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ABSTRAK 

Relasi kuasa pada dunia kesehatan merupakan sebuah realitas sosial yang tidak bisa 

dipungkiri keberadaanya. Berdasarkan konsep pemikiran dari teoritisi Michel Foucault, 

kekuasaan bersumber pada ilmu pengetahuan. Realitasnya kekuasaan terjadi bukan hanya 

pada dunia kesehatan modern. Tetapi hal tersebut juga terjadi pada pengobatan tradisional. 

Studi tentang relasi kuasa pengobat tradisional dan pasien dalam pengobatan tradisional Akar 

Paninggil dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tekhnik Pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau indepth interview dengan 

menggunakan pedoman wawancara dan juga observasi lapangan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan tekhnik analisis data kualitatif serta menggunakan paradigma kritis 

sebagaimana Michel Foucault menggunakan paradigma tersebut untuk mengkaji teori relasi 

kuasa.  

Relasi kuasa yang terbentuk di pengobatan tradisional Akar Paninggil adalah relasi 

yang bervariasi. Pengobat tradisional terlihat dominan pada beberapa proses pengobatan, 

diantaranya pada saat proses pemeriksaan dan proses penentuan obat. Sedangkan pasien akan 

terlihat lebih dominan pada proses kontrol perkembangan kesehatan dan proses pembayaran. 

Basis kepercayaan pasien terhadap pengobatan tradisional Akar Paninggil adalah kemampuan 

seorang pengobat tradisional dalam memberikan sugesti kepada pasien yang sedang dalam 

keadaan sakit. Pasien mendapat sugesti dari pengobat tradisional pada saat awal melakukan 

pemeriksaan sehingga mereka akan menganggap kesembuhan yang didapatkan berada dalam 

diri pengobat tradisional.  

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Dominasi Kuasa, Sistem Kepercayaan, Pengobatan Tradisional 

 

PENDAHULUAN 

 Kesehatan adalah kebutuhan setiap 

individu, baik orang yang sakit maupun 

orang yang sehat. Dalam dunia kesehatan 

modern, seorang dokter memiliki 

kekuasaan penuh atas pasien yang 

didasarkan pada pengetahuan dalam ilmu 

kesehatan. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Foucault, bahwa kekuasaan 

bersumber dari ilmu pengetahuan, 

penjelasan tersebut bermula berasal dari 

dua konsep pemikiran Foucault mengenai 

“Arkeologi Ilmu Pengetahuan” dan 

“Genealogi Kekuasaan”. Realitasnya, 

kekuasaan dalam ilmu kesehatan bukan 

hanya terjadi pada dunia kesehatan 

modern, tetapi hal tersebut juga terjadi 

pada dunia kesehatan tradisional. Dalam 

pengobatan tradisional, seseorang yang 

mempunyai kekuasaan atas dasar 

pengetahuan mengenai ilmu kesehatan 



adalah seorang tradisional healer atau 

biasa disebut dengan pengobat tradisional.  

Terdapat tiga aspek pembeda 

antara pengobatan modern dan pengobatan 

tradisional. Aspek pertama terletak pada 

sifat keilmuan. Pada pengobatan modern, 

teknik-teknik pengobatan bersifat empiris 

dan dapat dipelajari. Sedangkan pada 

pengobatan tradisional, metode 

pengobatan menggunakan cara-cara yang 

tidak masuk akal dan tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya. Aspek 

selanjutnya berkaitan dengan teknologi 

yang digunakan. Pada pengobatan modern, 

alat-alat yang digunakan dokter akan 

mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Berbeda dengan pengobatan 

tradisional, pada pengobatan ini, teknologi 

yang digunakan tergolong sederhana 

bahkan cenderung tidak berubah. Aspek 

terakhir terletak pada pengobat itu sendiri. 

Seorang dokter mempunyai spesialisasi 

tertentu dalam menangani berbagai macam 

penyakit. Sedangkan pada pengobat 

tradisional, umumnya dapat menangani 

berbagai macam penyakit, mulai dari 

penyakit ringan hingga penyakit berat.  

Studi tentang relasi kekuasaan 

dalam praktik kesehatan modern sudah 

banyak dilakukan, penelitian menunjukkan 

bahwa dalam dunia kesehatan modern, 

relasi yang berkembang antara dokter dan 

pasien tidaklah seimbang. Seorang dokter 

yang memiliki kemampuan dalam bidang 

kesehatan dianggap lebih berperan penting 

daripada pasien sebagai klien atau 

seseorang yang awam dalam dunia 

kesehatan. Hal tersebut menjadikan dokter 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur, 

mengendalikan, dan menentukan nasib 

seorang pasien sehingga pasien berada 

dalam posisi bawah atau tersubordinasi 

oleh dokter. Penelitian tersebut 

menjelaskan adanya pasien yang 

menerima dominasi kekuasaan tersebut 

sebagai bentuk konsekuensi atas penyakit 

yang dideritanya
1
.  

Perkembangan dunia medis 

modern nyatanya tidak membuat 

masyarakat begitu saja menjatuhkan 

pilihan pada pola medis secara ilmiah 

tersebut. Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi pilihan masyarakat dalam 

memilih antara medis modern atau 

pengobatan secara tradisional. Faktor-

faktor tersebut antara lain masih kuatnya 

nilai-nilai kultural yang berkembang di 

masyarakat mengenai efektivitas sistem 

pengobatan tradisional dalam 

menyembuhkan penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan dalam medis modern. 

Misalnya saja pada penyakit kanker, 

masyarakat percaya bahwa metode 

penyembuhan pada pengobatan tradisional 

                                            
1 Jauhari, Utami, & Padmawati, Reaksi Pasien dalam 

Praktik Kesehatan Dunia Modern, Jakarta, 2008 



dianggap lebih praktis dan efektif daripada 

metode pengobatan modern. Selain itu 

biaya pengobatan yang murah menjadi 

alasan bahwa pengobatan tradisional 

menjadi pilihan bagi masyarakat kelas 

ekonomi bawah. 

Dalam praktik kesehatan 

tradisional, meningkatnya jumlah 

masyarakat yang memilih pengobatan 

Tradisional sebagai upaya untuk 

menyembuhkan penyakit yang mereka 

derita menyebabkan semakin banyaknya 

pengobatan Tradisional yang tersebar di 

Indonesia. Berdasarkan data yang 

diperoleh BPS tahun 2003 menunjukkan 

bahwa sebanyak 30,67% dari penduduk 

Indonesia menggunakan pengobatan 

tradisional untuk mengatasi permasalahan 

terkait kesehatan mereka. Persentase 

tersebut meningkat dua kali lipat dari 

tahun 1999
2
.  Berbeda dengan data yang 

diperoleh BPS, menurut survey Sosial 

Ekonomi Nasional, terdapat sekitar 57,7% 

penduduk Indonesia yang melakukan 

pengobatan sendiri, 31,7% menggunakan 

obat tradisonal, dan 9,8% menggunakan 

cara pengobatan tradisional. Kemudian 

data tersebut bertambah di tahun 2004, 

tercatat ada sekitar 72,44% penduduk yang 

menggunakan pengobatan sendiri, 32,87% 

menggunakan obat tradisional.  

                                            
2 Weiss dan Lynne dalam Novitasari, Pengobatan 

Tradisional bagi Masyarakat, Jakarta, 2010 

Banyaknya spesialisasi yang 

dimiliki oleh pengobat tradisional, maka 

pemerintah secara formal merumuskan 

buku “Pembinaan Upaya pengobatan 

Tradisional”. Dalam buku tersebut, 

pemerintah membagi pengobatan 

tradisional atau pengobatan alternatif 

(battra) ke dalam 16 jenis, yaitu dukun 

bayi terlatih, battra pijat/urut, dukun bayi 

belum terlatih, tukang jamu gendong, 

battra ramuan, battra dengan ajaran 

islam/spiritual, battra paranormal, battra 

patah tulang, battra sunat, tabib, tukang 

pangur gigi, battra tenaga dalam, battra 

pijat refleksi, shines, battra tusuk 

jari/akupresur, dan akupuntur. Dalam 

tahun 1989 dicantumkan jenis ke-17 yaitu 

battra lain-lain, yang jumlahnya yaitu 

2,04% dari seluruh tempat praktik battra di 

Indonesia. Jumlah battra yang tercatat 

pada tahun 1989 yaitu sebesar 112.994 

orang dan meningkat hampir 200% pada 

tahun 1995, sehingga jumlah pelaku battra 

mencapai 281.492 oang
3
.  

 Studi tentang pengobatan 

tradisional memang sudah banyak 

dilakukan, seperti yang telah dilakukan 

oleh Rahmat Dermawan tentang peran 

Battra dalam Pengobatan Tradisional 

dalam komunitas Adabag yang 

menunjukkan bahwa peran Battra sangat 

membantu dan masih sangat dibutuhkan 

                                            
3 Sudarmo, Momon, Sosiologi Dalam Kesehatan, 

(Jakarta: Salemba Medika, 2014), hal. 133 



dalam komunitas tersebut
4
. Selain itu, 

studi yang dilakukan oleh Mega Muspika 

mengenai Basis Otoritas dalam 

pengobatan tradisional Akar Paninggil 

menunjukkan bahwa masyarakat memilih 

pengobatan tersebut tidak hanya atas dasar 

kepercayaan yang diyakini secara turun 

temurun, tetapi juga didasarkan pada 

kuatnya jaringan sosial yang dibangun 

antar keluarga, kerabat, dan tetangga. 

Selain itu kekecewaan dan skeptisme atas 

pengobatan medis modern menjadi basis 

masyarakat dalam memilih pengobatan 

tradisional Akar Paninggil
5
.  

 Studi lain tentang pengobatan 

tradisional dilakukan oleh Ahmad 

Sholahuddin tentang motif pilihan 

orientasi kesehatan tradisional 

menggunakan metode Rajjah di Desa 

Rangel Kabupaten Tuban, penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa 

masyarakat Desa Rangel Kabupaten Tuban 

lebih memilih pengobatan Rajjah yang 

masih eksis meskipun pegobatan modern 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Kepercayaan masyarakat terhadap 

pengobatan Rajjah membuat masyarakat 

berorientasi pada tindakan sosial yang 

disandarkan pada nilai etis, estetis, dan 

                                            
4 Dermawan, Rahmat, Peran Battra dalam Pengobatan 

Tradisional pada komunitas dayak Agabag di 

Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, 2013, hal 10 
5 Muspika, Mega,  Basis Otoritas Pengobatan Akar 

Paninggil, Surabaya, 2017 

keagamaan
6
. Berbeda dengan studi yang 

dilakukan oleh Siti Sapardiyah Santoso 

dan Yulfira Media tentang obat tradisional 

untuk penyembuhan penyakit Diabet 

Mellitus dari pengobat tradisional Battra di 

Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. 

Penelitian tersebut lebih berfokus pada 

pengobat tardisional yang mana orang 

tersebut dapat memperoleh ilmu dari 

kursus, mimpi, atau bahkan secara turun 

temurun
7
. 

  Pengobatan Akar Paninggil 

merupakan pengobatan tradisional yang 

didirikan oleh Bapak Muhandis yang 

merupakan pemilik sekaligus terapis 

dalam pengobatan tersebut. Metode 

pengobatan di Akar Paninggil tergolong 

“unik”. Hal tersebut dikarenakan seorang 

pengobat tradisional hanya melihat telapak 

tangan pasien. Dari tangan pasien tersebut, 

pengobat tradisional langsung bisa 

mengetahui penyakit yang diderita oleh 

pasien dalam waktu yang relatif singkat. 

Setelah divonis mempunyai penyakit 

tertentu, selanjutnya pengobat tradisional 

akan memberikan ramuan kepada pasien. 

Pengobatan ini menggunakan ramuan dari 

tumbuhan dan akar-akaran yang telah 

diracik oleh pengobat tradisional. Setelah 

diberi ramuan tertentu, pengobat 

                                            
6 Sholahuddin, Ahmad, Motif Pilihan Orientasi 

Kesehatan Tradisional Rajjah, Surabaya, 2017 
7 Siti Sapardiyah Santoso dan Yulfira Media, Obat 

tradisional untuk Penyembuhan Penyakit Diabet Mellitus 

dari Pengobat Tradisional Battra, Yogyakarta, 2015 



tradisional akan memberikan kertas yang 

bertuliskan huruf arab kepada pasien. Hal 

tersebut diyakini dapat menyembuhkan 

penyakit yang diderita oleh pasien. Studi 

ini tidak melihat sistem pengobatan Akar 

Paninggil sebagai bagian dari battra, tetapi 

peneliti akan lebih mendalami mengenai 

relasi kuasa yang terjadi antara pengobat 

tradisional dan pasien dalam pengobatan 

tradisional tersebut.  

Seperti telah dikemukakan 

sebelumnya, terdapat penelitian yang 

menjelaskan tentang relasi kuasa yang 

terjadi dalam dunia medis modern, hal 

tersebut menjadi minat peneliti untuk 

mengisi “kekosongan” dimana relasi kuasa 

yang terjadi dalam medis tradisional belum 

pernah diteliti. Pada dunia medis modern, 

relasi kuasa antara dokter dan pasien yang 

terbentuk adalah pasien berada pada sub 

ordinasi sehingga pasien akan pasrah 

terhadap setiap keputusan dokter mulai 

dari pengambilan obat, metode 

penyembuhan penyakit, hingga anjuran 

untuk datang kembali ke tempat 

pengobatan tersebut. Sehingga pada 

kesempatan kali ini, peneliti ingin 

mengetahui apakah relasi kuasa yang 

terbentuk dalam pengobatan tradisional  

memiliki kesamaan dengan relasi kuasa 

yang terbentuk dalam pengobatan modern. 

Penelitian ini bertujuan sebagai 

upaya untuk mengetahui basis dominasi 

kuasa antara pengobat tradisional dan 

pasien dalam pengobatan tradisional Akar 

Paninggil selama menjalani pengobatan, 

maka pada kesempatan kali ini dilakukan 

penelitian megenai proses relasi kuasa 

yang berlangsung antara pengobat 

tradisional dan pasien dalam pengobatan 

tradisional Akar Paninggil. Kemudian, 

masalah kedua yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah basis dominasi kuasa 

selama proses penyembuhan dalam 

pengobatan tradisional Akar Paninggil. 

Penelitian ini menjadi penting dan menarik 

untuk diteliti guna memberikan wawasan 

baru terhadap teori kekuasaan yang 

dikemukakan oleh Michael Foucault 

sekaligus memperkaya studi-studi 

sosiologi, terutama dalam bidang sosiologi 

kesehatan. 

FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, pada kesempatan kali ini 

peneliti akan mengkaji basis dominasi 

kuasa dalam pengobatan tradisional Akar 

Paninggil. Oleh karena itu, skripsi ini 

memiliki fokus penelitian sebagai berikut : 

1.2.1.  Bagaimana proses relasi kuasa yang 

berlangsung antara pengobat tradisional 

dan pasien dalam  pengobatan tradisional 

Akar Paninggil ? 

1.2.2. Bagaimana basis dominasi kuasa 

dalam proses penyembuhan di pengobatan 

tradisional Akar Paninggil ? 



RELASI KEKUASAAN MICHEL 

FOUCAULT DALAM DUNIA 

KESEHATAN 

Pengetahuan menghasilkan kekuasaan 

yang mana didalamnya terlahir bahwa 

individu yang mempunyai pengetahuan 

akan mudah memberikan dominasi 

kekuasaan pada individu yang tidak 

memiliki pengetahuan atau awam. Dalam 

hal ini, pemanfaatan teknologi menjadi 

penting, karena dengan lahirnya teknologi 

maka hal tersebut akan dijadikan sebagai 

institusi untuk memaksakan kehendak 

terhadap individu yang tidak memiliki 

pengetahuan. Michel Foucault 

menganggap bahwa pertolongan yang 

dilakukan oleh psikiatri kepada orang gila 

merupakan pertolongan yang berlandaskan 

pada moral. Orang gila dihukum oleh apa 

yang disebut dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan kedalam pemenjaraan moral 

yang besar. Hal tersebut terlihat dari 

penolakan yang dilakukan Michel 

Foucault yakni peningkatan kemampuan 

orang waras dan agennya (dalam hal ini 

agen yang dimaksut oleh Michel Foucault 

adalah dokter, psikolog, dan psikiater) 

untuk menekan dan menindas orang gila 

pada abad ke-17.  

 Dalam karya lain yaitu The 

Archeology of Knowledge, Michel 

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan 

tidak lepas dari pengetahuan ilmiah yang 

berelasi dengan pengetahuan awam. 

Pemantapan tersebut berlangsung pada 

level wacana (discourse). Hal tersebut 

tercermin dalam relasi kekuasaan yang 

saat ini terjadi antara dokter dan pasien 

dalam dunia medis, tidak terkecuali pada 

dunia medis tradisional. Seorang pengobat 

tradisional yang memiliki pengetahuan 

dalam hal medis akan mendominasi pasien 

yang tidak memiliki pengetahuan 

mengenai dunia pengobatan, pasien yang 

terdominasi oleh pengobat tradisional akan 

bersikap pasrah dan bersedia melakukan 

apa saja agar kesehatannya membaik.  

TEORI SISTEM KEPERCAYAAN 

MAX WEBER 

Berkembangnya praktik kesehatan 

dalam dunia pengobatan tradisional 

didasarkan atas sikap kecewa pasien 

terhadap praktik pengobatan modern. 

Selain itu rasa kepercayaan yang tumbuh 

akan pengobatan tradisional yang 

dianggap mampu untuk menyembuhkan 

penyakit yang pasien alami menjadi basis 

otoritas pasien dalam memilih pengobatan 

tradisional daripada pengobatan modern. 

Menurut Weber, dalam mempelajari 

fenomena sosial, realitas dalam kehidupan 

sosial sudah terlebih dulu diketahui, 

dipelajari, dan diperhitungkan oleh suatu 

kelompok masyarakat
8
. Sehingga dalam 

hal ini, masyarakat telah mengetahui 
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manfaat yang didapat dari pengobatan 

tradisional berdasarkan pengalaman 

individu maupun dari jaringan 

kelompoknya. Weber menuliskan bahwa, 

sistem kepercayaan dibagi menjadi 3 

kategori
9
, yaitu : 

1. Kepercayaan terhadap ilmu 

pengetahuan 

2. Kepercayaan terhadap agama 

3. Kepercayaan terhadap tokoh yang 

dianggap tau tentang permasalahan 

METODE PENELITIAN 

Tujuan penelitian dari studi ini 

adalah untuk mendeskripsikan relasi kuasa 

yang terjadi antara pengobat tradisional 

dan pasien dalam  pengobatan tradisional 

Akar Paninggil. Relasi kekuasaan tersebut 

dapat dilihat melalui perspektif teori 

kekuasaan Michel Foucault. Permasalahan 

dalam studi ini akan ditemukan dan 

dipahami dalam paradigma kritis 

sebagaimana Foucauld menggunakan 

paradigma kritis dalam mengkaji teori 

relasi kekuasaan. Studi tentang relasi 

kuasa pengobat tradisional dan pasien 

dalam pengobatan tradisional Akar 

Paninggil dilakukan menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. 

Informan merupakan salah satu 

elemen penting dalam sebuah penelitian. 

Hal tersebut dikarenakan informan adalah 

                                            
9 ibid, hal x 

sumber data yang mampu menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian. 

Dengan pertimbangan tersebut, peneliti 

memilih informan dengan metode 

purposive. 

Teknik Pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara 

wawancara mendalam atau indepth 

interview dengan menggunakan pedoman 

wawancara dan juga observasi lapangan 

yang dilakukan pada saat pra penelitian 

maupun pada saat penelitian dengan cara 

mengamati keadaan sekitar menggunakan 

panca indra maupun dengan dokumentasi 

berupa foto. Sedangkan data yang 

disajikan peneliti dalam penelitian ini 

berupa data kualitatif. Analisis dalam 

penelitian kualitatif tidak dimaksudkan 

untuk mencari pola dalam realitas sosial 

yang diamati. 

RELASI KUASA ANTARA 

PENGOBAT TRADISIONAL DAN 

PASIEN DI PENGOBATAN AKAR 

PANINGGIL 

Proses pengobatan yang dilakukan oleh 

pasien di pengobatan tradisional akar 

paninggil dapat dilihat melalui beberapa 

tahap diantaranya proses pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pengobat tradisional 

kepada pasien, pemberian saran oleh 

pengobat tradisional kepada pasien, 

pemilihan obat oleh pengobat tradisional 



kepada pasien, kontrol perkembangan 

penyakit yang dilakukan oleh pengobat 

tradisional kepada pasien, serta mekanisme 

pembayaran pengobatan oleh pasien 

kepada pengobatan tradisional akar 

paninggil.  

Pada proses pemeriksaan, relasi 

kuasa yang terbentuk antara pengobat 

tradisional dan pasien adalah seimbang. 

Hal tersebut terlihat pada saat pengobat 

tradisional menjelaskan keadaan sakit 

seorang pasien, dia akan tetap memberikan 

kesempatan pasien untuk bertanya jika 

pasien tersebut kurang jelas terhadap 

penjelasan yang telah disampaikan oleh 

pengobat tradisional. Pasien juga diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan keluhan 

terkait penyakit yang diderita olehnya 

secara menyeluruh. Selain itu, menurut 

penuturan pasien yang sudah dilakukan 

penggalian data, dapat disimpulkan bahwa 

penjelasan yang diberikan oleh pengobat 

tradisional sangatlah detail dan 

menyeluruh. Pasien menganggap bahwa 

pengobat tradisional dapat menyembuhkan 

keadaan sakit yang dideritanya menjadi 

keadaan yang lebih baik dengan 

menggunakan pengetahuannya terhadap 

pengobatan tradisional. Kemudian, 

penyampaian penjelasan yang dilakukan 

oleh pengobat tradisional diberikan secara 

halus dan kekeluargaan sehingga pasien 

tidak akan merasa pada posisi tertekan 

dimana hal tersebut akan menambah beban 

psikologis pasien. 

 Berdasarkan data tersebut, dapat 

diketahui jika pengobat tradisional tidak 

membedakan pasien dalam hal pemberian 

penjelasan terkait dengan penyakit yang 

sedang diderita. Selain itu pemberian 

penjelasan terkait penyakit juga tidak 

dibedakan kepada pasien yang sudah lama 

menjalani pengobatan dan pasien yang 

baru saja menjalani pengobatan. 

Penjelasan terkait penyakit dilakukan 

secara jelas dan menyeluruh baik untuk 

pasien yang sudah menjalani pengobatan 

sejak lama maupun pasien yang baru saja 

bergabung di pengobatan akar paninggil. 

Perbedaan proses pemeriksaan 

yang terjadi antara pengobat tradisional 

dan pasien yang terjadi sangatlah jelas 

dimana pada pengobatan medis modern 

proses pemeriksaan yang dilakukan 

dibawah kendali dokter sebagai penguasa 

penuh atas diri pasien. Dokter dapat 

dengan mudah menundukkan pasien yang 

pada saat itu berada dalam kondisi yang 

tidak berdaya. Sedangkan pada pengobatan 

tradsional, hubungan yang terbentuk lebih 

kepada hubungan yang bersifat 

kekeluargaan. Tidak adanya jarak antara 

pengobat tradisional dan pasien membuat 

pasien lebih terbuka untuk menyampaikan 

keluhan kepada pengobat tradisional.  



Pada proses pemberian saran, relasi 

kuasa yang berkembang antara pasien dan 

pengobat tradisional masih tergolong 

seimbang. Hal tersebut terlihat ketika 

pengobat tradisional memberikan saran, 

terdapat beberapa pasien yang melakukan 

penolakan terhadap saran tersebut. 

Karakteristik pasien yang melakukan 

penolakan berada pada kisaran umur 

dibawah 35 tahun. Hal tersebut 

dikarenakan pada usia yang masih 

tergolong dapat melakukan aktfitas dengan 

sempurna, keinginan untuk menuruti setiap 

kemauan yang muncul dalam diri sendiri 

sangatlah tinggi. Sehingga pasien yang 

melakukan pengobatan di usia dibawah 35 

tahun cenderung akan tetap melakukan 

resistensi terhadap saran yang diberikan 

oleh pengobat. Keadaan berbeda 

ditunjukkan oleh pasien yang berusia 40 

tahun keatas, pada kategori umur tersebut, 

rata-rata pasien akan menuruti saran 

pengobat tradisional untuk tidak memakan 

makanan tertentu. Selain itu, respon yang 

diberikan pengobat tradisional kepada 

pasien yang melanggar yaitu cenderung 

untuk memarahi. Hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh tujuan utama 

pengobat yang ingin membantu pasien 

memperoleh kesembuhan. Sehingga atas 

dasar tersebut, pengobat tradisional 

melakukan penekanan kepada pasien 

untuk tidak memakan makanan tertentu. 

Pasien yang berada pada usia lanjut akan 

cenderung lebih tersubordinasi daripada 

pasien yang masih berusia 35 tahun 

kebawah. 

 Berdasarkan pemaparan data 

diatas, dapat diketahui jika terdapat 

beberapa pasien yang pasrah terkait 

pemberian saran yang diberikan oleh 

pengobat tradisional kepadanya. Pasien 

yang pasrah tersebut antara lain pasien 

yang termasuk dalam kategori yang 

bervariasi. Diantaranya, pasien yang 

memiliki latar belakang pendidikan SD, 

hingga pasien yang memiliki latar 

belakang S1. Rata-rata pasien yang pasrah 

terkait pemberian saran merupakan pasien 

yang menginginkan kesembuhan dengan 

cepat karena tidak tahan dengan rasa sakit 

yang dideritanya. Tetapi untuk pasien yang 

memiliki jenis penyakit yang tidak 

tergolong serius, mereka memilih untuk 

sedikit mengabaikan saran dari pengobat 

tradisional. Meskipun mereka mengatakan 

jika nantinya pengobat tradisional akan 

marah jika mengetahui pasien yang 

melanggar sarannya, tetapi mereka 

memilih untuk tidak memperdulikan hal 

tersebut. 

Hampir memiliki kesamaan pada 

proses pemberian saran, pada proses 

pemilihan obat, relasi kuasa yang 

terbentuk antara pengobat tradisional dan 

pasien cenderung lebih dominan pada 

pengobat tradisional. Hal tersebut terbukti 



dengan tidak dijelaskannya kandungan dan 

efek samping yang dimunculkan oleh obat 

tersebut kepada pasien yang meminumnya. 

Selain itu pasien dianjurkan untuk 

meminum obat tersebut sesuai dengan 

aturan yang dibuat. Posisi pasien pada 

proses ini yaitu mereka berada pada posisi 

yang terdominasi sehingga sebagian besar 

pasien akan mengikuti anjuran yang 

diberikan oleh pengobat tradisional terkait 

dengan obat yang akan diminum.  Pasien 

yang pasif rata-rata adalah mereka yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang 

rendah, sehingga mereka enggan untuk 

bertanya dan pasrah terkait dengan obat 

yang diberikan 

Tetapi, hal yang berbeda 

ditunjukkan oleh pasien yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi dimana 

pada pasien yang memiliki latar belakang 

lulusan sarjana, mereka akan lebih kritis 

terkait dengan obat yang diberikan. 

Terbukti dengan pertanyaan yang diajukan 

oleh pasien. Respon pengobat tradisional 

ketika pasien menanyakan hal tersebut 

menunjukkan hal yang positif dimana dia 

akan menjawab pertanyaan dari pasien 

terkait dengan obat yang diberikan.  

Perbedaan proses pemberian obat 

tersebut sedikit berbeda dengan 

mekanisme pemberian obat di pengobatan 

modern, dimana pada pengobatan modern 

seorang dokter tidak akan memberikan 

kesempatan kepada pasien untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan dalam 

memilih obat yang sesuai dengan kondisi 

pasien. Selain itu, dokter tidak menggali 

informasi terkait alergi yang diderita oleh 

pasien atau sekedar memberi tahu efek 

samping dari obat yang diberikan. 

Melainkan, dokter justru mengendalikan 

pasien melalui aturan pemakaian obat
10

. 

Sedangkan pada pengobatan tradisional, 

aturan minum yang ditetapkan oleh 

pengobat tradisional masih dapat dibantah 

ketika pasien tersebut sudah sampai di 

rumah. Selain itu, penentuan obat tidak 

sepenuhnya berada di tangan pengobat 

tradisional melainkan pasien juga turut 

andil dalam proses tersebut.  

Relasi kuasa yang terbentuk pada 

proses kontrol perkembangan kesehatan 

pasien yaitu pasien berada pada posisi 

dominan daripada pengobat tradsional. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan pemberian 

kesempatan oleh pengobatan tradisional 

kepada pasien untuk menentukan sendiri 

jenis pengobatan yang selanjutnya akan 

dijalankan. Keputusan penuh berada pada 

tangan pasien, sehingga pasien sendiri 

yang memilih untuk kedepannya akan 

tetap melakukan pengobatan di 

pengobatan tradisional akar paninggil atau 

memilih tempat pengobatan yang lain. Hal 

                                            
10 Suryaputra, Michelle;2012;”Relasi Kuasa dalam 

Interaksi Dokter dan Pasien” 



yang sama juga dibenarkan oleh pasien 

yang mengaku diberikan pilihan oleh 

pengobat tradisional terkait dengan proses 

pengobatan yang selanjutnya. Mereka 

mengatakan jika dirinya sendiri yang 

terdorong untuk melakukan pengobatan di 

akar paninggil tanpa anjuran dari siapapun. 

Pada proses kontrol perkembangan 

penyakit ini, tidak ada perbedaan terkait 

treatment yang diberikan oleh pengobat 

tradisional kepada pasien yang memiliki 

status ekonomi tinggi maupun status 

ekonomi yang rendah, dan pasien yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang 

tinggi maupun latar belakang pendidikan 

yang rendah. Pemberian kesempatan 

terkait kontrol perkembangan penyakit 

diberikan pengobat tradisional kepada 

semua pasien yang melakukan pengobatan 

di akar paninggil sehingga mereka sendiri 

yang menentukan dimana mereka akan 

melakukan pengobatan setelahnya. 

Pada proses pembayaran 

pengobatan, relasi yang terbentuk antara 

pengobat tradisional dan pasien adalah 

seimbang. Hal tersebut terbukti dengan 

tariff yang diberlakukan untuk seluruh 

penyakit adalah sama, selain itu pasien 

diberikan kesempatan untuk memilih obat 

yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut 

akan ditetapkan oleh pasien yang 

melakukan pembayaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka masing-masing. 

Sehingga pengobat tradisional hanya 

memberlakukan tariff yang sama, 

sedangkan pasien sendiri yang 

menentukan obat yang akan dibeli. Tetapi 

realitasnya, seluruh pasien yang dijadikan 

informan, akan membeli obat sesuai 

dengan resep yang telah ditulis oleh 

pengobat tradisional.  

 Pada proses ini, tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara informan yang 

berlatar belakang ekonomi tinggi maupun 

informan berlatar belakang ekonomi 

rendah. Mereka menganggap tarif yang 

ditetapkan oleh pengobatan tradisional 

akar paninggil sudah ideal bagi 

perekonomian mereka. Hal tersebut 

terbukti dengan pasien yang selalu 

membeli anjuran obat yang diberikan oleh 

pengobat tradisional. Mereka tidak 

memikirkan tentang harga yang harus 

dibayar karena mereka merasa mampu 

untuk membeli obat tersebut. 

 Keadaan tersebut berbeda dengan 

regulasi yang ada di rumah sakit dimana 

pada proses pembayaran yang ada di 

rumah sakit atau di pengobatan modern, 

pasien harus membayar sesuai dengan 

tagihan. Apabila pasien tidak bisa 

membayar sesuai dengan jumlah yang 

telah ditetapkan, pihak rumah sakit tidak 

akan memberikan obat yang dibutuhkan 

oleh pasien tersebut. Sehingga seorang 

pasien sebisa mungkin akan melakukan 



pembayaran sesuai dengan jumlah yang 

telah ditentukan. Sedangkan pada 

pengobatan tradisional, situasi seperti 

diatas jarang sekali terjadi. Pada 

pengobatan tradisional akar paninggil, 

seorang pasien dapat menyesuaikan obat 

yang ingin dibeli dengan kemampuan 

ekonomi mereka. 

BASIS DOMINASI KUASA DALAM 

PENGOBATAN AKAR PANINGGIL 

Kepercayaan pasien terhadap 

penyakit yang disebabkan oleh hal-hal 

yang berada diluar medis disajikan melalui 

beberapa pernyataan yang diungkapkan 

oleh beberapa pasien yang sudah 

dilakukan wawancara. Pasien tersebut 

meyakini jika penyakit yang disebabkan 

oleh hal-hal berbau supranatural masih 

sangat kental terjadi di Indonesia 

umumnya dan Pulau Jawa khususnya. 

Sehingga, bagi mereka yang tinggal di 

Pulau Jawa akan mempercayai hal-hal 

supranatural tersebut. Selain itu mereka 

percaya jika ingin menghindari hal-hal 

tersebut, mereka harus berbuat baik 

kepada sesama dan sebisa mungkin tidak 

menyakiti hati orang lain. 

 Berdasarkan data yang diperoleh, 

pasien yang sedang melakukan pengobatan 

di akar paninggil masih mempercayai 

perihal penyakit yang tergolong penyakit 

non medis. Penyakit tersebut dapat berupa 

ilmu santet dan guna-guna yang masih 

tersebar di lingkungan mereka. 

Kepercayaan tersebut dianut karena 

mereka berada di dalam lingkungan yang 

masih mempercayai terhadap hal-hal yang 

sama. Sehingga kepercayaan tersebut 

terbentuk bukan karena muncul dalam diri 

mereka sendiri melainkan dibentuk 

melalui lingkungan tempat tinggal mereka. 

 Tidak ada perbedaan mengenai 

jawaban yang diberikan oleh pasien terkait 

dengan kepercayaan terhadap penyakit. 

Pasien yang memiliki pendidikan yang 

tinggi dan dianggap memiliki pengetahuan 

yang lebih rasional terkait dengan penyakit 

senyatanya memberikan pernyataan yang 

sama dan mempercayai penyakit yang 

disebabkan oleh hal-hal diluar nalar 

manusia. Apalagi untuk pasien yang 

memiliki tingkat pendidikan yang 

tergolong rendah, mereka percaya jika 

tanah Jawa masih kental dengan hal-hal 

berbau supranatural. 

 Penyajian data mengenai basis 

dominasi kuasa tidak hanya terpaku pada 

kepercayaan terhadap penyakit yang 

disebabkan oleh supranatural saja. Lebih 

jauh dari itu, basis dominasi kuasa akan 

disajikan melalui data yang mencangkup 

tentang kepercayaan pasien terhadap 

pengobatan tradisional yang berada di luar 

lingkup pengobatan modern. Dapat 

diketahui jika pengobatan modern 



merupakan pengobatan yang proses 

penyembuhannya dibantu dengan alat-alat 

modern dan canggih. Sedangkan pada 

pengobatan tradisional, proses 

penyembuhannya melalui metode-metode 

yang dipercaya oleh masing-masing 

pengobat tradisional. 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

dapat diketahui bahwa kepercayaan pasien 

terhadap pengobatan tradisional ada 

karena sugesti atas dirinya sendiri. Sugesti 

tersebut senyatanya diberikan oleh 

pengobat tradisional ketika pengobatan 

pertama kali dilakukan. Dengan adanya 

sugesti tersebut, mendorong pasien untuk 

mempercayai kemampuan pengobat 

tradisional dalam melakukan pengobatan 

dengan metode yang digunakan untuk 

menyembuhkan setiap penyakit yang 

diderita oleh pasien.  

 Terdapat perbedaan pandangan 

antara pasien yang memiliki usia tua 

dengan pasien yang memiliki usia relatif 

muda. Untuk pasien yang berusia tua, 

mereka cenderung percaya dengan 

pengobatan tradisional yang mereka jalani 

sebagai sebuah perantara kesembuhan 

yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi 

untuk informan yang berusia muda, 

mereka lebih percaya jika kesembuhan 

yang mereka dapatkan berasal dari jamu 

yang diberikan oleh pengobat tradisional. 

Dengan meminum jamu sesuai dengan 

anjuran yang ditetapkan, maka 

kesembuhan yang diinginkan pun akan 

tercapai. 

KESIMPULAN 

Relasi kuasa yang terbentuk antara 

pengobat tradisional dan pasien yang 

selama ini terjadi pada pengobatan 

tradisional yaitu relasi yang bervariasi. 

Pengobat tradisional yang dipandang 

sebagai seseorang yang memiliki 

pengetahuan dalam bidang ilmu kesehatan 

tradisional mendapat peran yang setara 

dengan pasien yang dianggap sebagai 

orang awam dalam ilmu medis dalam 

beberapa proses pengobatan. Hal tersebut 

sangat berbeda dengan situasi yang ada di 

pengobatan modern, dimana pada 

pengobatan modern relasi kuasa yang 

terbentuk antara keduanya sangat kontras. 

Dokter dengan segala pengetahuan 

mengenai dunia medis modern dapat 

menentukan kondisi sakit ataupun sehat 

pasien.  

Basis dominasi kuasa dalam proses 

penyembuhan di pengobatan tradisional 

akar paninggil yakni kemampuan seorang 

pengobat tradisional dalam memberikan 

sugesti kepada pasien yang sedang dalam 

keadaan sakit. Pasien mendapat sugesti 

dari pengobat tradisional pada saat awal 

melakukan pemeriksaan sehingga mereka 

akan menganggap kesembuhan yang 



didapatkan berada dalam diri pengobat 

tradisional. Selain itu, mereka 

menganggap bahwa penyakit yang diderita 

oleh mereka merupakan perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia. Kepercayaan 

yang mereka ikuti yaitu setiap individu 

yang melakukan kebaikan, maka akan 

dibalas dengan kebaikan pula. Begitupun 

sebaliknya, setiap individu yang 

melakukan tindakan buruk kepada orang 

lain, maka akan dibalas dengan keburukan. 

Norma tersebut mereka pegang sehingga 

individu akan tetap melakukan kebaikan 

kepada semua orang. 
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