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Sejak dokter yang juga seorang antropolog,

Hal-hal yang disebut di atas dibahas dalam buku

James Rooney memublikasikan buku “Medical

“Medical Anthropology at the Intersections: His-

Anthropology: A Synthetic Discipline” pada tahun

tories, Activisms, and Futures” yang memberi

1959, antropologi medik terus berkembang se-

pemahaman tingkat lanjut peran antropologi

bagai studi tentang penyakit, kesehatan dan

medik terhadap kedokteran dan kesehatan, yang

penyembuhan lintas waktu dan lintas geografis,

meninjau penyakit di tingkat supra individu. Buku

dalam setting budaya yang berbeda-beda dan

yang dibagi ke dalam 3 bagian ini berisi 9 bab

membuahkan epidemiologi penyakit yang

yang merupakan tulisan dari berbagai pakar

beragam di dunia. Sakit sehat seseorang dalam

antropologi medik. Buku ini merupakan buah dari

masyarakat berkaitan erat dengan kondisi sosial,

konferensi internasional Society for Medical An-

ekonomi, politik, dan budaya tempat ia hidup dan

thropology di Yale University (24-27 September

berada. Kebijakan politik memengaruhi kesehat-

2009),

an masyarakat, seperti dicontohkan kebijakan

internasional yang dihadiri oleh lebih dari 1000

embargo makanan oleh Jerman terhadap Be-

sebuah

konf erensi

bereputasi

orang.

landa pada tahun 1940-an mengakibatkan
kematian puluhan ribu orang dan catatan akta

Topik yang dibahas dalam 3 bagian buku ini

lahir bayi yang lahir pada masa itu, masa dewasa-

meliputi: 1) Tinjauan historis Antropologi medik

nya rentan terhadap penyakit. Kesenjangan sakit

dan sejarah kedokteran; 2) Pertanyaan-per-

sehat pada masyarakat tidak terlepas dari faktor

tanyaan mengenai kesehatan global, kesehatan

alam dan fisik serta moral dan politik di mana

mental, genetik, dan postgenomic; dan 3) Aktivis

seseorang tinggal dan berada.

antropologi medik dalam dunia disable, kebijak-
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an publik dan gender, seksualitas, dan hak asasi

eunuhcs, yang menyebutnya sebagai prostitusi

manusia. Aktivis kesehatan banyak meneliti ke-

homoseksual, tentang norma-norma yang dapat

sehatan perempuan dan kesetaraaan gender

diterima

serta perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan

maskulinitas—dalam psikoanalitik medik

transgender), dan melakukan promosi kesehatan

dianggap deviasi/kelainan.

bahwa alat reproduksi tidak untuk dipakai banyak
orang; dalam strategi mengurangi penularan
penyakit seksual. Aktivis kesehatan menyimpulkan bahwa kesehatan tak dapat dipisahkan dari
konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi, dan
mengkritisi ketidaksetaraan dalam pelayanan
kesehatan (Loc.3594).

masyarakat

tentang

perilaku

Antropolog dalam studi lapangannya juga mengobservasi petani maupun penduduk yang tinggal
di pemukiman kumuh di perkotaan, dan
membantu program pembangunan agar
masyarakat merebus air minumnya, dan sanitair
dalam proses melahirkan. “Antropologi medik,
oleh karenanya, mengarahkan jalan antara

Antropologi Medik lahir pada tahun 1950-an dan

budaya sebagai alternatif moral, dan budaya se-

dimulai dari antropolog yang mempelajari sistem

bagai patogenik” (loc.1340 of 8049).

pengobatan masyarakat; dan dokter yang
menggunakan pendekatan komunitas metode

Dalam konteks masyarakat miskin, baik di rural
maupun di kantong kumuh perkotaan, lensa

antropologi. Dokter yang bekerja di wilayah

antropologi medik memandang bahwa: "Penyakit

dengan kultur yang berbeda darinya, mempelajari

epidemik dan endemik masih merupakan sumber

bagaimana religi, kepercayaan, dan cara hidup

yang dapat dicegah terhadap morbiditas dan

berkaitan erat dengan sehat-sakit anggota

mortalitas masif pada masyarakat miskin"

masyarakat tersebut. Buku meninjau psikiatri dan

(Loc.1546 of 8049). Studi antropologi medik ber-

kesehatan jiwa dari perspektif masyarakat tra-

basis perilaku dan budaya masyarakat mengenai

disional (ethnopsikiatri) lintas budaya dan pe-

cara hidup sehari hari yang berkaitan dengan ke-

nyembuhannya, dibandingkan dengan terminologi

sehatan diri, menjadi pengetahuan dalam strategi

dalam ilmu kesehatan jiwa sistem kedokteran

promosi kesehatan.

Barat, serta psikosis dibahas sebagai akibat dari
Istilah global health menjadi populer dan merupa-

penderitaan sosial (social suffering).

kan perjumpaan antara antropologi medik dan
Buku membahas hubungan antropologi medik

kedokteran. Global health berkembang dalam ra-

dengan

vaksin.

nah akademik antropologi medik, termasuk mem-

Dicontohkan analisis antropologis Arthur

pelajari penyakit kronis akibat gaya hidup misal-

Kleinman mengenai epidemik hepatitis di Taiwan,

nya diabetes dan kanker tertentu; demikian juga

mengapa penduduk menolak vaksin MMR

3 penyakit infeksi pembunuh utama: malaria,

meskipun diberikan gratis di klinik kesehatan.

tuberkulosis, dan HIV/AIDS. Kewajiban

Ternyata measles dianggap sebagai fase siklus

pemerintah untuk pengadaan layanan kesehatan

hidup manusia yang bermanfaat mengeluarkan

bagi semua warganya untuk mendapat layanan

zat polutif dari dalam badan karena tiap bayi

kesehatan dan ditanggung oleh asuransi sudah

melewati “kanal kelahiran yang kotor” wanita.

menjadi regulasi di negara-negara maju.

Budaya lain dicontohkan penelitian Castairs,

Didirikannya WHO (World Health Organization)

misalnya toleransi lokal di India terhadap hijras/

pada 1948, Deklarasi Alma Ata 1978 tentang
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biomedisin,

misalnya
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layanan kesehatan primer bagi negara kurang

dengan 2006. Industri asuransi kesehatan

maju; dan Ottawa Charter 1986 tentang promosi

mengirim pelobi untuk menentang inklusi

kesehatan untuk negara industri. Bermunculan-

dukungan pemerintah "pilihan publik" sebagai

nya lembaga-lembaga kesehatan dan deklarasi

alternatif kompetitif terhadap kontrol industri

serta charter mengenai kesehatan menjadikan

asuransi kesehatan akses pelayanan kesehatan

kesehatan tidak lagi ranah pribadi, namun juga

masyarakat. Industri sering terlibat dalam lobi-

ranah publik. Obama yang ibunya seorang

lobi yang menelurkan kebijakan publik termasuk

antropolog pun, disadari atau tidak, langsung atau

kebijakan kesehatan masyarakat dengan kondisi

tidak langsung, menginspirasi Obama untuk

dokter menjadi unsur pekerja dalam menangani

bekerja di wilayah kumuh selatan Chicago,

pasien. Indonesia yang sedang menata jaminan

selulus dari Universitas dan bekerja sebagai

kesehatan nasional selayaknya mewaspadai hal

aktivis memberdayakan masyarakat tertinggal

ini, dan mendapat manfaat membaca buku ini.

berbasis gerakan komunitas yang erat dengan

Dokter tidak hanya sebatas mengobati pasien,

metode antropologi. Ketika Obama menjadi

namun menjadi jejaring pranata kesehatan yang

Presiden Amerika, ia akhirnya menerapkan

harus memahami sistem dan kebijakan layanan

kebijakan layanan kesehatan yang terkenal

kesehatan.

dengan nama Obamacare. Indonesia kini dalam
proses menuju pelayanan kesehatan primer
dalam kebijakan kesehatan publiknya.
Antropologi medik berperan penting dalam

Kemanfaatan buku berisi 9 bab oleh pengarang
yang berbeda-beda ini memperkaya bidang
kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan dengan
memberi perspektif luas jejaring kedokteran

pembuatan kebijakan kesehatan publik.

dalam perannya mengelola kesehatan masyaraDokter yang menjadi bagian pelayanan kesehat-

kat, baik di tingkat global maupun lokal. Lintasan

an dan penyembuhan penyakit harus memahami

pranata kesehatan dalam antropologi medik

manusia sebagai makluk biososial dan akibat ke-

meliputi: kedokteran, keperawatan, kesehatan

bijakan publik terhadap kesehatan masyarakat.

masyarakat, nutrisi, bioetika, terapi okupasi, dan

"Studi kebijakan publik mengarah langsung ke isu-

pekerja sosial (Loc. 91). Seiring dengan pranata

isu pokok antropologi: norma, institusi, ideologi,

kesehatan dalam antropologi medik ini, buku ini

kesadaran, pengetahuan dan kekuasaan,

secara tersirat memberikan pesan pentingnya

retorika dan diskursus, makna dan interpretasi,

konteks budaya dipertimbangkan dalam diag-

baik global maupun lokal" (Shore dan Wright

nosis, penyembuhan, terapi, maupun promosi

1997). Namun demikian kebijakan publik tidak

kesehatan dan kebijakan publik kesehatan

terlepas dari lobi dunia industri terhadap politisi

masyarakat.

pembuat kebijakan publik. Industri farmasi
mendonasikan puluhan miliar dolar ke upaya
kampanye anggota Kongres, dua pertiganya ke
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