatan dengan cara 

berolahraga. Gagasan tentang perawatan 

tubuh didapatkan dari nasihat ibunda 

yang selalu berpesan kepada anak-anak 

perempuannya untuk melakukan 

perawatan tubuh demi menjaga 

kecantikan kulit. Dari pesan ibunda yang 

dilaksanakan tersebut, bu Laily menjadi 

terbiasa melakukan perawatan tubuh 

bahkan menjadi hobi untuk pergi ke salon 

spa. Berdasarkan hobi dan gagasan 

tentang pentingnya perawatan tubuh 

tersebut disalurkan dalam bentuk 

membuka bisnis salon spa. Dalam usaha 

spa ini, ibu laily sebagai orang yang 

menggerakan perawatan tubuh untuk 

wanita. Manfaat dari perawatan spa selain 

untuk kepuasan sendiri juga 

dipersembahkan untuk pasangan, seperti 

penuturan bu Laily di bawah ini: 

“sebenernya tujuannya itu 

selain menjaga kesehatan kulit, terus 

membersihkan tubuh kita dari 

kotoran-kotoran, trus juga untuk 

mencegah penuaan dini. Jadi sayang 

lah, kalau misalnya kita ya 

perempuan tapi males merawat diri 

itu sayang banget. Saya itu bener-

bener apa ya.. menularkan jadi 

perempuan itu harus bersih, pertama. 

Harus wangi. Terus harus rutin 

perawatan, rajin perawatan. Ya buat 

siapa? Ya buat diri sendiri sama 

suami.” 

 

Spa tidak hanya berfokus pada 

pemijatan dan perawatan kulit untuk 

manfaat kecantikan saja namun juga 

untuk kesehatan jiwa dan raga melalui 

efek relaksasi yang di dapat. Berdasarkan 

keterangan customer spa, menurut ibu 

Lia, ibu Siti Munasilah, dan mbak Ajeng 

saat mengemukakan alasannya 

melakukan perawatan spa ialah saat 

merasa lelah, stress, dan ingin 

memanjakan diri. Manfaat yang ingin di 

dapatkan oleh mereka terutama untuk 

relaksasi dan menenangkan pikiran, 

menghilangkan lelah pada tubuh, dan 

merawat kulit yang tidak dapat 

dilakukannya sendiri sehari-hari. 
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Jamu dan Spa Untuk Mewujudkan 

Upaya Kesehatan 

Upaya manusia untuk mewujudkan 

upaya kesehatan bagi dirinya termasuk 

ke dalam upaya Preventif, yaitu upaya 

pencegahan penyakit; Kuratif, yaitu 

upaya penyembuhan penyakit; 

Rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan 

kesehatan; dan Promotif, yaitu upaya 

peningkatan kesehatan. Manusia 

menyeimbangkan kebutuhan jasmaninya 

dengan menjaga kesehatan fisik dengan 

mengkonsumsi makanan bergizi, 

olahraga, dan mengkonsumsi jamu yang 

terbuat dari herbal yang bermanfaat baik 

untuk tubuh. Perawatan kesehatan dari 

luar tubuh dilakukan dengan merileksasi 

otot sehingga membuat tubuh menjadi 

lebih segar, bugar, dan menenangkan 

pikiran. Dengan begitu, manusia akan 

memperoleh keadaan fisik yang lebih 

prima. Kondisi fisik yang prima dapat 

meningkatkan stamina tubuh sehingga 

tubuh tidak mudah merasa lelah dan 

tidak mudah terserang penyakit. Hal ini 

termasuk upaya pemulihan kesehatan, 

peningkatan kesehatan dan pencegahan 

penyakit. Jamu dan spa sebagai upaya 

untuk meningkatkan upaya kesehatan 

manusia dapat digunakan bersama dan 

berjalan beriringan untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik. Manusia 

menyeimbangkan keduanya sebagai 

perawatan kesehatan dari luar dan dalam 

tubuhnya untuk mendapatkan hasil 

terbaik yang di inginkan manusia yaitu 

kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. 

Upaya yang dilakukan manusia untuk 

menyeimbangkan kondisi tubuhnya 

termasuk dalam sistem medis 

naturalistik. Berdasarkan kata sistem 

medis naturalistik, sistem medis berarti 

keseluruhan unsur  yang saling 

berhubungan satu sama lain yang terkait 

dengan bidang medis seperti kesehatan 

dan mengandung kata natural, yang 

berasal dari nature atau alam. Konsep 

sistem medis naturalistik mengacu pada 

upaya menjaga kondisi tubuh dengan 

menjaga suhu tubuh dan cairan tubuh 

agar berada dalam keadaan seimbang. 

Dengan keseimbangan unsur-unsur 

dalam tubuh dilakukan agar tidak ada 

unsur dalam tubuh yang terganggu 

keseimbangannya karena jika salah satu 

ada yang terganggu maka akan 

mengakibatkan tubuh manusia berada 

pada kondisi tidak sehat sehingga akan 

mudah terserang penyakit, maka akan 

terwujud pemeliharaan kesehatan, upaya 

pencegahan penyakit, dan peningkatan 

kebugaran tubuh manusia. Penerapan 

sistem medis naturalistik terlihat dari 

produk dan bahan yang terkandung 

dalam jamu dan perawatan spa. Bahan 
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yang digunakan berasal dari alam seperti 

air dan rempah-rempah. 

Peran Masyarakat Madura untuk 

Memanfaatkan dan Melestarikan 

Jamu dan Spa 

Masyarakat Madura disini sebagai 

aktor yang memanfaatkan dan 

melestarikan kebudayaan Madura dengan 

merawat tubuh. Masyarakat menyadari 

warisan kebudayaannya untuk 

mengonsumsi jamu sebagai cara menjaga 

kesehatan tubuhnya, sekaligus 

memanfaatkan kekayaan sumber daya 

alam yang berkhasiat untuk tubuh. Orang 

yang berperan dalam melestarikan jamu 

disini ialah produsen jamu yaitu Bapak 

H. Moh Sholeh dan ibu Solihah. 

Produsen jamu tak hanya menjalankan 

perannya dalam bidang bisnis dan 

mencari keuntungan saja namun lebih 

dari itu juga sebagai menjalankan peran 

masyarakat yang berupaya pelestarian 

kebudayaan minum jamu. Masyarakat 

Madura sebagai konsumen jamu 

merupakan aktor utama yang 

memanfaatkan jamu sebagai pilihan 

untuk menjaga kesehatan dan 

kecantikannya. Jamu yang tersedia 

berbagai jenisnya sesuai usia, fase 

kehidupan, jenis kelamin, dan berbagai 

kebutuhan tubuh sehingga konsumen 

sebagai orang yang merasakan manfaat 

jamu juga berasal dari berbagai usia 

mulai dari remaja hingga lansia sesuai 

dengan kebutuhannya. Pemilik spa 

sebagai aktor pendorong yang 

mewujudkan upaya perawatan tubuh 

dengan membuka bisnis dalam bidang 

salon spa. Upaya pelestarian dan 

peningkatan kualitas spa terletak pada 

kualitas terapisnya. Terapis sebagai 

orang yang memberikan pelayanan spa 

kepada pengunjung harus memiliki 

kualitas yang baik, mulai dari mampu 

melayani pengunjung dengan baik, 

ramah, dan sopan. Terapis sebagai aktor 

yang penting dalam menjalankan 

perawatan spa.   Masyarakat sebagai 

pengunjung spa berperan besar untuk 

pemanfaatan dan pelestarian spa, yang 

mana masyarakat yang melakukan 

perawatan spa sebagai pelaku utama 

peminat spa.  

Simpulan 

Kebudayaan manusia yang semakin 

kompleks terlihat dari berbagai bidang 

kehidupan, salah satunya budaya 

perawatan tubuh. Perawatan tubuh di 

Indonesia merupakan tradisi yang 

diturunkan sejak jaman kerajaan yang 

berbasis kearifan tradisional. Kini 

perawatan tubuh sudah berkembang ke 

berbagai daerah dan dikembangkan 

menurut kearifan lokalnya masing-



12 
 

masing. Kebudayaan perawatan tubuh di 

Madura dikenal dengan sebutan lokal 

arbet beden yang dalam bahasa 

Indonesia memiliki arti merawat tubuh. 

Arbet beden di Madura berasal dari 

budaya perawatan tubuh luar dan dalam 

yang dilakukan oleh permaisuri dan selir 

di keraton Sumenep. Budaya tersebut 

kemudian menyebar hingga ke berbagai 

kabupaten di Madura, termasuk 

kabupaten Bangkalan. Lokasi kabupaten 

Bangkalan yang dekat dengan kota dari 

provinsi lain di Jawa Timur 

memungkinkan masyarakatnya untuk 

mengembangkan tradisi kearifan lokal 

Bangkalan Madura dalam bentuk jamu 

(jemoh) dan spa (so’oso) khas Bangkalan 

Madura.  

Kearifan lokal Bangkalan Madura 

berupa perawatan tubuh dilakukan dari 

dalam tubuh dengan mengonsumsi jamu, 

dan perawatan kecantikan dari luar tubuh 

dengan spa. Jamu Bangkalan Madura 

terdiri dari jamu untuk memelihara 

kesehatan secara umum, untuk pria dan 

wanita. Jamu untuk pria berkhasiat untuk 

menambah stamina tubuh, menambah 

gairah dan vitalitas pria. Jamu untuk 

perempuan berkhasiat untuk menjaga 

kebersihan organ kewanitaan, menjaga 

bentuk tubuh yang ideal, dan menjaga 

kebersihan kulit tubuh dan wajah. Spa 

khas Bangkalan Madura berupa spa khas 

keraton Madura dengan ciri khas 

penggunaan bahan beraroma rempah. 

Gagasan perawatan kesehatan dan 

perawatan kecantikan tubuh orang 

Madura yaitu untuk memberikan 

pelayanan dan kepuasan terhadap 

pasangan sehingga dapat melestarikan 

keharmonisan rumah tangga.  

Upaya masyarakat Bangkalan 

Madura untuk memanfaatkan jamu dan 

spa bertujuan untuk upaya preventif atau 

pencegahan penyakit, dan upaya 

promotive atau peningkatan kesehatan. 

Masyarakat Bangkalan Madura sebagai 

aktor utama pelestarian kearifan lokal 

Bangkalan Madura dengan 

mengembangkan pengetahuannya 

dengan menjadi produsen jamu, pendiri 

salon kecantikan dan spa, terapis spa, 

dan konsumen spa dan jamu. Masyarakat 

tidak hanya menjalankan perannya dalam 

bidang bisnis melainkan juga sebagai 

upaya melestarikan kebudayaan minum 

jamu dan perawatan tubuh sebagai 

warisan budaya Madura. 
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