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Abstract 

The way the man using plants for food, medicine and medication, or even the wellness is, 
undoubtly, cultural heritage. A cultural heritage of which  related  to community`s value on their  
environment  and quality of life.  The difference of value may occure one to another because of 
their assumption that their own value is right and best.  Ethnocentrism and cultural relativism 
explain the attitude differences. The same ingredient can be used for several benefit, from food 
material to medication and the wellness. The difference of value and practices on medical 
system can be seen as the effort of local tradition in surviving traditional wellness. Indonesian 
Traditional Wellness (“ITW”), is cultural heritage which need comprehensive exploration for its 
development. ITW inherites from natural resources and cutural diversity which is  believed 
under the domination of global capitalism, while in the same time is ignored because of 
weakness of commitment and appreciation to local products. This paper describes diversity and 
variety of values,  philosophical aspect, local wisdom, and practices in the frame work of 
cultural map of ITW. Theory of Foster and Barbara Anderson and Michael  Winkelman which 
explains the important factor of medical anthropology, health and nutrition will analize ITW. 
Social and cultural character  has different respons on food, health and nutrition, and 
psychology as well. Integrated picture of philosophy, values and local wisdom, practices on 
wellness, relaxation and aromatherapy in Indonesia, wide-ranging cultural diversities should be  
developed as national cultural identity. 

Keywords:  ITW as cultural heritage; concept of  cultural ethnocentrism and relativism; social-
cultural and psychology dimension on health,  food and nutrition.  

 
 
 
 
I.  Pendahuluan  

Semua kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan makanan dan minuman, 
obat-obatan, kesehatan diatur oleh sistem sosial-budaya. Persoalan mengenai apa yang 
diterima dan apa yang ditolak sepenuhnya  berada dalam kontrol budaya. Kontrol 
kebudayaan seringkali memodifikasi, menghambat dan mengubah melalui berbagai 
cara.   

Cara bagaimana manusia memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan 
dan atau sebagai  obat ataupun pengobatan  merupakan proses pewarisan budaya yang 
terkait dengan pandangan masyarakat terhadap alam atau lingkungan sekitar serta 
kualitas hidup. Timbul perbedaan pada berbagai bentuk masyarakat yang didasarkan  
pada asumsi bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah yang benar dan yang terbaik. 
Konsep-konsep etnosentrisme dan relativisme budaya inilah yang menjelaskan mengapa 
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ada perbedaan kebiasaan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Bahan-bahan 
tumbuhan yang sama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pada suatu 
kebudayaan, namun juga bisa menjadi bahan ramuan obat dalam kebudayaan lain.  

Perbedaan nilai dan praktik budaya Indonesia dalam sistem medis, tidak hanya 
telihat pada upaya-upaya yang bertujuan untuk penyembuhan semata, namun juga dapat 
diamati pada upaya-upaya tradisi lokal dalam mempertahankan kebugaran tubuh atau 
yang dikenal dengan  “traditional wellness”. Traditional wellness, merupakan kekayaan 
budaya (cultural heritages) yang sangat luarbiasa ragamnya, namun belum digali & 
dikembangkan secara sungguh-sungguh. Sistem kebugaran berbasis tradisi budaya 
Indonesia atau Indonesian Traditional Wellness (ITW) merupakan produk  kekayaan 
alam dan budaya Indonesia yang sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. ITW merupakan potensi kekayaan  alam dan kebudayaan Indonesia yang 
ibarat mutiara dalam lumpur, masih terbenam dalam dominasi kapitalisme global serta 
terabaikan karena lemahnya penghargaan dan perlindungan terhadap produk-produk 
lokal. Dalam pembahasan makalah selanjutnya akan digunakan istilah Indonesian 
Traditional Wellness   atau  disingkat dengan ITW untuk tujuan mempopulerkan sistem 
kebugaran berbasis tradisi Indonesia.  

ITW merupakan salah satu kekayaan budaya yang  sangat penting untuk digali, 
dikaji dan dikembangkan. Dibutuhkan upaya sungguh-sungguh secara berkesinam-
bungan untuk mengidentifikasi, melakukan pemetaan, perlindungan dan pengembangan 
keragaman kekayaan alam dan budaya bagi kepentingan kesehatan dan kebugaran 
masyarakat. Pengembangan ITW memerlukan kajian yang bersifat komprehensif dan 
holistik yang memperlihatkan hubungan yang erat antara lingkungan fisik, organisasi 
sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh pada pola makan, gizi, kebugaran dan 
kesehatan masyarakat. Dalam kajian semacam itu dapat digali etnomedisin dan 
etnofarmakologi ITW yang memberi gambaran utuh tentang keanekaragaman fungsi 
dan makna setiap bahan tumbuhan untuk pengembangan ITW. Selain tentang nilai dan 
proses dalam  ITW,  dapat dikembangkan pula kajian tentang peran aktor yang terkait 
dengan pengembangan ITW. Siapa sajakah yang berperan dalam proses ITW? Keahlian 
apa sajakah yang terkait dengan pengembangan ITW? 

Nilai-nilai dan praktik budaya yang berhubungan dengan traditional wellness 
yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara merupakan kekayaan budaya yang 
membutuhkan pengelolaan secara terpadu untuk mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan bangsa. ITW yang berhasil dikembangkan dari berbagai sumber - 
termasuk yang berasal dari budaya keraton di seluruh Nusantara - telah menghasilkan 
potensi kekayaan budaya yang luar biasa apabila dikelola dan dikembangkan dengan 
baik. Dapat diamati dari keberhasilan dari beberapa perusahaan yang mengangkat 
kekayaan pengobatan tradisional, sebagaimana telah dibuktikan oleh PT Jamu Nyonya 
Meneer  dengan  beragam jamu termasuk paket  jamu  habis bersalin yang dibuat  dari 
racikan warisan tradisi dan mengunakan rempah-rempah tradisional, Ibu Mooryati 
Soedibyo dengan produk Mustika Ratu dan Royal Heritage Spa, Ibu Martha Tilaar 
dengan produk dengan label Sari Ayu, serta produk-produk lain yang telah berkembang 
luas hingga ke manca negara. Semuanya itu adalah beberapa contoh pengembangan 
ITW yang telah diangkat ke tingkat Nasional dan Internasional. Kekayaan tersebut akan 
semakin berkembang apabila ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menggabungkan 
ilmu farmakologi dengan perspektif budaya yang mengangkat beragam kearifan lokal 
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yang berbasis komunitas adat dan budaya yang secara spesifik berkaitan dengan 
kesehatan, kebugaran dan kecantikan.  

ITW ditelaah  dari konsep dan teori Antropologi Kesehatan yang dikembangkan 
oleh Foster dan Barbara Anderson (1986). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa 
sumbangan ilmu Antropologi bagi ilmu-ilmu kesehatan terletak dalam tiga kategori 
utama. Pertama, ilmu Antropologi memberikan suatu cara yang jelas dalam 
memandang  masyarakat secara keseluruhan, maupun para anggota individu mereka; 
ilmu Antropologi menggunakan pendekatan yang menyeluruh (holistik), atau bersifat 
sistemik dari seluruh bagian yang saling menyesuaikan dan mengisi. Antropologi juga  
menekankan pentingnya relativisme budaya dalam menilai cara-cara yang berlainan 
dengan cara-cara kita sendiri, yaitu kebutuhan untuk menginterprestasikan bentuk-
bentuk asli dalam konteks budaya dimana bentuk itu ada, dan bukan menilainya 
menurut ukuran Barat.  

Kedua, Ilmu Antropologi memberikan suatu model yang secara operasional 
berguna untuk menguraikan proses-proses perubahan sosial dan budaya, dan juga untuk 
membantu memahami keadaan masyarakat dalam melakukan respons terhadap kondisi 
yang berubah. 

Ketiga, ahli antropologi menawarkan kepada ilmu-ilmu kesehatan suatu 
metodologi penelitian yang longgar dan efektif untuk menggali serangkaian masalah 
teoritis dan praktis yang sangat luas, yang dihadapi  dalam berbagai program kesehatan. 
Ilmu Antropologi menawarkan konsep tentang “premis-premis”, atau “asumsi-asumsi” 
yang mendasari tingkahlaku, premis-premis yang yang menjadi kunci penting untuk 
memahami rasional dari perbuatan-perbuatan  yang jika dipandang  dari asumsi-asumsi 
budaya yang sangat berbeda, sering nampak tidak rasional. 

Pembahasan perihal sistem kebugaran tradisional Indonesia dalam makalah ini 
menggunakan teori dan metode perspektif antropologi, khususnya antropologi 
kesehatan yang menawarkan dua konsep utama  yang cocok untuk ilmu-ilmu kesehatan, 
yakni (1) Pendekatan Holistik, dan (2) Relativisme Budaya. Antropologi kesehatan 
dipandang para dokter  sebagai  disiplin bio-budaya yang memberikan perhatian pada 
aspek biologis dan sosial-budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara 
interaksi antara keduanya disepanjang sejarah kehidupan manusia, yang mempengaruhi 
kesehatan dan penyakit. Menggunakan teori antropologi kesehatan Foster dan Barbara 
Anderson (1986:11) yang mendefinisikan antropologi kesehatan sebagai aktivitas  
formal antropologi yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit.  

Melalui pemikiran Michael Winkelman, dalam buku “Culture and Health: 
Applying Medical Anthropology”,(2009:8-9) dapat dipelajari pemikiran kritis 
antropologi kesehatan (medical anthropology), tentang pentingnya pemahaman budaya 
bagi profesional medis. Winkelman menjelaskan bahwa kompetensi budaya pada 
profesional kesehatan merupakan bagian yang  penting dalam memberikan layanan 
kesehatan, di dalamnya termasuk kemampuan untuk memahami rentang dari faktor-
faktor budaya yang mempengaruhi kesehatan, termasuk pengetahuan budaya, kesadaran 
dan kepekaan secara personal. Winkelman juga menyampaikan bahwa kompetensi 
budaya pada profesional kesehatan merupakan suatu kapasitas kompetensi yang tidak 
hanya penting secara individual, tetapi juga penting secara kelembagaan dan kebijakan. 
Kompetensi budaya meliputi beberapa dimensi, antara lain: pengetahuan tentang 
dinamika budaya secara umum dan relasi lintas budaya; ketrampilan tentang adaptasi 
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dan relasi lintas budaya; pengetahuan tentang perilaku  pada budaya spesifik dan 
kepercayaan-kepercayaan pada kelompok yang spesifik. Dalam hal inilah dirasakan 
pentingnya kompetensi budaya untuk profesional medis perihal ITW dan industri  Spa, 
sehingga  ITW dan industri  Spa dipahami secara utuh dari aspek medis dan non medis. 

II.  ITW & Perspektif Budaya 

Kebudayaan menentukan aspek kehidupan manusia. ITW merupakan hasil  dari 
proses percampuran dan pewarisan budaya yang panjang dari masa ke masa. Atas dasar 
itu dirasakan pentingnya untuk melakukan pemetaan budaya dalam pengembangan ITW 
yang tersebar di seluruh Nusantara. Suatu pemetaan kekayaan budaya yang tidak saja 
bermanfaat bagi pengembangan identitas budaya lokal, namun juga dapat 
dikembangkan menjadi identitas kebudayaan Nasional. Ketika ITW digali dan 
dikembangkan, maka tidak hanya berhenti pada urusan kebudayaan semata, namun 
dapat dikembangkan menjadi salah satu usaha bentuk layanan medis  yang juga 
menjanjikan secara ekonomi. Apa yang dikembangkan negara Korea yang terkenal 
dengan produk berbahan baku  Ginseng dapat menjadi contoh pengembangan  produk 
ITW, dari lokal  masuk ke pasar dunia.  

ITW ditelaah dari pendekatan holistik dan relativisme budaya. Pendekatan 
holistik membantu melihat ITW dalam kerangka menyeluruh dilihat dari segala aspek, 
bahwa ITW terkait dengan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan, organisasi, dan 
faktor-faktor lain yang relevan dengan pelestarian & pengembangan ITW. Terdapat 
keragaman ITW yang dapat ditelaah dari konsep relativisme budaya. Nilai-nilai dan 
praktik ITW  yang dianggap baik dan bermanfaat bagi suatu masyarakat, belum tentu 
dinyatakan sama baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Hal ini terkait dengan  
kebiasaan manusia. Kebiasaan yang paling sulit berubah dari manusia adalah kebiasaan 
yang berhubungan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup (survive), seperti 
kebiasaan makan serta perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Semua 
kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan makanan dan minuman, obat-obatan, 
kesehatan diatur oleh sistem sosial-budaya. Persoalan mengenai apa yang diterima dan 
apa yang ditolak sepenuhnya berada dalam kontrol budaya. Kontrol kebudayaan 
seringkali memodifikasi, menghambat dan mengubah melalui berbagai cara. Kontrol 
kebudayaan dalam kesehatan, kebugaran dan kecantikan diperkuat oleh adanya 
etnosentrisme dan  relativisme  kebudayaan.  

Konsep etnosentrisme dan relativisme budaya dapat digunakan untuk 
menjelaskan kecenderungan-kecenderungan sikap dan perilaku manusia dalam ITW.  
Pada dasarnya manusia cenderung bersikap etnosentris, mengikatkan diri dengan cara-
cara yang berlaku pada kebudayaan mereka dan sekaligus menganggap cara itu adalah 
yang terbaik dibanding cara-cara kebudayaan lain. Cara pandang terhadap penyakit, 
penyembuhan, makanan, dan obat merupakan proses pewarisan budaya yang terkait 
dengan pandangan masyarakat terhadap alam atau lingkungan sekitar. Timbul 
perbedaan pada berbagai bentuk masyarakat yang didasarkan  pada asumsi bahwa nilai-
nilai yang mereka anut adalah yang benar dan yang terbaik. Konsep-konsep  
etnosentrisme dan relativisme budaya inilah yang menjelaskan mengapa ada perbedaan 
kebiasaan antara  masyarakat yang satu dengan yang lain dalam nilai-nilai dan praktik 
terkait ITW. Adanya konsep etnosentrisme dan relativisme budaya sekaligus 
menjelaskan mengapa sulit merubah kebiasaan  yang sudah berlangsung turun-temurun 
dari generasi ke generasi. Sekalipun, harus diakui dan tak dapat dipungkiri bahwa 
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kebiasaan yang berpengaruh langsung maupun tidak terhadap kesehatan juga  tak dapat 
dilepaskan dari pengaruh kebudayaan lain.  

Dalam  ITW dan industri Spa terdapat keragaman baik berupa keragaman nilai 
maupun keragaman dalam proses dan bahan dasar. Bahan dasar pada umumnya berasal 
dari tumbuh-tumbuhan, di mana proses pembuatan bahan-bahan hingga keragaman 
dalam proses layanan sangat dipengaruhi oleh proses pewarisan budaya dalam 
masyarakat yang terjadi dari generasi ke generasi. Sangat disayangkan belum banyak 
masyarakat yang mendokumentasikan secara tertulis kekayaan budaya berupa sistem 
kebugaran berbasis tradisi budaya setempat. Kecenderungan tradisi lisan, membuat 
proses pewarisan budaya tentang ITW dan Spa tidak berjalan dengan mulus. Karenanya, 
pemetaan tradisi lokal yang memuat keragaman budaya dalam pengembangan sistem 
kebugaran berbasis tradisi budaya setempat menjadi informasi yang sangat penting pada 
masa kini dan yang akan datang sebagai aset atau kekayaan budaya bangsa. 

Perkembangan ITW dapat dilihat dari tiga wujud kebudayaan, dari aspek nilai, 
aspek proses dan aktivitas bersama serta aspek hasil karya/kebudayaan materi, sebagai 
berikut:  

1. Aspek Nilai: yakni  dapat dilihat dari ide, filosofi, nilai-nilai yang dianut dan 
dikembangkan yang mendasari pengembangan ITW. Filosofi dalam ITW dan 
pengelolaan Spa  juga tak dapat dilepaskan dari keragaman budaya yang ada di 
Indonesia. Ada ITW dan Spa dari kebudayaan Jawa yang berbasis Jawa keraton, ada 
pula ITW dan Spa  Bali, yang sama-sama telah berkembang hingga ke manca 
negara.  

2. Aspek Proses dan Aktivitas Bersama: Pengembangan ITW termasuk Spa  dapat 
dilihat dari proses-proses dan aktivitas bersama. Seperti jaringan dan kerjasama 
antara produsen produk Spa dengan tempat-tempat layanan Spa; jaringan  petani 
rempah-rempah, pedagang pasar dan peracik bahan-bahan obat tradisional;  
hubungan kerja antara pengelola hotel/mal/bandara dengan pengusaha Spa;  
hubungan  konsumen ITW dengan terapis; pendidikan herbal & Spa terapis; peran 
Instansi terkait dalam menyusun standar pendidikan & layanan ITW; peran kaum 
perempuan dalam pengembangan ITW, sebagai penjaga kearifan budaya lokal 
hingga pengembangan usaha; perjalanan proses dari penanaman tumbuhan bahan 
ITW dan Spa,  dari proses pengolahan dan peracikan, hingga  proses layanan ITW 
dan pengembangan produk-produk Spa. 

3. Aspek Hasil Karya/Kebudayaan Materi: meliputi tumbuhan yang terdiri dari 
bunga, buah,  daun,  kulit pohon, akar  sebagai bahan dasar ITW; rempah-rempah 
seperti kunyit, sereh, jahe, dan lain-lain; bahan-bahan tambahan lain sebagai bahan 
untuk meracik produk, obat tradisional atau jamu seperti minyak bulus, batu-batuan, 
dan lain-lain; pengembangan peralatan  dan teknologi Spa tradisional hingga 
modern, dari gerabah atau keramik hingga peralatan steam; dan lain-lain. 

Penjelasan tentang ITW dari tiga wujud budaya tersebut  dapat memberikan 
gambaran tentang relasi/hubungan yang kuat antara manusia, kebudayaan dan 
lingkungan, sebagai berikut:   

1. Keberagaman tumbuhan: di Indonesia tumbuhan yang seringkali digunakan 
sebagai bahan ITW sangat beragam dan tumbuh di banyak wilayah di Indonesia. 
Ada jenis tumbuhan yang tumbuh dan dimanfaatkan untuk tujuan yang sama, tetapi 
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juga ada tumbuhan yang tumbuh dan pemanfaatan secara spesifik dan bersifat lokal. 
Lokalitas tumbuhan juga dapat dilihat dari keragaman bahasa dalam pemberian 
nama tanaman/tumbuhan.  

2.  Aspek Nilai-nilai Budaya & Filosofi: Adanya nilai-nilai, pengetahuan dan 
kearifan (indigenous knowledge & local wisdom) yang dimiliki dan bertahan dalam 
setiap kebudayaan untuk  menjaga kesehatan, kebugaran dan kecantikan dengan 
memanfaatkan bahan-bahan alam dan juga keseimbangan eko-sistem. 

3. Aktor: menjelaskan tentang peran masyarakat secara individual dan kelompok 
dalam pelestarian dan pengembangan ITW.  Aktor dalam hal ini termasuk juga 
peran kaum perempuan. Perempuan menjalankan multi  peran perempuan mulai dari 
peran sebagai penjaga nilai-nilai, pengetahuan dan kearifan budaya lokal, peran 
dalam kegiatan menanam, memetik, memproduksi, peran sebagai terapis, hingga 
peran sebagai konsumen.  

Ketiga wujud budaya tersebut berada dalam konsep keseimbangan antara 
manusia, kebudayaan dalam pemanfaatan tumbuh-tumbuhan untuk keperluan ITW yang 
berada dalam kontrol kebudayaan masing-masing. Dalam semua sistem medis 
berdasarkan keragaman budaya, ditemukan bahwa ada konsep keseimbangan sebagai 
konsep dasar dalam penggunaan bahan tumbuh-tumbuhan, serta bahan-bahan alam 
lainnya. Tumbuh-tumbuhan sebagai  bahan dasar yang sangat beragam dan tumbuh di 
banyak wilayah, merupakan bahan-bahan dasar penting dalam pengembangan ITW 
pada masing-masing kebudayaan. Keberagaman  bahan-bahan dasar pengembangan 
ITW dapat dibagi menjadi  bahan utama dan bahan tambahan. Artinya, bahwa dalam 
pembuatan suatu ramuan bahan kebugaran terdapat satu atau dua tumbuhan yang 
dijadikan bahan dasar sebagai bahan utama, sedangkan lainnya sebagai bahan 
tambahan. Bahan tambahan bisa jadi dimasukan untuk unsur rasa/aroma maupun warna, 
ataupun bahan yang bertujuan untuk mencairkan yang diambil dari bahan tumbuhan 
ataupun hewan. Misalnya, penambahan buah asam (tamarine) atau jeruk nipis 
dimaksudkan untuk menawar rasa pahit pada bahan dasar/utama. Bunga mawar atau 
melati atau kayu cendana sebagai pengharum. Minyak kelapa, minyak zaitun atau 
minyak bulus untuk mencairkan ramuan atau untuk pijat. 

Keberagaman bahan dasar tumbuh-tumbuhan untuk pengembangan ITW juga 
dapat dikategorikan menjadi dua, yakni:  

1. Bahan dasar tumbuhan yang bersifat universal, artinya bahan dasar yang dapat 
dijumpai pada hampir semua ITW, antara lain adalah: kunyit, sirih, sereh, jahe. 
Bahan-bahan tersebut dengan mudah dijumpai pada semua ITW, walaupun 
dimaknai secara simbolik, dengan fungsi, serta cara  pengolahan yang beragam;  

2. Bahan dasar tumbuhan  yang bersifat spesifik, ditemukan terbatas pada 
pengembangan ITW, antara lain adalah: buah merah, sarang semut, tongkat Madura, 
pasak bumi, adalah sebagian tumbuhan yang bersifat spesifik, hanya ditemukan di 
daerah tertentu dengan fungsi dam pengolahan yang sangat khas. Walaupun saat ini 
pemasaran buah merah, sarang semut, dan lain-lain sudah menyebar di seluruh 
wilayah, namun tanaman-tanaman tersebut hanya dapat ditemukan pada daerah 
tertentu. 

Keberagaman bahan dasar tumbuhan untuk pengembangan ITW juga dapat 
dikategorisasi berdasarkan keseimbangan unsur Yin & Yang. Berikut beberapa contoh 
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bahan baku ITW berdasarkan keseimbangan unsur Yin dan Yang. Ada tanaman yang 
dikategorikan mengandung unsur panas: nasi ketan, kacang kedelai, jahe, arak, daun 
prei. Ada jenis tanaman yang mengandung unsur dingin: bayam, buah-buahan seperti 
tomat, kesemak, ramuan teh, dan lain-lain. 

Dalam pengembangan ITW dapat dilihat betapa erat hubungan antara manusia, 
lingkungan dan kebudayaan, dapat dilihat dari cara mereka menenuhi kebutuhan sehari-
hari untuk bertahan hidup dan memerangi sakit dan penyakit. Manusia menjaga dan 
memanfaatkan beragam  tumbuhan dan hewan yang dapat dijumpai disekitar tempat 
tinggal. Klasifikasi sistem tanaman atau tumbuhan secara sosial budaya dapat 
digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan ITW berbasis pengetahuan dan 
kearifan budaya lokal. Misalnya, perihal klasifikasi paralel tumbuhan, obat dan 
makanan. Banyak ditemukan adanya klasifikasi yang bersifat paralel: tumbuhan, obat 
dan makanan. Bahwa tumbuhan tertentu menjadi bahan makanan sekaligus juga 
menjadi bahan makanan dalam masyarakat yang memperolehnya sebagai proses 
pewarisan budaya secara turun-temurun. Tumbuhan pepaya merupakan salah satu 
contoh tumbuhan yang memiliki klasifikasi paralel sebagai obat dan makanan. Buah, 
bunga dan daun Pepaya digunakan sebagai makanan. Daun dan bunga juga banyak 
digunakan sebagai ramuan pengobatan berdasarkan resep tradisional yang diwariskan 
dari generasi ke generasi. Semuanya merupakan bagian dari etnomedisin, etnofarma-
kologi dan etnobotani dalam kaitan dengan budaya lokal. Pengembangan ITW dapat 
ditelaah dari teori Jerome, Pelto dan Kandel yang menjelaskan model ekologi  dalam 
studi antropologi gizi. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan biologi dan 
psikobiologi manusia seperti kebutuhan makan, dipengaruhi oleh interaksinya dengan 
lingkungan fisik, lingkungan sosial, organisasi sosial, teknologi, dan nilai-nilai budaya 
(Jerome dkk, 1980). 

III.  Aspek Nilai-Nilai  dalam Pengembangan ITW 

Dalam setiap kebudayaan yang mengembangkan ITW, terdapat aspek nilai-nilai 
dan filosofis yang mendasari pengembangan ITW. Adanya kearifan (wisdom) yang 
dimiliki dan bertahan dalam setiap kebudayaan untuk  menjaga kesehatan, kebugaran 
dan kecantikan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dan juga keseimbangan eko-
sistem. Aspek filosofis dari ITW merupakan bagian yang menarik untuk digali dan 
dikembangkan sebagai bagian secara utuh pemetaan ITW sebagai kekayaan budaya. 
Aspek filosofis terkait pengembangan ITW tentang kebugaran, kelangsingan dan 
kecantikan, tentang khasiat tumbuhan tertentu, tentang  relaksasi, dan seterusnya. Telah 
banyak upaya menggali dan mengembangkan ITW dan Spa berbasis budaya yang 
mengangkat berbagai aspek termasuk aspek filosofis. Martha Tilaar dkk, dalam buku 
The Green Science of Jamu: Pendekatan Pragmatik untuk Kecantikan dan Kesehatan 
(2010), menuliskan tentang kekayaan dan keanekaragaman  hayati Indonesia sebagai 
sumber obat dan kosmetika. Dalam buku tersebut dijelaskan keanekaragaman kultur di 
Indonesia, hingga aspek filosofi jamu, yang diuraikan dalam kaitan dengan penerapan 
konsep green science untuk kecantikan dan kesehatan. Dijelaskan pula aplikasi  
etnomedisin pada jamu yang berkaitan dengan warisan tradisi budaya dari masa lalu 
hingga kini. Filosofi tentang kecantikan  timur yang diadopsi dari puteri keraton di Jawa 
menjadi inspirasi pengembangan ITW dan  Spa  oleh  Sari Ayu Martha Tilaar, Mustika 
Ratu dengan produk Royal Heritage Spa, dan lain-lain. 
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ITW dan Spa dapat dijelaskan dari Sistem Medis Naturalistik sebagaimana 
dikutip dari buku Foster dan Barbara Anderson (1986). Bahwa penyakit (illness) 
dijelaskan dengan istilah-istilah sistemik yang bukan pribadi. Sistem-sistem naturalistik 
mengakui adanya suatu model keseimbangan, sehat terjadi karena unsur-unsur yang 
tetap dalam tubuh, seperti panas, dingin, cairan tubuh (humor atau dosha), Yin dan 
Yang, berada dalam keadaan seimbang menurut usia, kondisi individu dalam lingkungan 
alamiah dan lingkungan sosialnya. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka hasilnya 
adalah timbulnya penyakit. Mewakili warisan dari “Tradisi Besar” medis dalam 
peradaban-peradaban tinggi klasik, terutama dari Yunani, India dan Cina. Sistem medis 
naturalistik India dikenal dengan Ayurveda dan sistem medis  Cina dikenal dengan  
Cina Traditional Medicine (CTM). Bagaimana dengan sistem medis naturalistik 
Indonesia? Pengembangan masih bersifat lokal, dan beberapa diantaranya mulai 
diangkat dan dikenal di skala nasional dan bahkan mulai dikenal di mancanegara 
melalui produk-produk dari Mustika Ratu, Martha Tilaar Sari Ayu, Sidomuncul, 
produk-produk Bali Spa dan lain-lain. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua 
pihak, terutama Pemerintah agar sistem dan produk-produk kebugaran tradisional 
Indonesia dapat dikenal luas di manca negara dan sekaligus dapat menjadi tuan di 
negeri sendiri. 

IV.  ITW dalam Persamaan Universal Sistem Medis 

Beberapa “Persamaan Universal” dalam Sistem-sistem Medis dan penerapan-
nya untuk menganalisis perkembangan  ITW, adalah sebagai berikut.  Sistem Medis 
adalah bagian integral dari kebudayaan: dapat dilihat bahwa kemunculan ITW 
(bahan baku, proses layanan, produk, dan seterusnya) tak dapat dilepaskan dari 
pengembangan sistem medis dalam berbagai kebudayaan, misalnya sistem medis Jawa 
yang melahirkan praktik “luluran” dan menghasilkan beragam produk lulur, boreh, dan 
lain-lain. Dengan nama yang berbeda aktivitas semacam pembuatan atau pemakaian 
lulur juga ditemukan pada kebudayaan Bali, Banjar, Dayak, dan lain-lain. 

Penyakit ditentukan kebudayaan: dalam hal dapat disebutkan bahwa menjaga 
kebugaran dan kesehatan melalui pemanfaatan ITW merupakan suatu tindakan budaya 
yang didasarkan pada berbagai kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, mitos dan tabu  
tentang kondisi sehat-sakit. Ketika suatu kondisi sakit dinyatakan sebagai hal yang 
wajar, akibat ketidak seimbangan unsur panas dan dingin dalam tubuh manusia, maka 
tidak disebut sebagai sakit, hanya disebut sebagai “masuk angin”, yang acapkali tidak 
membutuhkan upaya pengobatan, namun cukup minum ramuan tertentu seperti wedang 
jahe, teh sereh, wedang uwuh  (Jawa).  Pemahaman budaya semacam itu, berangkat dari 
kategorisasi kondisi sakit dalam kerangka sistem naturalistik. Dalam sistem naturalistik, 
upaya pengobatan dilakukan secara alamiah, dalam rangka mengembalikan 
keseimbangan unsur panas dan dingin dalam tubuh yang sakit. Sebaliknya, ketika 
ditemukan suatu kondisi sakit yang jarang ditemukan, tidak bisa dijelaskan menurut 
pengetahuan yang mereka ketahui, maka gejala tersebut akan direspons sangat serius, 
bisa jadi dianggap sebagai kondisi sakit kategori parah dan membutuhkan pertolongan 
penyembuh. Bila dikategorikan sebagai  penyakit dalam kerangka sistem personalistik, 
di mana ada dugaan bahwa penyakit disebutkan karena adanya peran aktor, manusia 
atau makhluk halus, maka penyembuhan dilakukan melalui peran dukun atau orang 
pintar yang dianggap dapat mengatasi sakit akibat santet, guna-guna, dan lain-lain. 
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Semua Sistem Medis memiliki segi-segi pencegahan dan pengobatan: 
kebudayaan mengembangkan berbagai cara pencegahan dan pengobatan berdasarkan 
keyakinan, pengalaman, dan proses pewarisan budaya. Kebiasaan mengkonsumsi jamu, 
pijat, kerokan, bekam, kop, dan lain-lain, membuktikan bahwa sistem medis yang 
tersebar dalam setiap kebudayaan mempunyai segi pencegahan dan pengobatan. Bahan, 
cara mengolah, atau metode yang dikembangkan bisa sangat beragam, namun acapkali 
terdapat persamaan-persamaan dalam filosofi, keyakinan, bahan, metode atau ritual 
maupun tindakan yang dilaksanakan. 

Sistem Medis memiliki sejumlah fungsi: dalam hal ini dapat dilihat dari 
filosofi yang terkandung dalam ITW, termasuk dalam layanan Spa, yang dapat 
memberikan rasionalitas serta menjelaskan mengapa. Serta juga dapat memberikan 
peran nasionalistik ITW dan Spa sebagai bagian dari pengobatan tradisional, yakni 
menjadi ciri khas, identitas budaya Indonesia, serta dapat menjadi komoditas non-migas 
yang menjanjikan apabila dikembangkan dalam skala besar. 

ITW sebagai bagian dari sistem medis memiliki sejumlah fungsi, antara lain, 
memberikan fungsi memberikan rasional bagi pengobatan: artinya bahwa pemahaman 
serta praktik-praktik dalam ITW pada setiap kebudayaan memiliki rasionalitas masing-
masing. Pijat, aromaterapi, kerokan, dan lain-lain mempunyai rasionalitasnya masing-
masing. Ada yang merasa belum sembuh dan belum merasa bugar apabila belum dipijat 
atau dikerok, dan seterusnya; ITW juga menjelaskan fungsi mengapa. Mengapa ITW 
diajarkan dan dipraktekkan dari generasi ke generasi? Mengapa menggunakan ramuan 
tertentu? Mengapa harus dilembutkan dengan pipisan yang terbuat dari batu dan tidak 
boleh menggunakan peralatan listrik?. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh  
yang menunjukkan dinamika budaya terkait pengembangan ITW. 

Keragaman  sistem kebugaran di Indonesia dapat digali dan dikembangkan dari 
berbagai ITW yang ada. Misalnya, ITW yang digali dan dikembangkan dari sistem 
medis Jawa yang melahirkan beragam praktik ITW, seperti praktik “luluran”. Praktik 
luluran mempunyai nilai yang beragam serta menghasilkan bermacam-macam produk 
lulur yang sudah sangat dikenal masyarakat. Ada produk  lulur berupa bedak, lulur 
kocok,  boreh, dan lain-lain. Sebagai bagian integral dari sistem medis Jawa, praktik 
luluran mempunyai nilai-nilai dan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. 
Khususnya bagi kaum perempuan. Pada mulanya, Luluran adalah kebiasaan yang 
banyak dijalankan oleh kaum perempuan dari golongan ningrat meniru kebiasaan para 
putri keraton. Kebiasaan yang sama juga dilakukan pada masyarakat yang berlatar 
kebudayaan Madura yang dipengaruhi oleh kebudayaan keraton Sumenep. Selain untuk 
kepentingan untuk menjaga kecantikan, luluran juga dimaksudkan untuk menjaga 
kebersihan dan kebugaran kulit pada tubuh perempuan. Khususnya pada persiapan 
menjelang upacara pernikahan. Calon pengantin puteri diwajibkan untuk menjalankan 
beragam upacara, termasuk secara rutin menjalankan luluran. Untuk membuat calon 
pengantin puteri tampil segar, bugar dan tampil lebih cantik dari sebelumnya yang 
disebut dengan manglingi, saat menjalani upacara pernikahan, di mana praktik luluran 
dilakukan beberapa kali selama masa pingitan berlangsung. Dalam perkembangan pada 
masa kini, praktik luluran telah meluas, dan menjadi layanan komersial melalui 
menjamurnya industri ITW dan Spa. Bahan-bahan yang digunakan juga beragam, ada 
yang menggunakan beras, coklat, teh, kopi, lumpur, dan lain-lain. Banyak industri ITW 
dan layanan Spa yang dikembangkan dari  filosofi, nilai-nilai dan praktik  secara 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

635

tradisional, namun dikemas dan digabung dengan sistem pengelolaan dan teknologi 
modern. 

Menjaga kebugaran dan kesehatan melalui pemanfaatan ITW merupakan suatu 
tindakan budaya yang didasarkan pada berbagai kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, 
mitos dan tabu tentang kondisi sehat-sakit. Dari sini dapat dipahami betapa beragamnya 
kepercayaan dan praktik ITW yang ada pada setiap kebudayaan. Sebagian dimuati 
dengan mitos dan tabu, sebagian lain dapat dimaknai secara empiris dan juga ilmiah 
sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kebugaran. Walaupun praktik 
ITW lebih banyak ditujukan kepada kepentingan kebugaran tubuh, namun dapat diamati 
bahwa praktik ITW juga berdampak pada kesehatan. dapat dikatakan bahwa praktik 
ITW lebih diarahkan  pada upaya kesehatan preventif daripada kuratif. Karena pada 
dasarnya semua sistem medis memiliki segi-segi pencegahan dan pengobatan.  

Kebudayaan mengembangkan berbagai cara pencegahan dan pengobatan 
berdasarkan keyakinan dan pengalaman, kebiasaan yang kemudian berkembang 
menjadi ITW yang berbasis pada nilai-nilai, pengetahuan dan kearifan budaya lokal. 
Mengkonsumsi jamu, pijat, kerokan, luluran, serta maraknya layanan Spa, merupakan 
bukti bahwa sistem medis yang tersebar dalam setiap kebudayaan mempunyai segi 
pencegahan dan pengobatan dengan bahan, cara atau metode yang beragam namun 
acapkali juga ada persamaan-persamaan dalam filosofi, keyakinan, bahan, metode atau 
ritual maupun tindakan yang dilaksanakan. Inilah penerapan konsep etnosentrisme, 
relativisme budaya serta universalisme budaya yang dapat gunakan untuk membuat 
pemetaan tentang ITW dan industri Spa di Indonesia. 

Untuk pengembangan peran nasionalistik ITW dalam kebudayaan Indonesia, 
kita dapat belajar dari pengembangan ITW dari negara lain seperti Cina dan India Cina 
dengan China Traditional Medicine, dan India dengan Ayurveda. Kita menyadari betapa 
kuatnya pengaruh kebudayaan Cina melalui pengobatan tradisionalnya kepada 
masyarakat dunia. Globalisasi pengaruh kebudayaan Cina melalui China Traditional 
Medicine sebagaimana banyak tulisan yang dimuat dalam berbagai literatur tentang “the 
Science of Herbal Asian Medicine” yang memuat tentang ramuan obat tradisional Cina 
yang dianggap mampu menyaingi obat-obat modern.  

ITW sebagai pengembangan sistem medis berbasis budaya mempunyai peran 
penting dalam “nasionalistik pengobatan tradisional”. Artinya, bahwa keragaman ITW 
dapat dikembangkan dalam kerangka pembangunan nasional, mempunyai nilai kultural 
sebagai identitas budaya nasional sekaligus memiliki nilai ekonomi dan politik. 
Memiliki nilai budaya karena dapat menjadi ikon kekayaan budaya bangsa dan 
mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Memiliki nilai ekonomi karena 
pengembangan ITW dan industri SPA telah terbukti menjadi peluang pengembangan 
ekonomi skala lokal hingga internasional. Memiliki nilai politis karena dapat 
meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia berkaitan dengan: pengembangan 
bidang kelimuan berwawasan lingkungan (green science); pembuktian keberpihakan 
kepada petani dan pertanian organik, serta konservasi hutan sebagai bahan baku 
pembuatan jamu, obat dan bahan-bahan Spa; kuatnya komitmen dalam perlindungan 
dan pengembangan ITW & Spa. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi yang mengiringi 
perkembangan bisnis ITW dan Spa merupakan modal dasar dalam pengembangan ITW 
dan Spa. Pengembangan pengetahuan dan teknologi tentang ITW dan Spa yang 
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memperhatikan kearifan nilai budaya lokal terbukti memberi dampak positif, 
sebagaimana yang telah dirintis dan dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia. 
Produk lokal yang berasal dari  kearifan budaya lokal dengan sentuhan teknologi telah 
terbukti dapat menjadi produk yang mendunia dan memberi manfaat bagi 
perkembangan industri ITW, serta mampu membuka lapangan kerja bagi  banyak orang. 
ITW dalam kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dalam ragam dan jenis dapat 
dikembangkan sebagai sistem layanan kesehatan tradisional yang dapat ditempatkan 
sebagai alternatif ataupun sebagai komplementer bagi pengembangan medis modern. 
Globalisasi bisa menjadi ancaman, tetapi juga bisa menjadi peluang apabila 
dikembangkan. Dalam hal ini ITW dapat dikembangkan menjadi fenomena 
glocalization  yang  dapat mengembangkan unsur lokal ke tingkat global.  

ITW dan industri Spa merupakan produk budaya dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dalam siklus kehidupan dan perkembangan manusia, termasuk bagi kaum 
perempuan dari masa ke masa dari tempat ke tempat. Perempuan menjalankan peran 
yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mulai dari peran 
reproduktif yang berhubungan dengan biologis reproduktif, peran produktif yang 
berhubungan dengan income generating, hingga peran mengelola komunitas sosial.   
Perempuan memainkan peran penting dalam pengembangan ITW di Indonesia 
sebagaimana dapat disaksikan pada nama-nama berikut ini: Nyonya Meener, Ibu 
Mooryati Soedibyo, Ibu Martha Tilaar, dan lain-lain. Hal ini terkait dengan peran 
rangkap tiga yang dijalankan perempuan, yakni: (1) Peran Reproduktif (berkaitan 
dengan peran biologis bahwa perempuan hamil, melahirkan & menyusui), (2) Peran 
Produktif (peran ekonomi), dan (3) Peran Mengelola Komunitas Sosial (sebagai agent 
of change, menjalin relasi sosial, pemberdayaan keluarga & komunitas). Berdasarkan 
sejarah pendirian dan pengembangan produk dan layanan ITW, dapat dilihat betapa 
besar peran kaum perempuan. Sebagai pendiri dan penemu, menjadi pengelola, menjadi 
tenaga kerja hingga menjadi konsumen pengguna produk dan layanan ITW dan Spa.   

V.  Kebijakan & Pengembangan Kesehatan Tradisional  

Dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan pada Pasal 59 diatur perihal 
Pelayanan Kesehatan Tradisional. Berdasarkan cara pengobatan, dibagi menjadi: (1) 
pelayanan kesehatan  tradisional  yang menggunakan  ketrampilan dan (2) pelayanan 
kesehatan yang menggunakan ramuan. Pada Pasal 61 disebutkan bahwa masyarakat 
diberi kesempatan yang seluas-seluasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan 
menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan 
manfaat dan keamanannya. Pada Pasal 61 juga disebutkan kewajiban Pemerintah untuk 
mengatur  dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada keamanan, 
kepentingan, dan perlindungan masyarakat. Melalui peraturan dalam UU Kesehatan 
dapat dilihat mulai tumbuhnya komitmen untuk menghargai dan pengembangkan 
kesehatan tradisional ke dalam Sistem Kesehatan Nasional. 

Mengantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan tradisional, RSUD dr. Soetomo 
sejak tahun 1999 telah membuka layanan berupa Poli Obat Tradisional Indonesia (Poli 
OTI) yang tidak hanya mengembangkan layanan kuratif tetapi juga berupa layanan 
preventif dan kebugaran. Terdiri dari  Poli Herbal /Jamu, Poli Pijat Aromaterapi, dan 
Poli Akupuntur. Langkah tersebut diikuti dengan dibukanya program pendidikan 
Diploma 3 untuk Ilmu Pengobatan Tradisional (BATRA) di Universitas Airlangga  pada 
tahun 2005, dengan kompetensi Herbal, Akupuntur, Pijat dan Terapi Nutrisi. Langkah 
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yang kemudian juga diikuti oleh Universitas Indonesia, pada tahun 2010. Bekerjasama 
dengan Martha Tilaar Group, Universitas Indonesia mengembangkan Ilmu Herbal 
dengan membuka Program Magister Herbal di Departemen Farmasi FMIPA Universitas 
Indonesia, dengan peminatan  pada Herbal Medik, Herbal Keperawatan, dan Estetika 
Indonesia.  

Adanya kebijakan yang mendukung dan memberi proteksi pengembangan 
kesehatan tradisional, membuka peluang pengembangan ITW dalam konteks 
pembangunan nasional, baik sebagai bagian dari pembangunan kesehatan, pendidikan  
maupun bagian dari pengembangan budaya Nasional. Perlu dikaji secara mendalam 
sejauh mana kebijakan Pemerintah dalam pengembangan ITW dari sisi medis maupun 
dari sisi budaya, mengingat ITW mempunyai peran nasionalistik  dalam membawa 
nama bangsa dan negara di kancah internasional 

VI.  ITW & Prospek Pengembangan di Indonesia  

Gagasan untuk prospek pengembangan ITW membutuhkan analisis perihal 
tantangan dan peluang dalam pengembangan ITW. Ada beberapa kekuatan yang dapat 
diidentifikasi dalam pengembangan ITW. Kekuatan utama ada pada jumlah dan 
keragaman bahan baku alam berupa tumbuhan, bebatuan, serta hewan yang berfungsi 
dalam sistem kebugaran dan kesehatan baik secara traditional maupun ke dalam sistem 
kesehatan modern. Kekuatan lain yang belum digali dan dikembangkan adalah 
keragaman aspek filosofi, nilai-nilai dan praktik dalam pengembangan ITW. Ada ITW 
berbasis budaya Jawa keraton, ada ITW dari kebudayaan Sunda, ada ITW dari 
kebudayan Banjar, Batak, Madura, dan lain-lain. 

Beberapa kelemahan dalam pengembangan maupun proteksi ITW di Indonesia. 
Kelemahan yang terutama adalah pada lemahnya komitmen untuk mengembangkan dan 
upaya-upaya proteksi. Ditandai dengan rendahnya alokasi dana riset untuk 
meningkatkan aspek ilmiah dan uji klinis bahan tumbuhan sebagai produk kesehatan, 
rendahnya proteksi terhadap produk kesehatan dan kebugaran lokal dari serbuan 
produk-produk dari manca negara, yang tidak semua baik dan aman bagi kesehatan. 
Masyarakat juga cenderung kurang memberikan apresiasi terhadap produk-produk lokal 
karena pengaruh media massa dan perubahan gaya hidup. 

Beberapa peluang bagi pengembangan ITW antara lain: nilai-nilai dan aspek 
filosofi tentang lingkungan (filosofi tentang back to nature, green product & tourism), 
tentang kesehatan dan kecantikan; meningkatnya jumlah industri Spa, meningkatnya 
jumlah pendidikan herbal dan Spa therapis, sertifikasi profesional Spa therapis,  
pengembangan green science dalam pendidikan dan kajian di beberapa Perguruan 
Tinggi. Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia telah mengembangan 
pendidikan untuk menghasilkan ahli herbal, pijat, akupuntur dan nutrisi. 

Ancaman dalam pengembangan ITW antara lain dari kekuatan global yang 
ditandai oleh dominasi kapitalisme global yang membawa produk luar negeri untuk 
menguasai pasar kebugaran, kesehatan dan kecantikan di Indonesia. Serbuan  budaya 
negara lain seperti budaya Jepang, Korea, Cina, yang telah mempengaruhi pola pikir 
dan gaya hidup pada sebagian besar bangsa Indonesia, merupakan ancaman yang lebih 
serius dari sekedar produk mereka yang masuk ke Indonesia. Anak-anak muda diseluruh 
dunia, termasuk di Indonesia dibuat tergila-gila dengan Pop Korea dan Jepang yang 
merubah gaya hidup, gaya berpakaian, gaya bermusik, dan lain-lain. Para ibu 
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rumahtangga tergiur pada produk kesehatan dan kecantikan seperti produk pemutih kulit 
dan pelangsing tubuh dari Cina, Korea dan Jepang yang menyerbu pasar lokal hingga ke 
pelosok wilayah di Indonesia. 

Prospek pengembangan ITW dan Spa di Indonesia dapat dilakukan dengan 
membangun suatu gambaran secara terintegrasi dan holistik dari aspek nilai, filosofi, 
pengetahuan dan praktik berbasis kebudayaan lokal, dari keragaman budaya di 
Indonesia dapat dikembangkan sebagai Indonesian cultural heritage, yang sekaligus 
memiliki prospek dikembangkan sebagai identitas budaya Nasional sebagai bagian dari 
sistem kesehatan atau pengobatan tradisional, sekaligus sebagai green product,  produk 
yang ramah lingkungan berdasar keragaman budaya di seluruh nusantara. Untuk 
prospek pengembangan ITW dan Spa dibutuhkan kesadaran budaya, kompetensi 
budaya, tanggung jawab budaya dan tentu komitmen politik yang kuat dari semua 
pihak, termasuk profesional medis. Komitmen politik yang kuat tidak hanya untuk 
upaya pengembangan saja yang didalamnya termasuk dukungan untuk riset dan 
pengembangan pendidikan, namun juga dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk 
melakukan proteksi, bahwa sistem kebugaran tradisional Indonesia benar-benar menjadi 
milik bangsa Indonesia yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata 
dunia. Pendokumentasian secara komprehensif dan holistik  dari aspek nilai, filosofi, 
proses layanan hingga aspek produksi merupakan kebutuhan mendesak bagi upaya 
pengembangan  ITW.  

VII.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dirangkum beberapa pokok pikiran 
sebagai berikut: 

1.  Bahwa aspek nilai-nilai,  mitos-mitos, tabu  dan kepercayaan, serta praktik-praktik  
budaya yang berhubungan dengan ITW merupakan data-data penting dalam 
pemetaan dan pengembangan ITW dalam kaitan dengan peningkatan kualitas 
kebugaran dan kesehatan masyarakat.   

2. ITW merupakan bagian dari  sistem medis naturalistik  yang mengakui adanya suatu 
model keseimbangan, di mana sehat terjadi karena unsur-unsur  yang tetap  dalam 
tubuh, seperti panas, dingin, cairan tubuh (humor atau dosha), yin dan yang, berada 
dalam  keadaan seimbang menurut usia, dan kondisi individu dalam lingkungan 
alamiah dan lingkungan sosialnya.   

3. ITW dalam Sistem Medis memiliki sejumlah fungsi, antara lain menjalankan peran 
nasionalistik pengobatan tradisional. Pengembangan pengobatan tradisional 
termasuk ITW mempunyai peran nasionalistik, memperkenalkan dan memperkuat  
identitas budaya nasional di tingkat nasional maupun dalam tata pergaulan global. 

4. ITW penting untuk dikembangkan, dipelajari dan diteliti secara ilmiah dengan 
pendekatan holistik.  Upaya mengangkat jamu serta berbagai praktik kesehatan dan 
kebugaran  sebagai bagian dari green science dan pengembangan keilmuan melalui 
etnofarmakologi dan antropologi kesehatan merupakan peluang yang dapat  terus 
dikembangkan dalam bidang pendidikan dan usaha.   

5. Hasil pemetaan ITW dan Spa industri di Indonesia menunjukkan bahwa praktik 
ITW sebagai kekayaan budaya memiliki prospek untuk  dikembangkan menjadi 
bagian dari identitas budaya nasional, yang tidak menutup kemungkinan dapat 
mengangkat nama Indonesia dalam percaturan global.      
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