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Abstract 

The cultural contex of the health care setting is important for many reasons, first the promotion 
of health and the prevention of disease constitute an urgent need for studying this context. 
Heatlh-care providers must be culturally sensitive and aware if they are to communicate 
culturally congruent health and treatment information. This research aims to explore gap 
communication till to conflict between caregiver and patients. The umberella of paradigm of 
this research from interactionisme symbolic from Herbert Mead. Finding of this research 
communication says that ineffective communication between caregiver and patients because 
caregiver doesn’t understand what the patients need from his self. Comfortable in 
communication is the most aspect which patient needs when the go to caregiver. Patients 
believe miss intepretation about disease and care taking come from gap culture between 
caregiver and patient. 
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A.  Pendahuluan 

Siapa orang tidak pernah sakit? Pasti semua orang pasti pernah sakit dan 
melakukan proses penyembuhan. Mulai dari meminum obat, jamu, ramuan herbal lain 
dan yang paling ekstrim adalah melakukan operasi. Kesembuhan adalah jawaban lugas 
yang ingin dicapai semua orang dalam berobat. Tidaklah mudah mencapai kesembuhan 
itu, perlu suatu proses yang cukup panjang, mulai dari adanya kepercayaan kepada 
dokter dan paramedis yang menangani, pilihan obat yang dianggap mujarab sampai 
pada proses terapi yang dijalankan oleh pasien. Semua itu adalah rangkaian untuk 
mencapai kesembuhan yang didamba oleh orang yang menderita penyakit. 

Dahulu orang mengandalkan penyembuhan selain dokter seperti; dukun, tabib, 
sampai dengan tukang sihir, namun sejalan dengan perkembangan zaman dan kepesatan 
teknologi yang ditandai dengan kehebatan dunia medis menyebabkan ilmu kedokteran 
begitu maju dan bisa melakukan penyembuhan untuk berbagai jenis penyakit.Adanya 
penyebab seperti; virus, bakteri dan lain-lain semakin membuat segala sesuatu teruji 
secara empirik dan ilmiah. Pengobatan menjadi sesuatu yang logis dan teruji secara 
empirik. 
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Meski pada banyak kasus ada juga penyakit yang regeneratif atau penyakit 
turunan yang dibawa oleh gen yang ada di dalam tubuh manusia. Penyakit yang tidak 
ada obatnya ini hanya dilakukan dengan mengurangi dan mencegah semakin buruk, 
namun tetaplah manusia sebagai sifat kemahlukannya akan berusaha untuk tetap 
bertahan hidup dan melawan terhadap penyakit yang dideritanya. Lambat laun 
kesembuhan menjadi salah satu kebutuhan hidup yang memang didamba oleh semua 
orang. Percuma saja kaya (memiliki harta melimpah) apabila sakit-sakitan. Demikianlah 
kira-kira pribahasa yang menyinggung tentang pentingnya hidup sehat dan bersih. 

Kesehatan adalah problema penting masyarakat urban saat ini. Dari sisi ekonomi 
politik kesehatan sudah dikomodifikasikan dalam industri bisnis. Seolah-olah diciptakan 
sehat juga merupakan barang yang mahal, bahkan diketahui informasi untuk menuju 
dan menjadi sehat merupakan komoditas penting bagi publik. Tak jarang saat ini 
bermunculan majalah dan tabloid khusus yang tersegmentasi pada kesehatan. Bahkan di 
beberapa surat kabar dan televisi sendiri berani menampilkan berita dan informasi 
kesehatan menjadi berita utama dan bahasan penting yang perlu dikupas.  

Kebanyakan orang menganggap bahwa kesehatan hanya milik orang kaya saja, 
bahkan ada istilah menyindir “orang miskin tidak boleh sakit”. Hal ini berangkat dari 
kondisi nyata bahwa pengobatan mahal harganya. Apalagi dalam situasi ekonomi yang 
terpuruk seperti saat ini banyak lapangan pekerjaan tutup, sehingga terjadi peningkatan 
angka pengangguran dan pada akhirnya banyak timbul masyarakat miskin. Situasi 
seperti inilah kunci masalah terpuruknya masalah kesehatan di Indonesia.  

Perkembangan dunia medis yang sedemikian pesat membuat dokter, dan tenaga 
paramedik harus mengembangkan diri dan kemampuannya untuk dapat mengimbangi 
teknologi tersebut baik secara praktik maupun teori. Tentu saja perkembangan teknologi 
yang pesat di dunia medis menyebabkan sedemikian cepat dunia medis masuk dalam 
konteks industri. Dalam artian dunia medis dikomersilkan dengan tentu saja mengarah 
kepada perolehan ‘kocek’ penghasilan bagi yang menginvestasikan.  

Sudah banyak lagu dan film menyindir sikap ini yang sebenarnya adalah 
gambaran nyata kehidupan dokter dan pasien yang ada di lapangan. Tentu saja lagu, 
film (sinetron) dan iklan televisi hanyalah sebuah media yang sangat kecil dan terbatas 
untuk mengulas kehidupan nyata dari dunia kedokteran. Nyata bila banyak dokter yang 
tunduk dengan sistem yang dibangun oleh rumah sakit atau klinik yang berorientasi 
pada aspek komersial. Akibatnya kedudukan dokter terlecehkan dan dianggap bagian 
dari industri kesehatan yang hanya mengejar keuntungan saja.  

Inti permasalah pengobatan itu adalah adanya interaksi yang baik antara dokter 
dengan pasien. Bagaimana dokter memahami keluhan dan apa yang dirasakan oleh 
pasien dan juga bagaimana pasien dapat mengungkapkan keluhan yang ada di dalam 
dirinya dengan mudah dan tepat dan sesuai dalam konteks komunikasi antar budaya. 
Dengan demikian jelas bahwa permasalahan utama adalah menyoal komunikasi antara 
dokter dan pasien yang paling utama. Bagaimana orang bisa memahami orang lain bila 
tidak berkomunikasi satu dengan yang lain. Dalam hal ini berkomunikasi juga tidak 
hanya menyoal berkomunikasi antar pribadi melainkan secara budaya.  

Permasalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pemahaman dokter sebagai komunikator dalam berkomunikasi dengan 

pasiennya dalam konteks komunikasi multikultural? 
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2. Apa medium komunikasi yang digunakan dan kemungkinan konflik multikultural 
komunikasi dokter dan pasien? 

3. Bagaimana pemahaman kesehatan dan cerita-cerita rakyat berkaitan dengan 
kesehatan dipahami semua pihak baik dokter dan pasien? 

4. Bagaimana pemahaman pasien dalam berkomunikasi dengan dokter dan interaksi 
simbolik yang ada dalam memaknai pengobatan dan terapi kesehatan yang 
diberikan? 

B.  Metodologi  

Penelitian yang dilakukan adalah analisis data kualitatif dengan model studi 
kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci; teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulansi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih 
menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2007: 33). Berbeda dengan itu 
menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah (2004 : 25).  

Lebih lanjut penelitian studi kasus adalah penelitian mengenai status subyek 
penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan 
personalitas. Subyek penelitian bisa saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun 
masyarakat (Hasan, 2002 : 15). Studi kasus menurut Nawawi (2007: 78) adalah suatu 
metode pengumpulan data yang bersifat intregatif dan komprehensif. Integratif artinya 
menggunakan berbagai teknik pendekatan dan bersifat komprehensif artinya data yang 
dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara lengkap. 

Penelitian ini menggunakan salah satu metodologi komunikasi interaksi 
simbolik yang digunakan oleh Herbert Mead. Interaksionisme simbolis mempelajari 
sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Individu bersifat aktif, 
reflektif, dan kreatif menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit 
diramalkan. Teori ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif yang 
perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur ada di luar dirinya. Oleh 
karena individu terus berubah, maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. 
Interaksilah yang dianggap variable penting yang menentukan perilaku manusia, bukan 
struktur masyarakat. Struktur tercipta dan berubah karena interaksi manusia, yakni 
ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat obyek 
yang sama.  

Teori dari Mead ini sering juga disebut sebagai Teori Behaviorisme Sosial 
(Social Behaviorism). Behaviorisme Sosial merujuk pada deskripsi perilaku manusia 
pada tingkat yang paling khas. Konsep mendasar dari Behaviorisme Sosial adalah  
tindakan social (social act) yang juga mempertimbangkan aspek tersembunyi perilaku 
manusia. Perilaku manusia dikonseptualisasikan perilaku yang lebih luas, termasuk 
aktivitas yang tersembunyi (covert activity).Aktivitas tersembunyi inilah justru yang 
membedakan perilakukan manusia dengan perilaku hewan yang lebih rendah.  
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Perspektif Interaksional menunjukkan pandangan komunikasi manusia yang 
telah berkembang secara tidak langsung dari cabang sosiologi yang dikenal sebagai 
interaksi simbolis. Interaksi simbolis secara relatif merupakan pendatang baru dalam 
studi komunikasi manusia, dengan asal historisnya hanya bermula dari abad ke-19 yang 
lalu. Namun pengaruh interaksi simbolis ini bahkan tumbuh lebih belakangan lagi 
daripada itu (Samovar, 2004 :112). 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada dua dokter, yakni; dokter 
umum dan dokter gigi (keduanya merahasiakan status pribadi). Kedua dokter ini 
berbeda satu dokter bekerja di rumah sakit umum (dokter umum) Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), sedangkan dokter gigi adalah dokter yang bekerja di klinik swasta (Pegawai 
Swasta). Kedua adalah pasien yang merasakan layanan yang diberikan dokter. Pertama 
adalah seorang ibu, usia 45 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga dan satu 
narasumber lagi adalah remaja putri yang berusia 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar 
di sebuah sekolah menengah umum di Jakarta. 

C.  Analisis 

Dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi) terhadap komunikasi dokter 
dan pasien ditemukan bahwa ada kesenjangan hubungan komunikasi antara dokter 
dengan pasien. Kesenjangan ini kerap menimbulkan konflik antara dokter dengan 
pasien. Pada kenyatannnya hubungan antara dokter dengan pasien terkadang malah 
sangat jauh dan tidak bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang kerap 
menjadi permasalahan dalam pola pengobatan dan penyembuhan antara dokter dengan 
pasien dalam bidang medis. 

1. Dokter Sebagai Komunikator 

Dokter sebagai komunikator kerap merasa memiliki kedudukan yang lebih 
tinggi daripada pasien. Adanya perasaan lebih unggul, higienis dan cerdas adalah 
kesenjangan yang tercipta antara hubungan dokter dengan pasien di tempat praktik. 
Dokter adalah mereka yang memberikan kesehatan dan kesembuhan, demikianlah yang 
ada di benak banyak tenaga media. Mereka adalah jiwa-jiwa yang unggul karena tidak 
semua orang bisa masuk ke kedokteran. Berbicara seperlunya, menjaga imej dan 
perilaku adalah yang diciptakan oleh Dokter. Mereka tidak bisa dibantah bahkan 
dikritik, karena merekalah yang paling benar. Demikianlah rasa yang ada pada diri 
dokter, mereka tidak perlu pasien karena memang pasien yang perlu mereka.  

“Pertama sekali yang saya lihat dari pasien yaitu mimik mukanya (ekspresi) dia 
ketika pertama kali masuk ke ruangan praktik saya, takut atau tidaknya. Saya akan 
membaca riwayat hidup pasien seperti; usia, asal dan pendidikan baru kemudian 
saya tanya kabar dia, saya berkomunikasi tidak saja verbal tetapi juga nonverbal 
Tapi selain itu saya juga melihat dari mulut mereka berbicara mata, tindakan dia 
dan juga seterusnya selama bertemu dengan saya,” (Narasumber dokter) 

Dokter terkadang lebih melihat konteks simbolik yang ada dalam berkomunikasi 
dengan pasiennya. Gaya berpakaian dan non verbal menjadi hal utama mereka 
menafsirkan tindakan apa yang akan diberikan kepada pasien yang ada. Sayangnya 
dokter secara subyektif memberikan label terhadap pasiennya secara sepihak. 
Terkadang hal ini menimbulkan kekeliruan dan kesalahan penafsiran dokter dalam 
melakukan hubungan dengan pasien.  
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Dokter mengakui bahwa salah satu kekurangan mereka adalah memahami 
budaya yang ada dan melekat pada pasien yang ada. Kebanyakan dokter menafsirkan 
pasien dari penampilan dan cara bicara saja dengan membandingkan dengan data 
administratif yang masuk. Dimana pasien lahir, tahun kelahiran dan pendidikan, semua 
ini adalah kunci untuk bisa berkomunikasi dengan pasien. Kemudian dia akan melihat 
mimik wajah (ekspresi) pasien apakah takut atau tidak? Di sini model non verbal begitu 
kental dalam memahami pasien. 

Kesalahan menafsirkan akan menyebabkan Dokter sulit melakukan diagnosis  
terhadap apa yang dikeluhkan oleh pasien. Konflik multikultural yang paling dominan 
di Indonesia ini dalam konteks kolektivistik sama, yakni; dokter muda dianggap kurang 
mumpuni dan memiliki keahlian lebih dibandingan dengan yang tua. Para dokter juga 
memahami bahwa konflik multikultural kerap terjadi antara dokter dengan pasien, 
seperti cara penanganan. Bagi pasien yang berusia lanjut dan kelahiran di daerah Jawa 
(seperti Solo, Yogyakarta dan Semarang) harus dipahami kebanyakan mereka 
menganggap sembuh harus disakiti, oleh sebab itu dokter biasanya melakukan suntik 
(injeksi) meski yang disuntik hanya vitamin C. Berbeda dengan itu mereka yang 
terpelajar, lahir bukan di Jawa dan kelahiran tahun 1970-an kebanyakan sudah 
memahami obat tidak selalu dengan penyuntikan. 

Efek plasebo inilah yang diciptakan, yaitu; sugesti kesembuhan yang ada pada 
pasien. Pemberian keyakinan dan harapan kesembuhan kepada pasien adalah yang 
sangat penting dan dokter meyakini itu. Semua bisa dilakukan melalui berkomunikasi 
dengan baik dengan pasien. Kebanyakan dokter muda tidak memahami ini dan 
menganggap bahwa orang Indonesia homogen dan benturan inilah yang akan dirasakan 
dalam memahami konflik dokter dengan pasien. 

Sesuai dengan pemahaman dasar komunikasi antar pribadi, bahwa terciptanya 
komunikasi sangat tergantung dari kemampuan keduabelah pihak dalam menciptakan 
keintiman (intimacy). Oleh sebab itu dokter sebagai komunikator harus menjadi pihak 
yang bisa menciptakan keintiman yang ada dalam hubungan komunikasi kesehatan ini. 
Dengan demikian maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dokter sebagai 
komunikator dalam berhubungan dengan pasien sebagai komunikan harus 
mengutamakan sikap humanistik, seperti; Comfort (kenyamanan), Acceptance 
(Diterima), Responsivness (Responsif dan timbale balik), Empathy (empatik).  

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui model komunikasi dokter dan 
pasien adalah:  

1.1.  Aktif – Pasif 

Di sini ada pola komunikasi yang patrilineal dimana, pasien berkedudukan 
sebagai komunikan yang berkedudukan sebagai inferior. Oleh sebab perlu ada 
penekanan bahwa dokter yang superior perlu memberikan komando. Di sini pasien 
harus serta merta, tanpa ada upaya perlawanan mengikuti keinginan dan perintah dokter. 

1.2.  Petunjuk- Bersama 

Di sini ada pola dokter sebagai mitra sejajar dengan pasien dalam konteks 
kerjasama melawan penyakit. Pasien tidak dianggap sebagai orang yang memerlukan 
informasi untuk tetap bertahan hidup dan sehat. Dokter tidak merasa sebagai pihak yang 
superior atau dikenal dengan konsep Dewa. Mereka tidak menganggap dirinya sebagai 
malaikat yang memberikan kesehatan dan mampu mempertahankan hidup seseorang. 
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Mereka juga menganggap diri mereka juga manusia yang penuh kelemahan. Dalam 
konteks ini dokter mengajukan nilai-nilai humanis yang ada. 

1.3.  Peran Bersama 

Model hubungan yang dimaksud adalah adalah hubungan timbal balik atau 
resiprokal antara dokter dan pasien. Yang diajukan dalam hubungan ini adalah 
konsultasi dokter. Maksudnya dokter dianggap sebagai pihak yang netral dan 
kedudukan keduanya dalam komunikasi bisa berubah-ubah. Kadang-kadang bisa dokter 
menjadi inferior atau superior. Hubungan mereka tetap berjenjang atau tidak setara, 
tergantung situasi dan kondisi yang ada. 

2. Ruang Praktik Sebagai Medium 

Ruang praktik dianggap sebagai medium atau sarana berkomunikasi antara 
dokter dengan pasien. Dipahami bahwa dalam berinteraksi ada ruang dan waktu yang 
melingkupi yang dalam kasus ini adalah ruang praktik. Dalam konteks interaksi 
simbolik jelas ruang dokter dibuat sedemikian rupa sebagai tempat pengobatan atau 
terapi yang bisa membuat suasana berbeda pada pasien. Ruang dokter dianggap sebagai 
ajang dramaturgi yang ada pada alam kognitif pasien. 

Kebanyakan pasien menganggap bahwa ruang praktik dokter adalah sebuah 
tempat yang asing, aneh dan penuh dengan tanda tanya. Mereka masuk ke dalam akan 
melihat suasana yang sama bersih putih dan penuh dengan alat-alat yang aneh dan 
belum diketahui mereka sebelumnya. Tak heran alat kedokteran yang lengkap terkadang 
terpajang di ruang dokter dan itu bisa membuat pemikiran dan gambaran yang berbeda 
pada tiap pasien memahaminya.  

Tata ruang yang ada di ruang praktik juga memiliki kesenjangan dan konflik 
yang ada, seperti; penempatan bangku dan meja, jarak antara dokter dengan pasien, tata 
pencahayaan juga udara yang masuk ke ruang itu seperti alat pendingin, hingga aroma 
ruangan. Pada banyak pasien menganggap terlalu dingin ruangan memunculkan rasa 
‘angker’ pada ruang tersebut. Berbeda dengan pasien lain yang menganggap bau 
alkohol adalah aroma ‘horror’ yang memberika asosiasi ruang bedah, suntik dan 
pembiusan. Dengan demikian ruang praktik dokter juga bisa memunculkan rasa takut 
dan keengganan pasien untuk berobat dan melakukan terapi pada pasien.  

Konflik yang ada secara multikultural sama yakni kenyamanan yang muncul 
terhadap ruang praktik. Banyak dokter yang merasakan hal yang sama dengan tata 
ruang yang ada, tetapi tata ruang biasanya sudah baku dan dokter akan mengikuti 
ketentuan tata ruang yang ada pada rumah sakit atau klinik. Pada dasarnya banyak 
dokter yang tidak memahami tata ruang juga turut berpengaruh terhadap penyembuhan, 
mereka hanya memahami dalam konteks kenyamanan kerja saja. Indonesia yang 
dikenal multikultural, tentu saja seharusnya memunculkan tata ruang yang memang 
dipahami oleh masing-masing budaya. Pada banyak tata ruang praktik dokter hanya 
mengikuti standar baku dari departemen kesehatan sehingga tidak ada rasa nyaman dan 
seperti di rumah sendiri pada pasien dan ini menjadi kesenjangan sendiri bagi pasien 
dalam melakukan pengobatan medis dari dokter. 

Temuan menarik dalam kasus kesenjangan ruang dan waktu pada dokter dan 
pasien adalah kesenjangan hubungan dalam konteks kamunikasi ini pada rumah sakit 
umum diisi dengan kehadiran orang ketiga atau ‘calo’. Sudah menjadi rahasia umum di 
rumah sakit umum di Indonesia ada ‘calo’ yang menjadi penghubung antara dokter 
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dengan pasien atau rumah sakit dengan pasien. Tentu saja dokter diuntungkan dan pihak 
ketiga juga diuntungkan. Adanya kesenjangan ini malah merugikan rumah sakit atau 
klinik karena akan digambarkan buruk dan  

3. Pemahaman Kesehatan dan Cerita-Cerita Takhayul 

Satu yang dipahami dalam konteks multikultural bahwa Indonesia penuh dengan 
cerita-cerita berbau mistis dan dianggap takhayul. Sayangnya cerita-cerita rakyat berbau 
mistik, sistem kepercayaan dan kekuatan supernatural adalah sesuatu yang takhayul dan 
tidak perlu ditanggapi secara serius dalam dunia kesehatan. Hal itu semua perlu dibuang 
jauh karena menyesatkan dan tidak berdasarkan atas akal sehat. Demikianlah kira-kira 
konsepsi yang berlaku di ruang-ruang praktik dokter dan dunia kesehatan. Bila terjadi 
konflik pemahaman antara petugas medis dan pasien tentang hal ini, kerap terjadi 
pemaksaan pemahaman pendapat dokter kepada pasien. Pola yang berlaku model 
komunikasi top down dari dokter ke pasien. Dokter merasa pendapat takhayul itu kuno 
dan tidak mendasar sehingga dapat menghambat proses penyembuhan.  

Padahal cerita-cerita kedaerahan ini adalah sebuah kekuatan kearifan yang 
dimiliki oleh tiap daerah. Bahkan American Medical Association sendiri dengan tegas 
mengakui itu dengan berusaha mengembangkan kebijakan khusus bagi tenaga medis 
untuk sensitif dan peka terhadap budaya dalam konteks komunikasi pasien. (Samovar 
dan Potter, 2004:257) menyebutkan bahwa perlu pemahaman tenaga medis terhadap 
komunikasi antar budaya yang masuk dalam sistem kurikulum lanjutan pada sekolah 
kesehatan. Diakui memang menciptakan pemulihan kesehatan tidak hanya berasal dari 
praktik pengobatan dokter melainkan perlu pemahaman tataran komunikasi antar 
budaya dengan kombinasi interaksi, pengetahuan, sikap dan kemampuan si petugas 
medis kepada pasien. 

Pemahaman terhadap keunikan cara pandangan kesehatan pasien akan 
membawa kepada pola penyembuhan dan tindakan medis yang tepat. Pada 
kenyataannya ribuan orang meninggal dan terinfeksi kuman penyakit berbahaya, seperti 
Aids, HIV, Hepatitis, Tuberkulosis dan lain-lain disebabkan kesalahan pemahaman 
konteks budaya pasien terhadap kesehatan. Globalisasi dan gelombang pergerakan 
manusia akibat percepatan populasi dan pola migran menyebabkan manusia perlu 
berhubungan antara satu dengan yang lain. Mereka berbaur dan menciptakan tatanan 
dalam sistem kepercayaan dan komunikasi antar budaya yang baru. Oleh sebab itu, 
dokter yang tidak bisa mengikuti pola perkembangan komunikasi antar budaya akan 
tertinggal jauh. 

Haffner (1992: 225-260) mencatat, bahwa kesalahan dalam pemahaman 
berkomunikasi tenaga medis dan pasien akan berakibat pada kesalahan diagnosis, 
prosedur yang riskan dan pola tindakan yang tidak perlu dalam medis. Jelas di sini, 
seorang tenaga medis perlu memahami pengetahuan, orientasi kultural, bahasa dan pola 
interaksi pasien terhadap kesehatan dan penyakit. Tanpa ada upaya pemahaman 
sedemikian, komunikasi antara tenaga medis dengan pasien akan terputus dan 
menyebabkan hambatan atau malah kegagalan fatal dalam tindakan medis.  

Upaya memahami cerita takhayul dan sistem kepercayaan pasien bukan berarti 
profesionalitas tenaga medis dipertaruhkan, malah sebaliknya terdukung. Menurut 
Koening dan Gates-William (1995: 246) tenaga medis yang memahami hal-hal itu 
malah akan memberikan kompetensi terhadap dinamisasi lingkungan kesehatan ke 
dalam konteks budaya. Dengan pemaparan-pemaparan di atas jelas, bahwa komunikasi 
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antar budaya dalam konteks kesehatan adalah sesuatu yang sangat perlu dan penting 
dalam memberikan solusi hambatan dan pola tindakan pemeliharaan kesehatan 
masyarakat. 

Misalnya saja cerita takhayul tentang ‘kesambet setan’ yang menjadi fenomena 
umum di Indonesia ini. Kebanyakan orang Indonesia percaya bahwa kesehatan adalah 
menyoal lingkungan bukan pada diri sendiri. Dengan demikian kesehatan yang ada 
dalam konteks orang Indonesia adalah kesehatan yang diyakini milik bersama. 
Sedemikianlah model dari budaya bergaya kolektivistik yang menganggap bahwa 
manusia dalam konteks kebersamaan bukan pribadi orang perorang dalam konteks 
individualistik. Dokter kadang tidak menganggap ini penting dan lebih mengandalkan 
penyembuhan dengan cara yang sangat praktis empiris melalui penanganan terhadap 
tubuh si pasien saja. Konteks budaya ini yang kerap menjadi benturan pemahaman 
antara dokter dengan pasien dalam memahami penyebab penyakit. 

Dengan adanya pemahaman bersama akan memunculkan pengobatan dan cara 
mengatasi penyakit yang diderita pasien secara menyeluruh. Dokter seharusnya 
memahami ini karena kesehatan sangat erat dengan cara berpikir kelompok yang dalam 
hal ini adalah budaya. Nyata dengan budaya di Indonesia yang beragam maka 
pemahaman tentang kesehatan juga multikultur seperti yang dipahami oleh masing-
masing wilayah di Indonesia. 

Pada kasus penyakit menular misalnya banyak orang menganggap bahwa 
penyakit TB hanya diderita oleh mereka yang miskin atau berada di bawah garis 
kemiskinan, padahal tidak karena TB bisa diderita oleh siapa saja, karena 
penyebarannya oleh bakteri dan tergantung pada daya tahan tubuh. Pemahaman 
takhayul ini harus dipahami oleh dokter dalam melakukan pengobatan dan tindakan 
kepada pasien karena bisa jadi penanggulangan penyakit menular dalam upaya 
membuat kehidupan masyarakat lebih baik bisa dilakukan lewat ini.  

Pemahaman bahwa penyakit rematik disebabkan karena terlalu sering mandi 
malam, itu adalah pandangan yang membuat orang takut mandi malam. Padahal 
diketahui bahwa rematik adalah penyakit regenerasi yang memang ada karena unsur gen 
yang ada dalam garis keturunan sehingga tidak ada hubungannya dengan penyembuhan 
dan penularan penyakit. Ada lagi tentang penyakit lepra atau kusta yang dianggap 
sebagai penyakit kutukan dan diderita hanya oleh orangh miskin yang bergizi buruk dan 
lingkungan rumahnya tidak higiensi.  

4. Pasien Sebagai Komunikan 

Pemahaman pasien dalam hubungan komunikasi dengan dokter adalah lebih 
melihat dari sisi pasien sebagai korban dan yang memerlukan penyembuhan dari san 
dokter. Dari wawancara yang dilakukan ada beberapa pandangan yang menjadi patokan 
pasien dalam berkomunikasi dengan dokter. 

”Yang pertama harus nyaman sama kitanya, kita juga merasa nyaman sama dia, 
yang kedua enak, maksudnya jelas, kita menanyakan sesuatu dan dia bisa 
menjelaskannya dengan enak. Misalnya kita ke dokter kita ga tau ada keluhan kaya 
gini sakit kita apa, kalo misalnya dia neranginnya gak jelas, saya gak mau balik 
lagi untuk berobat ke situ biasanya. Ya pasti senenglah, yang jelas kalo  misalnya 
takut gitu ngeliat alat-alatnya gimana, kalo liat dokternya baik dan gak serem 
paling gak itu ngebantu buat ngurangin rasa takutnya sedikit,” (narasumber pasien) 
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Jelas bahwa yang pertama dilihat adalah penampilan dokternya yang bisa 
membuat mereka merasa aman. Artinya bahwa pasien juga menilai dokter yang 
memberikan pengobatan kepada mereka. Di sini penilaian lebih kepada masalah wajah, 
gaya berpakaian, berbicara dan gerakan-gerakan tubuh yang lain. Dari wajah dan 
pakaian biasanya pasien melihat dari kebersihan dan higienis dari dokter. 
Pemahamanannya kalau dokternya bersih maka dia tidak berbicara omong kosong 
tentang kebersihan karena dia sendiri tidak mempraktikkan dalam hidup.  

4.1.  Prasangka  

Pasien banyak yang memiliki prasangka kepada dokter, tentu prasangka yang 
paling besar adalah dokter adalah pihak yang memaksa untuk mencoba alat ini dan itu 
di rumah sakit, sehingga biaya pengobatan menjadi besar. Demikian juga uji coba obat 
ini dan itu yang bisa membuat orang bisa sembuh tetapi masih memiliki efek samping 
yang terkadang dianggap sebagai kelalaian dokter. Prasangka dokter adalah bagian dari 
industri rumah sakit dan tidak pro pasien adalah yang ada di benak banyak pasien. 
Inilah yang membuat kesenjangan dan bisa memunculkan konflik komunikasi dokter 
dan pasien. Prasangka ini umum untuk semua kultur di Indonesia tapi ada sentimen-
sentimen negatif, seperti orang Lampung paling tidak percaya dengan dokter Jaseng 
atau singkatan untuk Jawa Serang.  

Dari pakaian juga bisa muncul prasangka, pada pasien tertentu menyebutkan 
dokter yang harum, bersih dari berbagai hal termasuk potongan rambut, kumis dan 
jenggot akan memunculkan prasangka baik dan dekat dengan pasien daripada yang 
sebaliknya. Tentu saja prasangka akan muncul bila ada pembelajaran atau 
pengalamanan sebelumnya tentang fenomena yang dihadapi orang. 

4.2.  Berbicara (Paralanguange) 

Berbicara dokter menjadi masalah yang penting bagi pasien, karena dari mereka 
berbicara bisa dipahami cocok atau tidak pasien dengan dokter tersebut dan mereka bisa 
meneruskan pengobatan atau terapi atau malah menghentikannya. Berbicara di sini akan 
dilihat logikanya, apakah struktur logikan dan cara menyampaikannya masuk akal atau 
tidak? Mudah dicerna atau sulit dan lain-lain.  

”Cara dia menanganin pasien, biasanya kalo pertanyaan pasien agak sama kan pasti 
apalagi kalo dokter spesialis seperti dr. gigi, penyakit dalam atau THT, pertanyaan 
pasien biasanya spesifik di seputar itu, dan kalo misalnya ada satu pertanyaan dan 
bukti kalo dokter itu emang profesional, emang dia bagus biasanya dia akan 
memberikan penjelasan yang bagus untuk pasiennya, juga mudah dimengerti, 
karena dia terbiasa, dan berpengalaman (Narasumber pasien). 

Dengan demikian jelas bahwa dokter dipilih juga karena berbicaranya bisa 
dimengerti dan memuaskan si pasien. Berbicara di sini juga berkaitan dengan logat dari 
si dokter karena di sini pasien akan melihat kedekatan, keintiman dan kesamaan yang 
ada di dalam diri mereka. Dalam konteks komunikasi antar budaya biasanya orang 
menggunakan ini untuk membina hubungan dan berinteraksi lebih dalam dengan lawan 
bicara. Namun tetap saja ada anggapan keliru mereka yang lebih tua bisanya dianggap 
lebih bijaksana dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Dari narasumber pasien menjelaskan mereka lebih menyukai dokter yang 
berkomunikasi dan banyak berbicara daripada yang diam saja dan hanya menjaga imej 
diri. Akrab, supel dan berempati kepada pasien adalah yang diharapkan dari pasien 
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kepada dokter. Tapi pasien merasa bahwa dokter tidak banyak bicara karena kebijakan 
rumah sakit yang menuntut mereka melakukan itu. 

4.3.  Sentuhan 

Sentuhan ternyata dapat memberikan efek luar biasa dalam pengobatan. Pada 
penelitian ini jelas banyak pasein yang menyatakan ingin dokter melakukan sentuhan 
kepada mereka 

“waktu stroke dan terbaring di rumah sakit saya stress banget, dokternya betul-
betul harus ikut kuliah komunikasi. Bayangkan selama 10 hari dia hanya bawa 
senter dan saya disuruh menyeringai saja, sekalipun tidak menyentuh seperti 
memegang tangan kaki kiri yang lumpuh dan kalau nggak ditanya nggak bicara. 
Sebeeeeel banget membuat pasien 'naik darah' dan merasa tidak dianggap mentang-
mentang sedang tidak berdaya. Akhirnya saya pindah ke sebuah rumah sakit yang 
dokternya amat komunikatif. Komunikasi seyogyanya sama pentingnya untuk 
semua profesi kan,” (Narasumber pasien) 

Dari penyataan ini jelas terlihat bahwa sentuhan adalah hal penting dalam 
pengobatan di Indonesia dalam kultur yang sangat kolektivistik. Mereka menganggap 
dokter tidak hanya hanya bicara dan sentuhan dianggap sebagai bagian dari pengobatan 
yang dilakukan dokter. Memang ada mitos yang menyatakan penyakit bisa menular dari 
sentuhan dan pada sebagian dokter ada yang mempercayai itu.  

Ada 6 (enam) elemen dimensi yang perlu dipahami dalam komunikasi antar 
budaya konteks kesehatan. Pertama hubungan pandangan dunia dengan sistem 
pemeliharaan kesehatan, kedua sistem kepercayaan kesehatan, ketiga keanekaragaman 
pemahaman terhadap penyebab, upaya menghindari dan penyembuhan penyakit, 
keempat isu-isu spesifik tentang kepercayaan spiritualitas kesehatan dan terakhir adalah 
pola komunikasi dalam settingan kesehatan multikultural. Para tenaga medis di Amerika 
Serikat percaya, bahwa dengan memahami ’cross-cultural health care’ tenaga 
paramedis dapat memberikan sumbangan besar bagi dunia pengobatan dan pola 
tindakan yang tepat. Benturan-benturan yang ada dalam memahami penyembuhan dan 
pengobatan di masyarakat lebih menyoal tataran pandangan dunia terhadap kesehatan 
itu sendiri. Pertarungan-petarungan kontradiktif antara pandangan mekanistis dan non 
mekanistis terhadap penyakit, menjadi persoalan klasik yang kerap dibahas berulang-
ulang dalam suatu debat kusir. Perdebatan antara pandangan mekanistis dan non 
mekanistis, sama halnya dengan membandingkan empirik dengan intuisi, obyektivitas 
dengan subyektivitas, bahkan sains dengan agama. 

Pandangan mekanistis lebih didominasi pemikiran budaya barat yang 
menganggap penyakit ada penyebab tertentu dan alasan yang jelas secara mekanistis. 
Mereka yang terpelajar, terdidik dan berpikiran ilmiah akan menggunakan pandangan 
ini dengan berlindung di balik penemuan sains dan teknologi. Mereka sangat percaya 
pada hasil rontgen, tes darah dan tindakan medis yang sahih menurut kevalidan dalam 
kajian teoritik dan konsensus kedokteran yang berlaku. 

Sebaliknya, pandangan non mekanistis lebih ditemukan pada peradaban timur 
yang lebih memandang kesehatan dalam konteks budaya dan religi yang dianut. 
Pandangan ini menggunakan intuisi dan manipulasi pikiran guna mencapai kebenaran 
yang terkesan berdiri dalam dasar yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. 
Mereka percaya akan nasib, takdir, karma, keajaiban (magic) dan kekuatan supranatural 
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dalam pandangan yang holistik. Negara Cina, Jepang, India, Tibet dan Indonesia sangat 
kental dengan pandangan-pandangan sedemikian dalam konteks kesehatan. Pengaruh 
ajaran agama, seperti; Hindu, Islam, Taoisme dan Zen sangat mempengaruhi aspek 
religi dari cara berpikir masyarakat. 

Benturan keras antara dua pemahaman ini sering terjadi dalam banyak kasus di 
lapangan. Petugas medis lebih berdiri tegas pada pandangan mekanistis, tidak ada 
kompromi dan berpijak pada sesuatu empirik. Sikap petugas medis yang kaku dan tidak 
bijak, kerap mengabaikan pandangan non mekanistis pasien yang berbau takhayul. 
Terkadang sikap penolakan sikap dokter ini menimbulkan pelecehan dan melukai 
perasaan pasien. Diakui para tenaga medis kaku, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, 
seperti; tidak ramah, kaku, menggurui dan terlalu formal. Akibatnya jelas, banyak 
pasien yang enggan datang dan mau berobat ke klinik, ruang praktik dokter, balai 
pengobatan, puskesmas dan rumah sakit, lantaran menolak atas klaim sentimen-
sentimen negatif petugas medis dalam pengobatan. 

Tak heran atas dasar itu, akhirnya banyak orang lari ke pengobatan alternatif 
guna memilih jalur pengobatan non medis karena keandalan sang tabib dalam 
berkomunikasi. Mereka merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhan akan komunikasi 
budaya dalam medisnya. Tidak peduli penyembuhan atas penyakit yang diderita semua 
merupakan hasil manipulasi pikiran, dan bukan medis. Rasa pasrah yang begitu besar 
dan tidak ada klaim berlebihan atas pengobatan alternatif berangkat dari anggapan 
penyakit adalah sebuah takdir dan nasib yang harus dijalani dalam kehidupan yang turut 
menyuburkan pengobatan non medis.  

Dengan demikian tidak ada salahnya dalam upaya menyadarkan pasien mau 
berkunjung dan berobat medis. Seorang tenaga medis dituntut tidak bersifat arogan 
berkomunikasi dengan pasien, bijak dalam memahami cara berpikir kesehatan dalam 
konteks budaya. Satu hal yang sangat penting lagi adalah petugas medis perlu 
mempelajari komunikasi antar budaya dalam konteks kesehatan di lingkungan kerja 
mereka.  

Pada sisi pasien banyak yang sudah antipati dan terjadi konflik multikultural 
dengan dokter, yang terjadi adalah mereka lari dari kenyataan dan tidak percaya dengan 
pengobatan medis. Pengobatan yang mereka lakukan adalah pengobatan alternatif yang 
dianggap bisa memuaskan mereka dalam konteks komunikasi yang masuk dalam 
konteks multikultural yang ada pada pasien. Oleh sebab itu pasien terpuaskan dalam 
konteks komunikasi yang membawa mereka pada kenyamanan diri dan memberikan 
efek pada pengobatan dan terapi yang ada. 

D.  Kesimpulan 

Komunikasi dokter dan pasien sering mengalami kegagalan dan ini yang 
menyebabkan kesulitan dalam melakukan penyembuhan dan terapi pada pasien. Dari 
sisi dokter sebagai komunikator diketahui bahwa Dokter terkadang tidak memahami 
pasien dalam konteks diri maupun multikultural pasien tentang cara berkomunikasi 
yang paling efisien kepada pasien. Kebanyakan dokter memahami pasien dari 
penafsiran dan prediksi sikap yang diamati dari pasiennya saja. Patokan yang digunakan 
adalah asal, usia dan pendidikan pasien. Dokter masih menganggap dirinya paling benar 
dan tahu oleh sebab itu kemungkinann terjadi kesenjangan dan konflik sangat tinggi. 
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Medium ruang praktik dokter juga sangat menentukan keberhasilan berkomu-
nikasi. Adanya jarak dan kesenjangan dokter dengan pasien bisa terjadi dalam tata letak 
ruang praktik yang tidak bersahabat. Kesenjangan ini membuat munculnya pihak ketiga 
yang menjadi penghubung antara dokter dengan pasien. 

Dokter banyak yang tidak mengakomodir cerita rakyat yang berbau takhayul 
bagi mereka menganggap berbicara itu hanya menghabiskan waktu saja. Padahal pola 
pengobatan sangat mungkin dilakukan dengan memahami cerita rakyat dan takhayul 
guna memahami cara berpikir dari masyarakat setempat. 

Pasien sebagai komunikan juga memiliki intepretasi berbeda dengan dokter atau 
paramedik. Pertama adalah menyoal prasangka dengan pandangan dokter tidak pro 
pasien tetapi lebih kepada pemilik rumah sakit atau mengejar ’kocek’ saja. Kemampuan 
berbahasa dokter menjadi patokan apakah pasien melanjutkan pengobatan atau tidak 
karena di sanalah barometer dokter bisa memahami penyakitnya atau tidak. Demikian 
juga dengan sentuhan, bahwa pasien menyukai dokter yang melakukan sentuhan kepada 
pasien daripada yang tidak. Dengan sentuhan ada rasa kenyamanan dan kedekatan 
dengan dokter dan tenaga medik yang ada.  

Pasien ada juga yang sudah antipati dan terjadi konflik multikultural dengan 
dokter, yang terjadi adalah mereka lari dari kenyataan dan tidak percaya dengan 
pengobatan medis. Pengobatan yang mereka lakukan adalah pengobatan alternatif yang 
dianggap bisa memuaskan mereka dalam konteks komunikasi yang masuk dalam 
konteks multikultural yang ada pada pasien. Oleh sebab itu pasien terpuaskan dalam 
konteks komunikasi yang membawa mereka pada kenyamanan diri dan memberikan 
efek pada pengobatan dan terapi yang ada. 
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