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ANTROPOLOGI KESEHATAN DAN EKOLOGI

( SUATU KAJIAN FILSAFAT SOSIAL )

Oleh: Dra. Dwi Murdiati,M.Hum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini, perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat berlangsung demikian

cepat, terutama dalam hal kesehatan dan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut ahli-ahli antropologi sosial-budaya maupun

antropologi kesehatan semakin meningkatkan perhatian mereka pada studi lintas

budaya mengenai sistem kesehatan khususnya, juga pada faktor-faktor bioekologi

yang berpengaruh terhadap kesehatan serta timbulnya berbagai penyakit, baik pada

masa kini maupun di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Karena mereka

didorong oleh perasaan ingin tahu tentang perilaku kesehatan manusia dalam

manifestasinya yang seluas-luasnya , namun sebagian yang lain terletak pada

masalah-masalah terapan, karena didorong oleh keyakinan bahwa dalam

teknik-teknik penelitian antropologi, teori-teori maupun datanya dapat dan harus

digunakan dalam program-program yang disusun untuk memperbaiki perawatan

kesehatan di negara yang sedang berkembang khususnya,negara maju umumnya.

Secara konseptual, semuanya dapat disejajarkan dalam satu komitmen, dengan

ujung yang satu disebut kutub biologi sedangkan ujung lainnya disebut kutub

sosial-budaya. Dalam arah kutub biologi para ahli antropologi yang pokok

perhatiannya adalah tentang pertumbuhan pengembangan manusia, peranan



penyakit dalam evolusi manusia dan poleopatologi ( yaitu studi yang mengenai

penyakit-penyakit purba ). para ahli antropologi yang telah memiliki minat tersebut

mempunyai kesamaan perhatian dengan para ahli genetika, anatomi,serologi,

biokimia dan sejenisnya.

Ahli-ahli antropologi pada Kutub sosial-budaya memiliki perhatian pada sistem medis

tradisional (etnomedisin ). tingkah laku sakit, hubungan antara dokter-pasen serta

dinamika pelayanan berusaha memperkenalkan pelayanan kesehatan barat kepada

masyarakat-masyarakat tradisional.

Secara singkat, antropologi kesehatan lebih banyak memberi perhatian pada

aspek-aspek biologis dan sosial-budaya dari tingkah laku manusia, terutama cara

berinteraksi antara keduanya di sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang

mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Sifat dari antropologi kesehatan adalah

memperhatikan apa yang disebut sebagai “akar” dari disiplin modern. Dalam

berhadapan dengan masalah “akar” dalam arti sempit, yaitu bagaimana para

ahli-ahli antroplogi perorangan yang berminat pengobatan dan masalah pengobatan

dalam arti sebagai antropologi fisik artinya berbicara “akar dari antropologi

kesehatan kontemporer sebenarnya juga dapat ditelusuri dalam perkembangan

antropologi itu sendiri.”

Dengan kata lain ialah:”kenyataan, apabila kedokteran adalah imu mengenai

manusia yang sehat maupun yang sakit yang ilmu lain yang lebih cocok untuk

merumuskan hukum-hukum sebagai dasar struktur sosial, maka untuk menjadikan

lebih efektif hal-hal yang inheren adalam dalam manusia sendiri.”

Kita menelusuri antropologi kesehatan kontemporer pada empat sumber yang

berbeda yang perkembangannya secara relatif masing-masing terpisah satu sama

lain antara lain: 1. antropologi fisik

2. Etnomedisin

3. “kebudayaan dan kepribadian”

4. Kesehatan masyarakat internasional

1. Antropologi Fisik, banyak perhatiannya terhadap topik-topik seperti evolusi,

adaptasi, anatomi komparatif, tipt-tipe Ras, genetika, dan sereologi. Ahli-ahli

antropologi fisik adalah ahli antropologi kesehatan, karena perhatiannya pada



biologi manusia dan sejumlah besar ahli antropologi fisik adalah dokter sehingga

perhatiannya lebih mengarah pada topik-topik yang mempunyai kepentingan medis.

Dalam pengembangan usaha pencegahan penyakit, para ahli antropologi fisik telah

memberikan sumbangan dalam penelitian mengenai penemuan

kelompok-kelompok penduduk yang memiliki resiko tinggi, yaitu orang-orang yang

tubuhnya mengandung virus covid-19 misalnya, maka para ahli ini telah

memanfaatkan pengetahuan mereka mengenai variasi manusia untuk membantu

dalam bidang teknik biomedikal ( biomedical engineering ).

2. Etnomedisin , perhatian etnografi tradisional terhadap pengobatan primitif,

termasuk ilmu sihir dan magic. Dalam antrolopogi kesehatan yang demikian ini

disebut sebagai :etnomedisin”, yaitu “kepercayaan dan praktek-praktek yang

berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan

asli dan yang eksplisit tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern,”

sebagai urutan langsung dari awal perhatian ahli-ahli antropologi mengenai sistem

medis non-Barat. Para ahli antropologi melakukan penelitian secara rutin dengan

mengumpulkan data mengenai kepercayaan dalam pengobatan pada penduduk

dengan cara dan tujuan yang sama dengan yang mereka lakukan hingga diperoleh

data mengenai aspek-aspek kebudayaan lainnya hingga menghasilkan etnografi yang

selengkap mungkin.

3. Gerakan “kebudayaan dan kepribadian”, sebagai hasil kerjasama antara ahli-ahli

psikiatri dan antropologi. Jika studi tentang etnomedisin dilakukan sebagaian bagian

dari penelitian mengenai kelompok (tribe), sebagaian besar publikasi antropologi

adalah menyangkut kesehatan yang berkenan dngan gejala psikologi dan psikiatri. Di

sini para ahli antropologi dan psikiatri dan ahli-ahli ilmu tingkah laku lainnya mulai

mempertanyakan tentang kepribadian orang dewasa, atau sifat-sifat, dan lingkungan

sosial budaya, di mana tingkah laku itu terjadi. Apakah sikap orang dewasa yang

terbentuk itu terutama disebabkan oleh pembentukan semasa kanak-kanak dan oleh

penerimanya terhadap kebiasaan-kebiasaan semasa kecil, serta karena pengalaman

yang diterimanya kemudian? Atau adakah konstitusi psikis yang merupakan

pembawaan berdasarkan faktor biologis, yang lebih memainkan peranan penting



dalam menentukan kebudayaan dan karenanya juga kepribadiannya?. Topik-topik

yang demikian yang menjadikan menarik perhatian para ahli antropologi dan para

ahli-ahli ilmu-ilmu perilaku lain dalam bidang baru yang dilukiskan dengan judul

publikasi yang representif.

4. Kesehatan Masyarakat Internasional, suatu gerakan kesehatan masyarakat

internasional setelah Perang Dunia II.

Sejumlah pemerintah di negara Amerika Latin sebagai bagian dari program bantuan

teknik yang lebih luas. Dengan berakhirnya perang, dan dengan perpanjangan

program-program bantuan teknik Amerika Serikat bagi Afrika dan Asia, maupun

dengan terbentuknya World Health Organization (WHO ) , maka program-program

kesehatan masyarakat bersifat bilateral dan multilateral bagi negara yang sedang

berkembang yang juga merupakan sebagian gambaran dunia.

Petugas yang bekerja di lingkungan yang bersifat lintas-budaya lebih cepat

menemukan masalah daripada mereka yang bekerja dalam kebudayaan sendiri, hal

ini nampak bahwa penyakit muncul bukan hanya merupakan gejala biologis,

melainkan juga gejala sosial-budaya. Sehingga muncul kesadaran bahwa kebutuhan

kesehatan di negara berkembang tidaklah dapat dipenuhi dengan sekedar

memindahkan pelayanan kesehatan dari negara -negara industri.

Demikian halnya mengenai kepercayaan dan praktek pengobatan primitif dan petani

sangat berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan bentuk bagi studi-studi tradisional

mengenai pengobatan non-Barat dan menjadikannya sebagai bagian dari spesialisasi

mereka para ahli antropologi budaya. Kemudian antropologi kesehatan berkembang

dalam bidang yang lebih luas seperti kesehatan masyarakat Internasional dan

psikiatri lintas budaya ( psikiatri transkultural ), kepentingan pengetahuan praktis

maupun teoritis mengenai sistem pengobatan non-Barat semakin nampak. Dengan

demikian memperbaharui perhatian terhadap etnomedisin akan mengangkat

sebagai salah satu hal pokok yang penting dalam antropologi kesehtan.



B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah yang dimaksud adalah, bahwa antropologi kesehatan

dan ekologi merupakan sebagai bagian penelitian mengenai kelompok (tribe ) yaitu

sebagian besar publikasi antropolgi yang menyangkut kesehatan yang berkenaan

dengan gejala psikologi dan psikiatri.

Para ahli antropologi dan lapangan yang diwakilinya adalah subdisiplin antropologi,

yaitu “antropologi kesehatan”. Adapun perspektif yang menjadi pusat perhatian

secara konseptual yaitu ada dua kutub yang satu ujung disebut biologi sedang ujung

lainnya disebut kutub sosio-budaya.

Antropologi kesehatan tidak boleh dipandang sebagai gabungan dari dua disiplin

yaitu biologi dan sosial- budaya, karena seringkali masalah-masalah yang dihadapi

kedua disiplin ilmu tersebut saling membutuhkan data maupun teori-teori dari

kedua bidang yang bersangkutan. Misalnya penyakit jiwa, tidaklah semata-mata

dapat dipelajari dalam kerangka faktor fisiologi atau biokimia belaka, atau faktor

psiko-sosial budaya yang bersumber pada stress, tetapi kedua jenis data tersebut

penting untuk memperoleh pemahamaan yang mendalam dari faktor-faktor yang

berpengaruh.

Karena erat kaitannya dengan masa kini, maka seringkali dalam bertindak muncul

bentuk-bentuk yang tidak terduga. Pernah ada suatu kejadian beberapa tahun yang

lalu, ada dua ahli antropologi dari suatu Universitas California, yang seorang ahli

arkeologi dan yang lainnya ahli epidemologi, meneliti rekonstruksi tentang

peninggalan penduduk prehistoris yang tinggal dalam gua-gua. Dalam penelitiannya

mereka tidak menemukan telur atau cacing parasit dan karena coprolite ( adalah sisa

organisme yang berupa kotoran hewan baik invertebrata maupun vertebrata )itu

terletak dalam kondisi yang amat baik dan aman. Kedua ahli ini kemudian

berkesimpulan bahwa penduduk prehistoris itu ternyata bebas dari

penyakit-penyakit cacing, baik cacing pita, cacing gelang maupun cacing ascaris.



Kemudian tidak lama berselang, seorang mahasiswa zoologi yang menjadi anggota

dari suatu seminar antropologi kesehatan memperkuat kesimpulan dari

penemuannya itu bahwa biji-biji Chenopodium merupakan unsur penting dalam

makanan orang-orang Indian di masa lalu, yang hipotesisnya bahwa Chenopodium

merupakan obat cacing yang menyebabkan penduduk tersebut terbebas dari parasit.

Yang menarik dari hipotesis tersebut adalah yang asalnya dari segi biologis ini

diperkuat dengan penemuan budaya yang diajukan oleh ahli etnologi, yang

menyatakan bahwa jenis varitas Chenopodium yang disebut dengan epazote ,

merupakan obat parasit-parasit usus-usus yag secara umum dikenal di kalangan

penduduk tersebut.

Maka dengan antropologi kesehatan dan ekologi di sini dimaksudkan bahwa

pendekatan dari kedua ilmu tersebut yaitu ilmu mengenai manusia yang sehat

maupun yang sakit atau ilmu yang lain bisa lebih cocok untuk untuk merumuskan

hukum-hukum sebagai dasar struktur sosial, karena dapat menjadikan lebih efektif

terhadap hal-hal yang sifatnya inheren dalam manusia itu sendiri dan juga bisa

memunculkan cetusan inspirasi yang cemerlang, karena ilmu pengetahuan

senantiasa terus berkembang.

Untuk tujuan itu apakah kajian antropologi dan kesehatan itu diperlukan ?

Dengan mencoba melakukan penelitian secara tidak langsung terhadap antroplogi

kesehatan dan ekologi membuat kita menemukan secara perlahan-lahan bidang

baru yang mana sedikit demi sedikit secara perlahan ilmu pengetahuan tumbuh

berkembang ,yang semula penelitian ini diabaikan, kini dipelajari. Lebih-lebih topik

yang saling berhubungan, bila terdapat data baru yang menunjang muncul ke

panggung, maka telah siap bagi lahirnya disiplin atau subdisiplin ilmu baru yang

sangat dibutuhkan suatu cetusan guna mempersatukan suatu masalah yang sama

hingga hadir nama yang tepat.



C. Tinjauan Pustaka

1. Untuk mencoba “pengertian” atau penggunaan istilah “antropologi kesehatan”

regester menggunakan istilah yang dapat diartikan sebagai studi mengenai pengaruh

sosial, genetika, lingkungan dan faktor-faktor domestik terhadap penyakit-penyakit

manusia dan kecacatan dalam suatu populasi. Orientasi dari regester adalah

biobudaya, artinya melihat bahwa studi-studi semacam itu “mencakup beberapa

aspek antropologi fisik dan sosial”. dan masalah-masalah kesehatan lingkungan

biobudaya, yang paling baik dipelajari melalui apa yang disebut dengan Bates, yaitu

sebagai “pandangan ekologis”

2. Pandangan ekologis ternyata lebih cocok bagi ahli antropologi, karena dalam

kenyataannya pandangan itu merupakan lanjutan dari lingkungan dan komuniti

biotiknya dalam pendekatan antropologi yang fundamental, yaitu perhatian kepada

sistemnya. Suatu “sistem” menurut definisi kamus Webster adalah, “agregasi atau

pengelompokkan objek-objek yang dipersatukan oleh beberapa bentuk interaksi

yang tetap atau saling bergantung, sekelompok unit yang berbeda, yang

dikombinasikan sedemikian rupa oleh alam atau oleh seni sehingga membentuk

suatu keseluruhan yang integral, dan berfungsi, beroperasi atau bergerak dalam

kesatuan”

3. Dalam antropologi dan ekologi, sudah tentu yang dimaksud adalah sebagai

“keseluruhan integral”, yaitu suatu sistem sosial-budaya, atau dengan kata yang

lebih umum suatu kebudayaan. Dalam ekologi keseluruhan integral adalah suatu

ekosistem, “suatu interaksi antara kelompok tanaman dan satwa dengan lingkungan

non hidup mereka”. lingkungan yang dimaksud adalah “habitat” dapat berbeda

ukurannya sangatlah kompleksitasnya, dan dalam jangka waktunya, mulai dari

setetes air kolam dengan mikroorganismenya, sampai pada seluruh bumi dengan

kehidupan tanaman satwanya.

Pada umumnya ekosistem yang dipelajari oleh para ahli ekologi adalah misalnya

Gurun Kalahari dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, satwa dan manusianya.



4. Pada kedua disiplin ilmu tersebut, antropologi kesehatan dan ekologi, muncul

suatu pertanyaan mendasar yang mendasari semua pertanyaan yaitu: pertama,

bagaimana berbagai unit yang membentuk sistem itu dapat diatur satu sama lain

( seperti, bagaimana pengaturan strukturalnya, dan bagimana ketergantungannya

secara fungsional diantara mereka ). kedua, bila sistem tersebut telah berjalan ( yang

selalu demikian halnya), bagaimana pengaturan strukturalnya bergeser membentuk

hubungan baru, dan apakah konsekuensi-konsekuensi hubungan baru tersebut bagi

berfungsinya lebih lanjut sistem tersebut? Maka muncul pertanyaan pertama adalah

bagaimana hubungannya dengan bentuk dan fungsi, yang kedua adalah masalah

dinamika.

5. Agar dapat berfungsi tanpa ada gangguan yang berat, baik itu ekosistem maupun

sistem sosial-budaya harus mepertahankan suatu tingkatan integrasi minimum dan

konsisten dari dalam, suatu tingkatan yang cukup tinggi sehingga unit-unit yang

terpisah-pisah dalam sistem tersebut dapat saling menyumbangkan peranannya.

Namun integrasi tidak dapat lengkap, karena suatu perubahan yang tidak dapat

dielakkan, hanya dimungkinkan karena bagian-bagiannya dalam sistem tersebut

tidak terkunci secara permanen dalam posisi yang tidak dapat berubah.

Bagian-bagian itu berubah bila terdorong oleh berbagai dinamika, dalam bentuk

dan fungsi terhadap unsur-unsur di mana mereka secara fungsional terikat.

Berhubungan dengan perubahan sistemik, maka perubahan yang ada mengikuti

perubahan dan inovasi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengemukakan antropologi kesehatan dan

ekologi dalam bentuk mendiskripsikan tema-tema ekologi yang menarik perhatian

para ahli antropologi dan rekan-rekan mereka dalam bidang yang saling

berhubungan, yaitu ahli-ahli patologi, geografi, epidemologi, sosiologi dan masih

banyak lagi. Untuk ekologi manusia, ekologi medis, ekologi sosial, ekologi penyakit,

epidemologi, epidemologi sosial dan sejenisnya, sering digunakan dalam arti yang



berbeda-beda dan tumpang tindih. Namun yang terpenting adalah topik, atau

bidang-bidang perhatian, dan disini diperoleh suatu kesepakatan umum dalam

kepustakaan-kepustakaan antropologi.

Karena para ahli antropologi kesehatan dari definisinya dapat disebutkan

berorientasi ke ekologi, maka yang menrik perhatian adalah adanya timbal balik

antara manusia dan lingkungan alamnya, tingkah lakunya, penyakit-penyakitnya dan

cara-cara di mana tingkah laku dan penyakit-penyakitnya mempengaruhi evolusi dan

kebudayaannya melalui proses umpan-balik. Sebaliknya dengan pengetahuan

mengenai penyakit-penyakit mereka membantu kita untuk memahami evolusi

manusia, dengan cara-cara di mana generasi manusia berikutnya beradaptasi secara

biologis (maupun secara budaya ) tehadap ancaman kesehatan yang mereka hadapi.

Dalam dunia masa kini, maka pendekatan ekologis adalah dasar bagi studi tentang

masalah-masalah epidemologi, cara-cara di mana tingkah laku individu dan

kelompok menentukan derajat kesehatan dan timbulnya penyakit yang

berbeda-beda dalam populasi yang berbeda-beda. Pandangan ekologi terutama

berguna dalam mempelajari masalah-masalah kesehatan dalam program-program

internasional bagi pembangunan dan modernisasi.



CARA PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan mencoba mengungkapkan dalam suatu bentuk

kajian mempelajari masalah-masalah kesehatan dalam program-program

Internasional bagi pembangunan dan modernisasi, karena seperti yang kita lihat

bahwa proyek-proyek perubahan teknologi yang kurang dipahami telah

dilaksanakan tanpa menyadari bahwa adanya perubahan-perubahan itu, bila

tercapai, maka akan menghasilkan suatu rangkaian perubahan lain, yang banyak

diantaranya justru mempengaruhi kesehatan. Dengan melalui studi-studi ekologi,

kita mulai dengan lingkungan, sejauh menyangkut manusia, lingkungan bersifat

alamiah dan sosial budaya.

Dengan mengacu pada studi-studi ekologi, maka semua kelompok harus

menyesuaikan diri dengan kondisi geografi dan iklim yang terdapat di tempat

tinggal mereka, dan mereka harus belajar untuk mengeksploitasi

sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua

kelompok juga harus menyesuaikan diri pada lingkungan yang mereka ciptakan

sendiri dan di mana warga mereka hidup.

Ada dua tipe lingkungan yang berbeda, namun unsur-unsur dari keduanya

sering bercampur sehingan dalam kenyataannya, kita berhubungan dengan

hanya satu lingkungan saja. Misalnya masalah penyakit, adalah bagian dari

lingkungan manusia. Penyakit mencakup patologi, dan pada satu tingkatan

penyakit jelas bersifat biologis. Namun dalam kenyataannya , faktor-faktor

sosial-psikologi dan faktor budaya sering memainkan peran dalam mencetuskan

penyakit, sedangkan cara-cara di mana lingkungan si pasien diubah sementara ia

mengalami perawatan, adalah benar-benar kebudayaan.



Penyakit dipandang sebagai suatu unsur dalam lingkungan manusia, sehingga

juga mempengaruhi evolusi manusia. Suatu perubahan evolusi yang adaptif,

yang memberikan kepada individu yang mempunyai sel itu suatu imunitas yang

relatif terhadap covid-19 misalnya. Penyakit juga memainkan peranan dalam

evolusi kebudayaan misalnya dalam bentuk budaya anak-anak kecil yang

menurut keyakinan setempat jika meninggal waktu kecil akan masuk surga,

karena dianggap bernasib baik. Masyarakat tradisional, di mana anak-anak

meninggal sebelum mencapai umur lima tahun, bentuk budaya tersebut dapat

dipandang sebagai adaptasi.

Tujuan penelitian ini yang fundamental dalam bidang antropologi kesehatan dan

ekologi adalah masalah unsur dalam lingkungan manusia yang telah

mempengaruhi evolusi manusia. Sedangkan studi-studi ekologi dimulai dengan

lingkungan sejauh menyangkut manusia baik yang bersifat alamiah dan sosial

budaya, dan semuanya juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi geografi

dan iklim yang terdapat di mana ia bertempat tinggal. Para ahli antropologi

kesehatan menaruh perhatian pada hubungan timbal balik antara manusia dan

lingkunga alamnya, tingkahlakunya, penyakit-penyakitnya yang mempengaruhi

evolusi dan kebudayaannya.

B. Hipotesis

Perkembangan hidup yang semakin pluralistik menghadapkan manusia pada

sekian banyak pandangan ekologi terutama dalam mempelajari

masalah-masalah kesehatan dalam program-program internasional bagi

pembangunan dan modernisasi. Faktor-faktor sosial-psikologi dan faktor budaya

sering memainkan peran dalam memutuskan suatu hal yang berhubungan suatu

penyakit, dengan mengubah cara-cara di mana lingkungan si penderita

diciptakan.



Antropologi kesehatan dan ekologi membicarakan tentang masalah-masalah

kesehatan lingkungan biobudaya dengan melalui Bates , sebagai

“pandangan ekologis” yang memiliki kelanjutan dari lingkungan dan

komuniti biotiknya dalam pendekatan antara antopologi yang

fundamental, yaitu mengenai sistem agregesi atau pengelompokkan

yang objek-objeknya dipersatukan

dalam bentuk interaksi yang saling bergantung.

Dalam antropologi kesehatan dan ekologi bidang yang menarik perhatian dan

berhubungan,yaitu patologi, geografi, epidemologi, ekologi dan banyak lagi

termasuk ekologi manusia, ekologi medis, ekologi sosial, ekologi penyakit,

epidemologi, epidemologi sosial dan sejenisnya, yang penting dari semua adalah

topik dari bidang perhatiannya yang berkaitan dalam kepustakan-kepustakaan

antropologi.

Antropologi kesehatan dan ekologi adalah antropologi yang berorientasi ke

ekologi dan menaruh perhatiannya pada hubungan timbal balik antara manusia

dan lingkungan alamnya, tingkah lakunya, penyakit-penyakitnya dan cara-cara di

mana tingkah laku dan penyakit-penyakitnya mempengaruhi evolusi manusia

dan kebudayaannya.

Yang harus dipahami, bahwa dalam studi-studi antropologi kesehatn dan ekologi

adalah sejauh mana lingkungan yang menyangkut manusia, adalah lingkungan

yang bersifat alamiah dan sosial- budaya, artinya dalam lingkungan tersebut

semua kelompok harus menyesuaikan diri dengan kondisi geografi dan iklim

yang terdapat di tempat tinggal mereka, dan mereka harus mampu belajar

untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan mereka. Demikian juga kelompok tersebut harus dapat

menyesuaikan diri pada lingkungan yang mereka ciptakan sendiri dimana warga

mereka hidup.



C. Bahan

Bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan serta kajian. Oleh

karena itu, di sini bahan yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang berkaitan

dengan materi yang diteliti serta kajian-kajian yang ada dalam kehidupan sehari-hari

di masyarakat tentang kesehatan dan lingkungan yang mempengaruh dalam

kehidupan sosial-budaya dan akhirnya juga akan mempengaruhi evolusi manusia itu

sendiri dan kebudayaannya.

Bahan- bahan yang dimaksud meliputi antara lain :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan ekologi

2. Buku-buku yang berkaitan dengan suatu kajian tentang kesehatan masyarakat

3. Artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian-kajian terhadap antropologi

kesehatan sebagai gabungan dua disiplin ilmu biologi dan sosial-budaya.

4. Mengkaji persoalan-persoalan antropologi kesehatan yang paling fundamental

yang erat kaitannya dengan masa kini yang sering muncul dalam bentuk-bentuk

yang tidak terduga, misal tentang peninggalan zaman prehistoris yang bebas

dengan penyakit-penyakit cacing.

5. Mengkaji tentang asal-usul antropologi kesehatan, ketika berhadapan

dengan”akar” dalam arti sempit yaitu bagaimana bidang tersebut muncul,

sehingga para antropologi menaruh perhatian sejarah pengobatan dan masalah

pengobatan.

6. Membuat suatu evaluasi terhadap ilmu mengenai manusia yang sehat maupun

yang sakit, dan terhadap ilmu lain apakah lebih cocok untuk merumuskan

hukum-hukum sebagai dasar struktur sosial yang bersifat inheren untuk manusia

itu sendiri.

7. Dengan melalui hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

terhadap perilaku ahli-ahli antropologi kesehatan terhadap pengobatan dan

masalah pengobatan dan penyakit yang terdapat pada lingkungan mereka yang

diciptakan.



D. Cara Penelitian

1. Tahap awal dalam penelitian ini yang dlakukan adalah merumuskan masalah

dan latar belakang yang berkatian dengan antropologi kesehatan dan

ekologi.

2. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan kajian terhadap

kasus-kasus sosial artinya yang terjadi di masyarakat khususnya di kalangan

pribumi, maka dalam studi kepustakaan, penulis mencoba untuk

menggunakan data dengan mengambil contoh kasus yang terjadi dalam

kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat rumpun petani dan

masyarakat praindustri lainnya agar mudah untuk mengkajinya dan

memahami terhadap antropologi kesehatan dan ekologi.

3. Dalam pengumpulan data, penulis mencatat serta mengevaluasi yang

berkaitan dengan kesehatan dan ekologi bagi masyarakat-masyarakat

rumpun petani dan masyarakat praindustri.

4. Seiring dengan pengumpulan data, teori umum tentang dampak penggunaan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menggeser nilai-nilai

kemanusiaan dapat dilihat melalui dimensi sosiologi dalam struktur

horizontal dan vertical.

5. Dengan mengacu pada manfaat antropologi kesehatan dalam perkembangan

hidup masyarakat yang semakin pluralistik, maka diperlukan pula refeksi

kritis dari kebudayaan mereka , di mana mereka juga merupakan bagiannya.

6. Membuat suatu klasifikasi dengan menempatkan data sesuai dengan

permasalahannya yaitu berkaitan dengan kesehatan dan ekologi dalam

kajian filsafat sosial.

7. Melakukan pembahasan, dan kajian dimana dalam pembahasan ini data yang

telah diklasifikasi kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.



E. Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian adalah menganalisa data yang dilakukan, pertama

menggunakan metode diskriptif , yaitu pengertian tentang antropologi

kesehatan dan ekologi dalam konteks kajian filsafat sosial.

Adapaun metode yang digunakan dimaksud adalah metode pengumpulan

data melalui metode diskusi kelompok yang terfocus, (Focus Group

Discussion ) yang selanjutnya disebut dengan FGD, yaitu teknik

pengumpulan data yang umum digunakan dalam banyak kajian. Hal ini

dimaksud untuk lebih efesiensi waktu yang baik dan mampu menggali

dengan detail ragam data yang diungkapkan oleh peserta ( seseorang ) yang

berasal dari latar belakang pendidikan, sosial ekonomi maupun profesi yang

berbeda dan keluarga yang berbeda.

2. Selanjutnya dengan menggunakan metode diskriptif yang bertujuan

memperoleh gambaran, maka berbagai pemahaman tentang antropologi

kesehatan dan ekologi , dapat dimengerti juga dikenal dengan baik dari segi

nilai kesehatan maupun nilai ekologi yang dijumpainya.

3. Dengan cara yang sama dilakukan juga terhadap teori umum tentang kajian

dalam dimensi filsafat sosial sebagai pendekatan teoritik. Dengan demikian

maka antropologi kesehatan dan ekologi adalah menjadi patokan bagi

tindakan manusia, karena merupakan tolok ukur yang tepat berbagai

masyarakat tradisional, yang merupakan “akar” tertua dari antropologi

kesehatn itu sendiri dan unsur utama dalam tiap kebudayaan.

4. Terakhir adalah menganalisa yaitu metode analisa-sintesa. Analisa dimaksud

adalah untuk secara kritis meneliti istilah-istilah, pengertian-pengertian

yang dapat dipakai menunjukkan kesenjangan kualitatif antara pengobatan

“modern” dan pengobatan yang merupakan hasil perkembangan budaya

pribumi. Demikian pula halnya kajian filsafat sosial tentang kemajuan ilmu



pengetahuan dan teknologi yang telah menggeser nilai-nilai “kebudayaan

rakyat”.

5. Kemudian dari sana disimpulkan dalam bentuk sintesa, yaitu berbentuk suatu

pemahaman yang tepat dan utuh terkait tentang kemajuan ilmu

pengetahuan yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai kemanusiaan

serta sistem medis mereka yang disebut sebagai “pengobatan rakyat”

Dengan kata lain bahwa penelitian ini difokuskan kepada studi lintas budaya

mengenai sistem kesehatan yang juga pada faktor-faktor bioekologi dan

sosial-budaya yang berpengaruh terhadap kesehatan serta timbulnya

penyakit baik pada masa kini maupun di sepanjang sejarah kehidupan

manusia.



PEMBAHASAN

Antropologi Kesehatan dan Ekologi

Antropologi kesehatan adalah subdisiplin baru antropologi yang memperkenalkan

sistem-sistem kesehatan ilmiah kepada masyarakat-masyarakat yang semula hanya

mengenal sistem kesehatan tradisional.

Adapun ekologi yang dimaksud di sini adalah suatu bidang yang meliputi sejumlah

perspektif dan pusat perhatian yang secara konseptual dapat disejajarkan dalam

satu kontinum yang disebut sosial-budaya yang pokok perhatiannya adalah tentang

pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta peranan penyakit dalam evolusi

manusia dan poleopatologi ( studi mengenai penyakit-penyakit purba ).

Selama bertahun-tahun terakhir, makin banyak ahli antropologi yang menaruh

perhatian pada masalah-masalah kesehatan lingkungan biobudaya, yang paling

menarik perhatian melalui apa yang disebut sebagai “pandangan ekologis”. dalam

pandangan ekologis ternyata cocok bagi ahli antropologi , karena dalam

kenyataannya, bahwa pandangan itu merupakan lanjutan dari lingkungan dan

komuniti biotiknya dalam pendekatan antropologi yang fundamental, yaitu

perhatian kepada sistemnya. Suatu “sistem” dalam definisi kamus Weber edisi

kedua, adalah “agregasi atau pengelompokan objek-objek yang dipersatukan oleh

beberapa bentuk interaksi yang tetap atau saling tergantung, sekelompok unit yang

berbeda, yang dikombinasikan sedemikian rupa oleh alam atau oleh seni sehingga

membentuk suatu keseluruhan yang integral, dan berfungsi, beroperasi atau

bergerak dalam kesatuan”.

Yang dimaksud sebagai “keseluruhan integral” dalam antropologi adalah suatu

sistem sosial-budaya, atau dengan kata lain yang lebih umum yaitu suatu

kebudayaan. Adapun dalam ekologi keseluruhan yang integral yang dimaksud adalah

suatu ekosistem, yaitu “ suatu interaksi antara kelompok tanaman dan satwa dengan

lingkungan non -hidup mereka”(Hardesty,1977 ). seperti yang ditunjuk oleh Geertz,



bahwa lingkungan tersebut atau disebut “habitat” dapatlah berbeda ukurannya,

kompleksitasnya dan jangka waktunya, mulai dari setetes air kolam dengan

mikroorganismenya sampai pada seluruh bumi dengan kehidupannya tanaman dan

satwanya ( Geertz,1963). pada umumnya ekosisitem yang dipelajari oleh para ahli

ekologi adalah misalnya Gurun Kalahari dengan kehidupan tumbuh-tumbuan, satwa

dan manusianya.

Secara sederhana bahwa kedua disiplin ( sosial-budaya dan ekosistem ) tersebut,

seperti yang dinyatakan dalam definisi kamus ada dua pertanyaan pokok yang

mendasari semua pertanyaan tersebut”

1. Bagaimana berbagai unit yang membentuk sistem itu diatur satu sama lain

( seperti misalnya, bagaimana pengaturan strukturalnya, dan bagaimana

ketergantungan fungsional diantara mereka)?

2. Bila sistem tersebut telah berjalan ( yang selalu demikian halnya ), bagaimana

pengaturan strukturalnya bergeser membentuk hubungan baru, dan apakah

konsekuensi-konsekuensi hubungan baru tersebut bagi berfungsinya lebih lanjut

sistem tersebut? Pertanyan pertama ada hubungannya dengan bentuk dan

fungsi, yang kedua adalah masalah dinamika.

Untuk dapat terus berfungsi tanpa gangguan yang berat, baik ekosistem maupun

sistem sosial-budaya harus mempertahankan suatu tingkatan integral minimum dan

konsistensi dari dalam, suatu tingkatan yang cukup tinggi sehingga unit-unit yang

terpisah-pisah dalam sistem tersebut dapat saling menyumbangkan peranannya.

Namun integrasi tidak dapat lengkap, karena suatu perubahan yang tidak dapat

terelakkan, hanya dapat dimungkikan karena bagian-bagian dalam sistem tersebut

tidak terkunci secara permanen dalam posisi yang tidak dapat berubah. Jika terjadi

perubahan dalam bagian-bagian tersebut oleh karena adanya dorongan berbagai

dinamika, dalam bentuk dan fungsi terhadap unsur-unsur di mana mereka secara

fungsional terikat. Hal yang demikian ini berhubungan dengan perubahan sistemik

yang mengikuti perubahan dan inovasi.



Hubungan manusia dengan lingkungan, dengan tingkah lakunya, dengan penyakitnya

dan cara-cara dimana tingkah lakunya dan penyakitnya mempengaruhi evolusi dan

kebudayaannya selalu melalui proses umpan balik.

Ekosistem adalah sustu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik

antara mahkluk hidup dengan lingkungannya.

Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh

antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Pengertian ekologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos

yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu.

Ekologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk

hidup maupun interaksi antar makhluk dan lingkungannya.

Ekologi juga diartikan adalah cabang ilmu biologi yang banyak memanfaatkan

informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti :kimia, fisika, geologi, dan

klimatologi untuk pembahasannya.

Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan diantaranya adalah

penggunaan kontrol biologi untuk pengendalian populasi hama guna meningkatkan

produktivits.

Prinsip-prinsip Ekologi

Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai

komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik.

Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi, sedangkan

faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan dan

mikroba.

Faktor Biotik

Faktor Biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik

tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen,



hewan berperan sebagai konsumen dan mikroorganisme berperan sebagai

dekomposer.

Faktor biotik juga meliputi tigkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu,

populasi ,komunitas, ekosistem dan biosfer. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk

hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi saling mempengaruhi

membentuk suatu sisem yang menunjukkan kesatuan.

Faktor Abiotik

a. Suhu-suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang

diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat

hidup pada kisaran suhu tertentu.

b. Sinar matahari sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena

matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang

dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis.

Air

Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan

hidup organisme.

Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan

penyebaran biji, bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai air minum dan

sarana hidup lain, misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan.

Bagi unsur biotik lain, misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan

pelapuk.



PERHATIAN AHLI ANTROPOLOGI TERHADAP EKOLOGI

Berbagai istilah yang telah digunakan untuk mendiskripsikan perhatian antropologi

terhadap ekologi kita perhatikan terhadap studi tentang pengaruh unsur-unsur

budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan.

Aktivitas formal ahli-ahli antropologi yang berhubungan dengan kesehatan dan

penyakit.

Lahirnya antropologi kesehatan sejak perang dunia ke-2 ahli-ahli antropologi

semakin meningkatkan perhatian mereka pada studi lintas budaya mengenai sistem

kesehatan, juga pada faktor-faktor bioekologi dan sosial-budaya yang berpengaruh

terhadap kesehatan serta timbulnya penyakitnya, baik pada masa kini maupun di

sepanjang sejarah kehidupan manusian. Ahli-ahli antropologi kemudian ikut serta

dalam kegiatan program-program kesehatan masyarakat internasional untuk

memperkenalkan ide-ide baru dalam bidang-bidang perawatan kesehatan kepada

masyarakat di negara-negara berkembang.

Menurut Fabrega, antropologi kesehatan adalah:

Lebih menjelaskan berbagai faktor, mekanisme dan proses yang berperan dalam

mempengaruhi cara-cara individu dan kelompok-kelompok yang terkena penyakit

dan bagaimana berespon terhadap peyakit.

Dengan mempelajari masalah-masalah di atas dengan penekanan pada pola-pola

tingkah laku.

Sedangkan menurut Cecil Elman, bahwa Antropologi kesehatan merupakan sub

disiplin antropologi yang mengkaji tentang bagaimana orang dalam

kebudayaan-kebudayaan dan kelompok sosial yang berbeda menjelaskan tentang

sebab-sebab sehat, sakit, tipe-tipe perawatan yang mereka percayai, dan kepada

siapa mereka dirawat bilamana menderita penyakit tertentu.

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan

lingkungannya ( lihat alenia sebelumnya ) dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani

oikos ( “habitat”) dan logos (“ilmu”).



Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup

maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya

Untuk itu kita lihat konsep penting dalam Antropologi Kesehatan Dan Ekologi sebagai

berikut:

* Sistem

* Sistem Sosial budaya atau Kebudayaan

* Ekosistem

Sistem :

Adalah agregasi atau pengelompokkan objek-objek yang dipersatukan oleh beberapa

bentuk interaksi yang tetap atau saling tergantung, sekelompok unit yang berbeda,

yang dikombinasikan sedemikian rupa oleh alam atau oleh seni sehingga

membentuk suatu keseluruhan yang integral dan berfungsi, beroperasi atau

bergerak dalam satu kesatuan.

Sistem Sosial Budaya atau Kebudayaan :

Adalah keseluruhan yang integral dalam interkasi antar manusia.

Ekosistem:

Adanya suatu interaksi antar kelompok tanaman dan satwa dengan lingkungan non-

hidup mereka

Untuk itu Hubungan antropologi Kesehatan Dengan Ekologi:

Bahwa hubungan manusia dengan lingkungan, dengan tingkah lakunya, dengan

penyakitnya dan cara-cara dimana tingkahlakunya dan penyakitnya mempengaruhi

evolusi dan kebudayaannya selalu melalui proses umpan balik.

Pendekatan ekologis merupakan dasar bagi studi tentang masalah-masalah

epidemologi, cara-cara dimana tingkah laku individu dan kelompok menentukan

derajat kesehatan dan timbulnya penyakit yang berbeda-beda dalam populasi yang

berbeda-beda.



Sehingga perhatian Para Antropologi Kesehatan terhadap Ekologi:

Bahwa para ahli antropologi kesehatan, yang dari definisinya dapat disebut

berorientasi pada ekologi, menaruh perhatian pada hubungan timbal-balik antara

manusia dengan lingkungannya, tingkahlakunya, penyakit-penyakitnya dan cara

bagimana tingkah laku dan penyakit mempengaruhi evolusi dan kebudayaannya.

Ada beberapa topik yang penting dan menarik perhatian para ahli antropologi

kesehatan terhadap bidang ekologi antara lain:

* paleopatologi

* penyakit dan evolusi

* makanan dan evolusi dan sebagainya

Paleopatologi;

Adalah suatu studi mengenai penyakit manusia purba, yang didalamnya mengenai

bagaimana nenek moyang kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka hidup

dan cara hidup mereka.

Pada umumnya hanya pada penyakit-penyakit yang menunjukkan buktinya seperti

pada tulang-tulang yang dapat diidentifikasi.

Ahli-ahli patologi, anatomi dan ahli-ahli antropologi fisik telah banyak belajar

mengenai penyakit-penyakit dan luka-luka pada manusia purba. Namun ada

keterbatasannya yang mungkin tidak akan pernah terjembatani, yang menghambat

kita untuk mengetahui semua yang yang ingin kita ketahui. Pada umumnya pada

penyakit-penyakit yang menunjukkan bukti-bukti yang nyata pada tulang-tulang saja

yang dapat diidentifikasikan. Sebagai contoh, kerusakan atau abses pada tulang

sebagai akibat dari siphilis, tuberkholosis, frambosia, kusta, poliomilitas dan

sejenisnya adalah jenis-jenis penyakit infeksi yang dapat dikenali. Bahkan dalam

kasus yang sejenis itupun masih terdapat keragu-raguan; para ahli patologi masih

memperdebatkan apakah siphilis adalah penyakit yang sudah ada sebelum Benua

Amerika dikuasai, yang kemudian dibawa kembali ke Eropa oleh pelaut-pelaut

Columbus, ataukah berasal dari Benua Eropa. Demikian halnya penyakit-penyakit

reumatik, caries gigi, ricketsia dan sejumlah penyakit lainnya juga mungkin mulai

diketahui berdasarkan peninggalan tulang-tulang.



Peninggalan-peninggalan tulang-tulang, jenis-jenis luka yang diketemukan pada

tulang-tulang purba menerangkan kepada kita kemungkinan adanya kanibalisme,

peperangan dan aspek lainnya dalam kehidupan sehari -hari.

Wells, menunjukkan bagaimana tengkorak-tengkorak orang Peru dari situs-situs di

masa lalu sering menampakkan hampir selusin fraktur-fraktur ( patah tulang) bulatan

akibat tekanan yang hampir dapat dipastikan disebabkan oleh batu-batu lontar yang

sering ditemukan di kuburan-kuburan (Wells,1964). Karena luka-luka tersebut

hampir selalu sembuh dengan baik, nampaknya perang yang demikian itu, walaupun

cukup menimbulkan kesakitan, tidak sampai menyebabkan kematian. Yang lebih

gawat adalah “fraktur pada tengkorak kepala yang terjadi akibat dua tiga kali

penekanan”, yang berasal dari senjata maces, yaitu senjata yang berjenis seperti

tombak yang bermata enam” yang merupakan senjata yang disukai mereka.

Walaupun luka-luka akibat senjata merupakan jenis luka yang paling umum yang

terdapat pada tulang-tulang, tipe-tipe dan distribusi dari luka-luka lain juga

memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulaan tentang bentuk-bentuk budaya

yang lebih bersifat prosaik. Kuburan-kuburan Anglo-Saxon menunjukkan tentang

banyaknya fraktur kaki yang seringkali hanya terdapat pada bagian tulang betis, tipe

patah tulang yang disebabkan oleh kaki yang keseleo akibat jatuh. Kini jatuh karena

tersandung tembok adalah hal umum yang menyebabkan patah kaki seperti itu.

Wells menginterpretasikan jenis patah tulang pada kuburan-kuburan Anglo-Saxon itu

sebagai akibat jatuh ketika sedang membajak tanah. Alas kaki yang kurang praktis

mungkin merupakan penyebab seringnya orang tersandung. Bila dihubungkan

dengan frekuensi dari adanya fraktur pada bagian tangan yang kurang lebih 1 inci di

atas pergelangan, hipotesisi menjadi kuat, sebab cara jatuh semacam itu adalah tipe

khas dari jatuh ke arah depan dengan tangan yang terkembang (Wells,1964). hal

semacam ini menunjukkan perbedaan lingkungan dan mungkin juga perbedaan

bentuk-bentuk kebudayaan.



Penyakit dan Evolusi;

Penyakit-penyakit infeksi merupakan faktor penting dalam evolusi manusia. Contoh

di Amerika barat banyak orang yang resisten terhadap malaria, karena didalam

darahnya terdapat sel-sabit ( sickle cell anemia ).

Di lingkungan lain ciri sel -sabit tidak merupakan ancaman malah merupakan

karakteristik, didaerah malaria memberikan proteksi terhadap gigitan nyamuk

Anopheles.

Penyakit-penyakit infeksi juga telah merupakan faktor penting dalam evolusi

manusia selama 2 juta tahun atau lebih, melalui mekanisme evolusi dari “proteksi

genetik” maka nenek moyang kita dapat mengatasi ancaman-ancaman

penyakit-penyakit dalam kehidupan individu dan kelompok ( Armelagos da Dewey,

1970 ). Munculnya gen yang memberikan resistensi terhadap malaria dalam suatu

populasi di Afrika Barat adalah salah satu contoh yang dramatis dari proses evolusi

tersebut. Pada tahun-tahun terakhir, orang-orang Amerika telah membaca

mengenai suatu penyakit yang baru bagi mereka, yang dikenal sebagai anemia

sel-sabit ( sickle-cell anemia ), yang terutama menulari orang-orang kulit hitam

dibandingkan dengan kelompok ras lainnya. Penyakit tersebut ditandai oleh sel

darah merah yang mengambil bentuk sabit ( sickle ), tidak bulat seperti biasanya, dan

bersifat genetik. Sebagian besar individu yang mengembangkan penyakit tersebut

mati muda, dan penyembuhannya belum juga diketahui. Lebih banyak lagi yang mati

adalah orang kulit hitam yang menyimpan dirinya dalam ciri-ciri atau gen dalam

bentuk yang terpendam, yang mereka wariskan kepada anak-anak mereka tanpa

mengganggu kesehatan mereka. Ciri-ciri sel-sabit ini semakin disadari sebagai

ancaman yang gawat bagi penduduk kulit hitam di Amerika Serikat, melalui

percobaan dan konsultasi genetika, usaha-usaha dilakukan untuk mengatasi

penyebaran gen tersebut.

Ciri lain sel-sabit di lingkungan lain sama sekali tidak merupakan ancaman malahan

merupakan karakteristik yang diinginkan, karena di daerah malaria, ciri tersebut

memberikan proteksi yang tinggi bagi individu-individu yang menghadapi gigitan

nyamuk Anopheles. Generasi yang lalu lebih mengungkapkan, bagaimana proteksi

terhadap malaria ini telah menghasilkan seleksi genetik yang lebih “terbuka bagi



individu-individu yang memiliki ciri sel-sabit. Hal tersebut merupakan contoh yang

menarik bagi ahli anropologi kesehatan dan mungkin merupakan contoh yang paling

menarik perhatian tentang bagimana suatu penyakit tertentu- yang merupakan

ancaman terhadap kesehatan-dapat mempengaruhi evolusi manusia.

Dalam bentuk yang amat disederhanakan, pembuktian yang menyimpulkan hal

tersebut diuraikan sebagai berikut:

Terdapat korelasi kuat yang positif antara malaria endemik dan ciri-ciri sel-sabit.

Namun ada kelompok-kelompok yang memiliki frekuensi rendah dari ciri-ciri sel

tersebut. Hal itu khususnya menunjukkan karakteristik dari sisa-sisa penduduk tertua

yang dikenal di Afrika Barat, yang banyak diantaranya mereka terpaksa menyingkir

ke pinggiran hutan rimba akibat datangnya para imigran dari arah timur. Penduduk

asli rimba ini hampir tidak ada yang menderita penyakit malaria, hal ini disebabkan

karena Anopheles gambiae, vaktor malaria yang terpenting di Afrika Barat, tidak

berkembang di genangan air yang sangat terlindung dari sinar matahari, seperti yang

terdapat di hutan-hutan tropis.

Dengan adanya populasi pertanian menetap dan pembangunan hutan untuk

bercocok tanam, maka terciptalah kondisi yang ideal bagi Anopheles gambiae di

Afrika Barat, kemudian penduduk petani yang berasal dari timur mulai menggantikan

penduduk asli sekitar 2000 tahun yang lalu. Sebelum itu hutan-hutan tropis tidak

menarik bagi pertanian, karena adanya dua kesulitan, yaitu kesulitan untuk

menebang hutan dengan alat-alat batu dan karena rendahnya hasil panen dari

tanaman pertanian Afrika yang pertama, yaitu millet dan sorghum. Namun dengan

diperkenalkan secara bersamaan kerajinan besi serta tanaman yang tinggi hasl

produksinya, yaitu Disocorea latifolia yang mungkin dibiakkan di Nigeria , maka

panggung pun telah siap bagi suatu perubahan lingkungan yang dramatis.

Hutan-hutan ditebang, desa-desa menjadi permanen dan Anopheles gambiae

bertambah. Ciri sel-sabit yang sudah ada di kalangan penduduk, bantu

memanfaatkan teknik baru tersebut, dengan demikian mendapat keuntungan

selektif terhadap gen yang bukan sel-sabit karena adanya imunitas relatif, dan

mungkin, frekuensinya bertambah secara berarti. “Karena” itu kata Livingstone,



yang lebih dulu membuat kesimpulan tersebut, “penyebaran dari pertanianlah yang

bertanggungjawab atas persebaran kemajuan selektif gen sel-sabit itu, dan

karenanya, atas penyebaraan gen itu sendiri ( Livingstone,1958).

Pada tingkatan teoritis yang lebih luas dikatakan selanjutnya, “Gen sel-sabit

nampaknya merupakan respons evolusioner pada lingkungan penyakit yang berubah.

Karena itu, gen ini merupakan respons genetik pertama yang diketahui terhadap

peristiwa penting dalam evolusi manusia, ketika penyakit menjadi faktor utama yang

menentukan arah dari evolusi tersebut.

Makanan dan Evolusi;

Makanan merupakan karakteristik lingkungan yang mempengaruhi evolusi. Di sini

mendiskripsikan tentang beberapa aspek tentang makanan yang mempengaruhi

ukuran tubuh. Menurutnya manusia baru mencapai tinggi maksimal setelah umur 26

tahun. Hubungan antara nutrisi dengan kemampuan manusia beradaptasi adalah

konsumsi susu oleh manusia dewasa laktosa ( Gula susu ) adalah satu-satunya

karbon hidrat yang paling berarti dan unsur utama dalam susu.

Seperti halnya dengan penyakit, makanan juga merupakan karakteristik lingkungan

yang mempengaruhu evolusi. Stini telah mendiskripsikan tentang bebrapa aspek dari

proses ini mempengaruhi ukuran tubuh manusia.

Leluhur primat kita, katanya, adalah penghuni pohon, sebagian besar, walaupun

tidak seluruhnya, adalah herbivorus ( pemakan tumbuh-tumbuhan ) yang beratnya

kurang lebih mencapai 70 pund, sebelum mereka ( mungkin sekitar 2 juta tahun lalu )

turun ke tanah- menjadi pemburu-peramu yang omnivorus (pemakan segala).

Selama 2 juta tahun tersebut, manusia menyebar ke bagian-bagian bumi yang bisa

didiami dan terjadilah peningkatan penting dalam ukuran tubuh dan otak, paling

sedikit diperkirakan sebagai respon atas protein hewani yang telah menjadi bagian

dari makanannya. Hanya karena makanan yang cukup kuantitas dan keseimbangan

maka perkembangan itu dapat terjadi. Namun dengan pertanian dan

ketergantungan yang terus-menerus, terhadap sejumlah nutrien sayuran yang



jumlahnya terbatas, ketidakseimbangan nutrisi dapat mengarah kepada kekurangan

asam amino yang penting untuk perumbuhan dan perkembangan jaringan. Di

kalangan anak-anak, akibat umum dari defisiensi kalori-protein adalah penyakit yang

dikenal dengan kwashiorkor.

Walaupun laki-laki maupun wanita mencapai proporsi tubuh yang normal, penduduk

tersebut ditandai oleh “miniaturisasi umum”. pengurangan yang proporsional dalam

ukiran tubuh pada semua warga populasi yang mempunyai sumber-sumber protein

yang amat terbatas akan bersifat adaptif “kata Stini”, dalam arti bahwa terdapat

lebih banyak individu yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup dengan

sumber-sumber yang ada, tiap-tiap individu itu memiliki sejumlah kecil jaringan

metabolisme yang proporsional yang sesuai dengan pengurangan dalam kebutuhan

nutrisi. Pada waktunya pengurangan itu secara genetik akan menjadi mantap

melalui seleksi alamiah, kata Stini, sama halnya seperti tubuh manusia yang kekar

yang dibentuk secara genetik, selama 2 juta tahun dalam kariernya sebagai

masyarakat berburu-meramu. Tetapi selanjutnya, berkurangnya ukuran tubuh

seperti yang terdapat di kalangan banyak petani di daerah pertanian tropik, “ lebih

nampak sebagai suatu contoh dari evolusi yang sedang dalam proses, yaitu suatu

contoh tentang penyesuaian atau plastisitas manusia, daripada sebagai adaptasi

murni dalam artian genetik”. Stini merasa bahwa 8 hingga 10 ribu tahun belumlah

merupakan waktu yang cukup bagi terhadap terjadinya suatu perubahan genetik

ganda yang menghasilkan pengurangan ukuran tubuh.

EPIDEMOLOGI

Sedangkan epidemologi lebih berkenan dengan distribusi dalam tempat dan

prevalensi atau terjadinya penyakit, sebagaimana yang dipengaruhi oleh lingkungan

alam atau lingkungan ciptaan manusia serta oleh tingkah laku manusia. Variable

yang sering digunakan oleh para ahli sosiologi dan epidemologi adalah perbedaan

umur dan jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, hubungan suku bangsa dan

kelas sosial, tingkah laku individu, serta linkungan alami.



Orientasi Epidemologi pada satu tujuan, dimana tujuan utamanya adalah untuk

meningkatkan derajat kesehatan , mengurangi timbulnya semua ancaman kesehatan.

Contohnya penyakit gondok, Corona atau Covid -19, karena kekurangan yudium

dalam makanan, Corona yang disebabkan Virus karena berinteraksi. Yudium

Kekurangan dalam makanan , diatasi dengan pemberian garam beryodium. Corona

atau covid-19 diatasi dengan sikap distancing baik itu sosial distancing atau fisical

distancing.

Para ahli epidemologi, kata ahli sosiologi Clausen, memandang tugas mereka sebagai

“membuat korelasi-korelasi dalam hal insiden penyakit dalam usaha menetapkan

petunjuk tentang pola-pola penyebab penyakit yang kompleks, atau tentang

kemungkinan-kemungkian dalam pengawasan penyakit.

Korelasi antara penyakit-penyakit terutama ditetapkan melalui sarana berbagai

survei penduduk, untuk menemukan hubungan antara timbulnya penyakit dengan

adanya faktor-faktor biologi, fisik, sosial. “Jenis’ pembuktian; yang terutama ingin

diperoleh adalah hubungan statistik antara faktor “kausal” yang diperkirakan dengan

terjadinya penyakit”.

Epidemologi berorientasi pada usaha mencapai suatu tujuan, dalam arti tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, mengurangi timbulnya

semua ancaman kesehatan. Dalam sejarahnya keberhasilan epidemologi patut juga

dicatat. Penyakit gondok misalnya, sejak awal dinyatakan sebagai akibat dari

kekurangan yodium dalam makanan, suatu kekurangan yang mudah diatasi dengan

pemberian garam beryodium.

Penelitian pada akhir-akhir ini makin banyak menyimpulkan bahwa proporsi tinggi

dari kanker disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, banyak diantaranya dapat

dikurangi atau diawasi dalam rangka menurunkan insiden dari penyakit yang

mengerikan ini. Akhir “praktis” dari studi-studi epideologi dibuktikan dengan

kenyataan bahwa ilmu ini merupakan landasan ilmiah bagi sebagian besar profesi

kesehatan masyarakat.



Berbeda dengan ahli-ahli sosiologi, ahli-ahli antropologi lebih menaruh minat pada

ciri epidemologis dari penyakit-penyakit penduduk non-Eropa termasuk yang sering

disebut sebagai sindroma “kebudayaan-khusus”. Walaupun jika keadaan

memungkinkan, survei penduduk dan analisa statistik diperlukan dalam studi

semacam itu, sebagaimana pada banyak penelitian-penelitian antropologi, sampel

yang dianggap sahih para ilmuwan sosial lainnya sulit dikumpulkan, sehingga banyak

dari kesimpulan itu diambil dari observasi terhadap tingkah laku dan dari

pengetahuan mengenai bentuk-bentuk budaya, bahkan kadang-kadang penelitian

yang dilakukan bersifat pekerjaan detektif , mencari variabel yang bersifat persepsi,

yang merupakan kunci penjelasan.

Untuk itu ada dampak Positif dan Negatif terhadap Kesehatan dan Perubahan

Ekologi:

Dampak Positif:

* Perlu adanya pemanfaatan yang rasional atas sumberdaya manusia dan fisik dapat

diperoleh

* Kemiskinan dapat diberantas

* Pendidikan dapat dinikmati dimana-mana

* Penyakit dapat diatasi

* Standar kehidupan menjadi lebih baik

* Intervensi teknologi manusia terhadap keseimbangan alam.

Dampak Negatif:

* bahwa kesehatan manusia baik lingkungan alam, manusia, pencemaran dan

sebagainya bisa terjadi



SUMBANGAN ILMU-ILMU KESEHATAN TERHADAP ILMU ANTROPOLOGI

Untuk menjadi seorang ahli antropologi kesehatan,maka seseorang memerlukan

dasar latihan antropologi yang baik, pengalaman dalam penelitian, naluri

terhadap masalah, simpati terhadap orang lain- dan tentunya, dapat memasuki

dunia kesehatan dan masyarakat kesehatan yang bersedia menerima kehadiran

para ahli antropologi itu.

Ilmu-ilmu kesehatan menawarkan kepada ilmu antropologi berbagai bidang

penelitian yang khusus, yang langsung dapat dibandingkan dengan subjek-subjek

tradisional sperti masyarakat rumpun dan desa-desa. Metode penelitian yang

sama dengan yang dipergunakan oleh para ahli antropologi dalam penelitian

tradisional biasanya dapat diterapkan kepada lingkungan-lingkungan itu.

Bilamana dipelajari, laporan-laporan tentang sistem budaya dan sistem sosial ini

sangat memperluas jumlah data yang digunakan dalam pengembangan hipotesis

dasar tentang tingkah laku manusia. Mungkin sedikit saja atau mungkin tidak

ada pranata lain yang demikian menembus kehidupan seperti halnya pranata

yang berkenaan dengan penyakit , penyembuhan orang yang sakit, dan

pemeliharaan kesehatan. Dalam kehidupan pranata ini sering mempengaruhi

semua aspek kebudayaan. Dan pranata-pranata kesehatan, dalam pengertian

yang sangat luas adalah sejumlah lapangan penelitian yang sangat produktif bagi

para ahli antropologi.

Namun, tidaklah cukup jika hanya pranata kesehatan saja yang dipelajari. Para

ahli antropologi harus dapat memasuki pranata itu. Di masa lalu, para ahli

antropologi dapat memasuki komuniti masyarakat rumpun, desa-desa petani

dan daerah kumuh di kota atas usaha mereka sendiri. Sehingga studi tentang

sistem medis masyarakat rumpun dan petani memerlukan relatif sedikit

kerjasama dengan para warga profesional lain. Untuk dapat memasuki

masyarakat pedesaan, seseorang ahli antropologi berusaha utuk memperoleh

ijin dari seorang otoritas yang lebih tinggi untuk dapat menjelaskan dan

meyakinkan penduduk desa tentang maksud baiknya yaitu ingin mempelajari



tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian dalam pranata

kesehatan masa kini.

PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Meskipun “perspektif antropologi” meliputi banyak pokok dan sub-pokok, dua

konsep utama khususnya cocok dengan ilmu-ilmu kesehatan: yaitu melalui

pendekatan “Holistik” yang didasarkan atas ide integrasi budaya, dan “Relativisme

Budaya”. :

Pendekatan Holistik

Bahwa ahli-ahli antropologi berorientasi kepada sistem mereka yang menekankan

pada keseluruhan dari bagian-bagian. Tidak seperti halnya ilmu sosial lainnya, para

ahli antropologi hanya sedikit tertarik kepada unit-unit yang terpisah di dalam sistem

tersebut, demi kepentingan mereka sendiri serta pengaruh dari variabel bebas

khusus terhadap variabel terikat.

Pandangan holistik ahli antropologi adalah mengenai gejala-gejala budaya dan sosial

yang merupakan pertumbuhan logis yang luar biasa dari sejarah disiplin ilmu

tersebut. Pada hakikatnya disiplin itu lebih merupakan ilmu sejarah daripada ilmu

sosial, dan tugasnya adalah mencatat dan melestarikan sebanyak mungkin cara

hidup masyarakat primitif ( atau yang tunaaksara ) sebelum terjadi perubahan besar

yang dibawa ke dalam lingkungan mereka melalui kontak dengan dunia Barat.

Karena hanya ada sedikit saja ahli antropologi yang terlatih sedangkan ada banyak

masyarakat rumpun, tidak ada kesempatan untuk spesialisasi, para ahli antropologi

harus menjadi generalis, mencatat dan menginterpretasikan data tentang geografi,

kebudayaan material, kehidupan ekonomi, organisasi sosial, relegi, kesenian, folklor,

rekreasi, bahasa- segala sesuatu yang dilakukan manusia atau diingat pernah

dilakukan mereka.



Dengan kondisi yang demikian, maka definisi awal mengenai masalah ini ialah

dengan penelitian yang menyertainya, merubah asumsi-asumsi pokok yang

mendasari penelitian kita dewasa ini. Dari realitas kebudayaan, para ahli antropologi

terdahulu hingga sampai kepada penilaian bahwa batas dari pranata-pranata budaya

tidak pasti, bahwa suatu pranata-pranata tidak dapat dipelajari sendiri, namun hanya

dalam konteks pranata-pranata lain yang menopangnya atau ditopangnya. Religi

misalnya, segera nampak ada hubungan erat denga mitologi dan folklor, magi,

pandangan hidup, keluarga, kehidupan ekonomi, kesenian, maupun kepercayaan

tentang kematian, penyakit dan pengobatan. Kegiatan ekonomi diketahui amat erat

berkaitan dengan lingkungan alam, hewan buruan atau hasil pertanian lokal yang

dapat diperoleh , kerjasama dan persaingan, pembagian kerja dalam keluarga dan

dalam desa, hubungan antar suku bangsa ( melalui pasar dan hubungan pertukaran

lain ), dan sering pula dengan magi, relegi dan sihir. Jaringan hubungan yang serupa

ditemukan berlaku pula bagi topik-topik dan prnatan-pranata lainnya.

Dalam penelitian atau analisis data, para ahli antropologi mengarahkan perhatian

mereka pada seluruh sistem. Mereka bicara tentang “intergrasinya”. dengan

ungkapan ini, para ahli antropologi mengartikan bahwa bagian-bagian yang berbeda

dalam suatu kebudayaan tidak hanya saling berkaitan erat, namun juga merupakan

gabungan fungsional yang mempunyai kegunaan, yang tampak serupa dengan

sebuah mesin mobil yang merupakan gabungan dari unsur-unsur lepas yang

mempunyai kegunaan, dan merupakan suatu sistem yang dinamis. Unit-unitnya

diintegrasikan satu dengan lainnya sehingga terdapat logika, saling hubungan dan

pola dalam seluruh himpunan.

Relativisme Budaya

Unsur kedua dalam perspektif antropologi ialah lebih bersifat kritis terhadap

ilmu-ilmu kesehatan yaitu relativisme kebudayaan, yaitu suatu kemauan untuk

memandang dengan simpati bentuk-bentuk budaya dari masyarakat yang lain, dan

tidak menilai mereka menurut “norma” kita sendiri. Dalam ukuran lebih besar atau

lebih kurang, semua masyarakat bersifat etnosentris, dalam hati, mereka percaya



bahwa nilai dan sikap mereka, cara-cara mereka hidup, adalah yang paling baik.

Bahkan masyarakat primitif yang mengakui keunggulan pisau baja daripada pisau

batu, yang mengagumi penguasaan materi atas lingkungan oleh orang Eropa,

sebagian terbesar tetap merasa bahwa inti kebudayaan, etos, jiwa kebudayaan

mereka adalah yang terbaik. Kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri adalah baik,

kebanggaan memberi cara suatu identitas psikologis yang sehat kepada individu dan

memberikan tempat yang terhormat dalam kehidupannya.

Apabila etnosentrisme dilakukan sampai di luar batas yang biasanya lebih banyak

merupakan suatu “dosa” dari masyarakat yang beradab daripada masyarakat petani

atau rumpun, maka hal itu menjadi berbahaya. Etnosentrisme rasial misalnya Hitler

merupakan perwujudan yang luar biasa destruktifnya dari penyakit tersebut, namun

dalam tingkatan yang lebih rendah, warga ras kulit putih, sejak mereka mulai

mengeksplorasi dunia dan menanamkan hegemoni atas penduduk asli Amerika, Asia

dan Afrika, telah memiliki asumsi bahwa apa yang mereka capai dalam bidang

teknologi dan kekuatan politik serta militer, juga menunjukkan superioritas moral

dan intelektual mereka. Dengan pandangan yang merendahkan, mereka

memandang “ras-ras terbelakang” dari umat manusia sebagaai masyarakat yang

memerlukan pimpinan dan tuntunan moral dari Barat. Mereka melihat posisi mereka

sebagai produk akhir dari suatu evolusi budaya yang berlangsung lama, kemajuan

dari jaman liar ke zaman barbar menuju ke peradaban. Merupakan kelompok yang

paling cepat berevolusi, mereka menganggap wajar bahwa nilai-nilai kebajikan moral

dari setiap adat-istiadat masyarakat yang terbelakang harus diukur menurut ukuran

pranata-pranata mereka. Keluarga? Monogami. Relegi? Monotheisme. Ekonomi?

Kebebsan berusaha. Kesenian? Penganut Impresionis. Masyarakat-masyarakat

rumpun sering dianggap sebagai anak-anak yang memiliki kemampuan, tetapi

memerlukan waktu untuk mempelajari cara-cara orang dewasa, sebelum

berpartisipasi sepenuhnya dalam keidupan.

Banyak orang juga percaya bahwa perdaban-peradaban yang kurang kompleks

merupakan contoh dari kemampuan yang kurang dalam arti rasial, sebagaimana

dalam negara-negara di Eropa, anggota-anggota dari kelas yang tertinggi berasumsi



bahwa mereka berada di atas karena “ sebagai krim yang naik ke permukaan ( susu)”,

mereka dilengkapi dengan genetik unggul yang menempatkan mereka pada

kedudukan tempat mereka berada.

Di sini sejak lama, para antropologi memainkan peranan utama dalam

menumbangkan stereotip budaya dan peradaban-peradaban rasial. Mereka peka

terhadap pengaruh-pengaruh mereka dalam program-program tentang perubahan

terencana. Banyak ahli teknik yang pandai dan bermaksud baik dalam bidang-bidang

di mana bantuan paling sering diberikan- kesehatan, pendidikan, pertanian, percaya

dengan tulus bahwa mereka tidak mempunyai perasaan etnosentris terhadap warga

masyarakat tempat mereka bekerja.

Penekanan para ahli antropologi pada relativisme budaya bukan sekedar himbuan

yang berpandangan luas untuk bertoleransi terhadap cara-cara orang laian,

penekanan itu merupakan suatu landasan pokok bagi bantuan teknik yang sukses,

dalam kesehatan dan dalam bidang-bidang lain. Peraturan operasional yang

didasarkan atas prinsip relativisme budaya adalah bahwa sebelum mencoba

melaksanakan perubahan, seseorang harus mengetahui apa sebab ciri-ciri yang

diserang itu ada, peranan-peranan yang mereka penuhi, dan makna-maknanya bagi

masyarakat. Ada penjelasan yang sangat baik bagi kehadiran suatu ciri, dan untuk

menilainya menurut profesional Barat yang sempit mungkin akan mengakibatkan

lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dengan demikian, telah seringkali

dilakukan usaha oleh ahli-ahli pertanian yang berniat baik untuk menggantikan bajak

“penggaruk” sederhana berujung kayu atau besi di wilayah laut tengah. Latin dan

bagian-bagian Asia, dengan bajak jenis baru ( moldboard ) yang menancap sangat

dalam dan membalikkan tanah dari kedalaman beberapa inci. Namun juga sering

ditemukan bahwa pada lapisan-lapisan yang tipis dan berbatu di mana bajak

penggaruk telah dipergunakan selama ratusan atau ribuan tahun, bajak moldboard

itu menancap terlalu dalam, membawa tanah berkerikil ke permukaan, sehingga

merusak tanaman. Bajak tradisional yang membuat alur yang dangkal ternyata

secara ekologis lebih baik daripada alur dalam yang dianggap “lebih maju”.



Dengan ungkapan “relativisme budaya”, para ahli antropologi tidak mengartikan

bahwa semua kebiasaan dapat diadaptasikan di dunia kontemporer. Sedangkan adat

dan bentuk-bentuk budaya yang muncul dalam generasi yang lalu sebagai respons

yang adaptif dan karenanya realitas terhadap kondisi lokal sering bertahan lama

setelah mereka tidak efektif lagi, atau selama suatu periode di mana mereka menjadi

semakin tidak bersifat adaptif. Tidak ada kebudayaan, termasuk kebudayaan kita,

yang mampu untuk menyesuaikan bentuk-bentuk kebudayaannya kepada

kondisi-kondisi baru segera setelah kondisi itu muncul, selalu ada sekedar

keterbelakangan.

Dalam konteks pengembangan , kesadaran mengenai relativisme budaya

semata-mata berarti bahwa biasanya akan bijaksana untuk mengetahui, apa yang

telah ada, lalu berusaha membangun di atas kekuatan sistem yang sekarang itu

daipada berusaha menghapuskannya dan memulai lagi dengan suatu pemecahan

yang didatangka dari luar.



PENUTUP/KESIMPULAN

Bahwa Antropologi kesehatan adalah mempelajari tentang bagaimana kesehatan

individu, formasi sosial yang lebih khusus dan lingkungan dipengaruhi oeh hubungan

antara manusia dan spesies lain, norma budaya dan institusi sosial, politik mikro dan

makro dan globalisasi.

Budaya memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan. Hal ini tidak lain karena

pengertian budaya itu sendiri mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan,

hukum, adat istiadat dan kebaisaan.

Ini dikarenakan bahwa budaya bersifat dinamis sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri.

Sejumlah penelitian yang terbatas dan bersemangat telah menyarankan bahwa

pendekatan tradisional terhadap masalah-masalah demikian sering memberikan

dukungan emosional dan sosial yang penting terhadap kemajuan kesehatan dan

teknologi yang ditunjukkan dengan penuh kebanggaan.
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