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

 
 
800 

KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF 
KEBHINNEKA-TUNGGAL IKAAN 

 
 
 

Slamet Sutrisno 
Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

slamet.sutrisno@yahoo.com 
 
 
 

Abstract 

Healthy is not only understood  in a textual- denotative manner, but also have to be discerned  to 
its contectual-connotative one. The  first meaning of healthy is an absence of  illness. However, 
men healthy which its implications to the necessary of  community and nation will be better to 
keep in mind in that second insight  according to WHO explanation that “Healthy is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of illness and 
infirmity.” The wholistic insight  will be able to achieve original meaning of healthy, for 
instance the famous physician, Stephen Hawking, although he was paralyzed he still roam 
around the world to teach millions student. On the contrary, many- many Indonesian people 
having physically health appear suffering of lazy, grumble and violence in their daily life. 
Bhinneka-Tunggal-Ika-ness or BnTI-ness, is  a symbolic reality accommodate several need of 
human life with its specific and complexity within Indonesian nation. Being Indonesian is being 
BnTI-ness because of Indonesianized without  acknowledge  and total comprehension of  the 
diversity and unity, is nonsence. BnTI-ness imply not only the elements of reality but also, all at 
once its  total plurality where all of them construct the Indonesian gestalt. The meaning is that 
the diversity is all at once the unity; mean diversity in unity and unity in diversity. Percepting 
and managing the  insght of nation healthy, the monoplurality of healthy is a condition sine 
quanon that rooted to the essence of human being, consists of: (i) bodily and spitiual dimension 
(ii) individual and social dimension (iii) free and  dependence to divinity. In accordance with 
scientific- technological development, the medicinal treatment became powerfull. However, it is 
not mean that the western medicine is a single treatment of disease because of there are three 
other elements of human system of existence beside science, namely: art, religion and 
philosophy.The four elements is the central pillar of human existence which will do and work 
together to manage and flourish huma n life, including the men and women healthy. Thus, 
various of nonmedical treatment of disease will be welcome  along with their respective 
worldview. They are not the opponent or opposite of western medicine but  compose  friend of 
the same journey in building the healthy of men, community and nation. Thus, we have to 
explore  the  potential of alternative medicinal treatment as a creative, innovative and significant  
endeavor  in constructing national knowledge as a part of our Indonesian identity. The anchor, 
all at once the knot of impetus of community and nation healthy is self healing, the source and 
basis of the BTI-ness of healthy. 
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A.  Pendahuluan 

Esai ini akan memaparkan tatapan holisme  dalam permasalahan kesehatan 
manusia, yang akan terpaut dengan kesehatan masyarakat bahkan kesehatan bangsa. 
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Interkoneksitas  manusia ke dalam masyarakat dan bangsa, lebih lanjut membangun 
interaksi dan integrasi sedemikian sehinga hal itu akan mempersyaratkan watak holistik 
di antara manusia, masyarakat dan bangsa itu sendiri. Dari perspektif kebudayaan 
terutama budaya Nusantara, hal itu dapat dikaji menurut fokus kebhinneka- tunggal- 
ikaan, bahwa walaupun berbeda- beda (unsurnya) akan tetapi satu juga (asal dan 
tujuannya). Dalam terminologi  filsafat  khususnya filsafat kejawaan hal itu adalah suatu 
ajaran “monopluralisme” (Notonagoro;1967).”Mono” artinya satu atau tunggal, “plural” 
artinya majemuk atau jamak; monopluralisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa 
walaupun beranekaragam (jamak) akan tetapi hakikatnya adalah satu kesatuan, satu 
ketunggalan. 

Manusia hidup  memiliki modalitas tidak sebagaimana  tumbuh-tumbuhan dan 
binatang hidup. Meskipun ke tiga jenis makhluk Tuhan itu secara kolektif termasuk ke 
dalam ragam makhluk organis, praktek hidup manusia lain harkat dan derajatnya dari 
dunia flora dan fauna. Ihwal keberbedaan itulah mengekspose martabat manusia yang 
bertumpu pada kemanusiaan. Menurut Ernst Cassirer, bukan manusia yang 
menerangkan kemanusiaan melainkan sebaliknya dimana kemanusiaanlah yang 
menerangkan manusia. Benar bahwa  manusia tak terlepaskan  dari ciri alamiah yang 
secara organik menunjukkan kontinuitasnya dalam balada evolusi makhluk. Namun 
demikian derajat kemakhlukan  memberitahukan gradasi radikal revolutif sejalan 
dengan munculnya alam ke dua manusia yang tiada lain adalah budaya dan kebudayaan. 
Sebagai alam ke dua, kebudayaan justru bersifat primer dalam kehidupan manusia guna 
menyublimasikan daya-daya naluriah alami.  Buhul inilah membangun peri kehidupan 
manusia bukan hanya organis seperti tetumbuhan dan hewan melainkan mampu 
melakukan transformasi ke  arah kondisi supra-organis. 

Maka itu dalam peri hidup dan kehidupan makhluk, hanya manusia mengenal 
dunia nilai (values) sebagai sebuah dunia yang secara kategoris memperbedakan watak 
kehidupan manusiawi dari ciri kehidupan tetumbuhan dan hewani. Dan apakah itu 
kebudayaan tiada lain yakni “sistem nilai yang dihayati,” (Daoed Joesoef; 1986). 
Walaupun manusia mempunyai kebutuhan pokok sebagaimana hewan, semisal 
kebutuhan akan sex dan pertahanan diri--  artikulasi dan pemenuhannya terangkat ke 
level manusiawi dan tidak berlangsung “serta- merta” sebagaimana dilakukan oleh 
hewan. Realisasi dan implementasi kebutuhan itu memasuki alam nilai; yang berarti 
bahwa  manusia dihadapkan pada bukan saja “apa yang dapat saya lakukan” melainkan 
“apa yang sepatutnya saya lakukan,” demi keterpenuhan kebutuhan tersebut. Manusia 
melakukan pendekatan dan persuasi, kiat dan seni pencapaian maksud,  sementara pada  
binatang langsung dilaksanakan secara harfiah dengan  menubruk, mencocor dan 
menggigit. Denotasi dan tekstualitas mencirikan bawaan hidup hewani sedangkan 
konotasi dan kontekstualitas hanya milik manusia yang membuat dirinya insaniah. 

Dunia nilai itu selanjutnya dibedakan dalam cara-cara yang bervariasi, yakni ada 
nilai dasar  yang melekat atau inherent (intrinsic values) dan nilai instrumental sebagai 
sarana (instrumental values). Nilai-nilai yang inheren (melekat) contohnya seperti 
kebenaran, kebaikan dan kesucian sementara nilai-ilai yang terpancar instrumental 
misalnya adalah transportasi, karir, perjuangan dan kesehatan yang sedang diwacanakan 
dalam esai ini. Walaupun begitu, kesehatan sebagai nilai instrumental tidak bisa 
diabsolutisasikan sebab kesehatan pun sesungguhnya menjadi “mendasar” juga. 
Setidaknya ia memanifestasikan dalam keberadaannya dimensi- dimensi kebaikan dan 
keindahan. Kesehatan jelas mengandung kebaikan, dan alangkah baiknya mereka yang 



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

 
 
802 

sadar akan kesehatan dan tekun dalam upaya pencapaian. Kesehatan memuat juga nilai 
keindahan, dan  juga alangkah eloknya kesehatan bagi seseorang karena bahkan seorang 
artis cantik pun akan degradatif manakala kesehatannya terganggu. 

Kesehatan menjadi suatu kebutuhan fundamental yang wajar bagi hidup namun 
gampang terlupakan. Maka itu fungsi kesehatan bisa membangun paradoks, sebab dia 
terasakan makna dan urgensinya justru  bilamana orang sedang mengalami  sakit dalam  
hidupnya. Secara demikian tipisnya tingkat kesadaran orang terhadap kesehatan seakan 
membuat manusia lupa akan hakikatnya sendiri. Dampak sirkuler dari simpul 
ketidaksadaran tersebut akan membuat upaya pencegahan dan pengelolaan kesehatan 
sering disangka sebagai kerja pinggiran. Kesehatan sebagai values diterima 
keberadaannya hanya secara insidental situasional. Orang melakukan upaya kesehatan 
masih by accident, bukan by design. 

Arti dan makna nilai  kesehatan bagi peri kehidupan manusia dan masyarakat di 
tengah laju peradaban modern tidak bisa dibiarkan berjalan melalui persepsi kejutan 
karena kesehatan seharusnya menjadi awal dan ihwal yang impresinya terasakan setiap 
saat begitu rupa sehingga manusia akan senantiasa dapat tergerak untuk mencegah 
setiap anasir pengendala dan pengganggu kesehatan. Upaya ini perlu dibangun dalam 
ekstrapolasi aktivisme baik individual, masyarakat dan lingkup kebangsaan secara 
desisif, sadar dan berkelanjutan.Dengan perkataan lain, perlu penanaman dan 
pemupukan sikap  agar berkembang suatu budaya sehat guna melawan falsafah klasik 
yang masih tertanam, bahwa “semua dalam hidup sudah ada garis takdirnya sendiri- 
sendiri.” Untuk fatalisme budaya semacam ini bukannya tidak mengecambah khususnya 
di kalangan khalayak awam, miskin dan terbelakang. 

Dalam masyarakat dengan tingkat pengetahuan relatif rendah banyak terjadi 
pemikiran, sikap dan perilaku irasional dalam persepsi kesehatan tubuh. Bila demikian 
halnya, bola salju dari pola pikir irasional itu pasti akan mencapai disfungsionalitas 
kesehatan hidup yang akan bertautan dengan  fatalisme tersebut, dimana, terutama 
falsafah Jawa konservatif,  hidup dijalani secara “saderma ngalkoni” atau hidup tidak 
lebih dari “mampir ngombe.” Masih sering terjadi, tentu juga disebabkan oleh 
mahalnya ongkos rumahsakit, penyakit- penyakit berat pun dibawa ke lembaga 
perdukunan. Maka itu penting dicamkan bahwa kebodohan dan keterbelakangan budaya 
akan memungkinkan preferensi mitis dan magis menguat dalam persoalan kesehatan.  

Bhinneka-tunggal-ika (BnTI) adalah semboyan Negara yang sekaligus 
menyifatkan watak  keindonesiaan yang secara tegas dipaterikan ke dalam lambang 
Negara  burung  Garuda. BnTI pada asasnya sama dengan falsafah monopluralisme 
dimana walaupun berbeda- beda, satu juga itu. Diterapkan pada wacana kesehatan maka 
akan sejalan dengan teori Psikologi hukum Gestalt, dimana keseluruhan lebih bermakna 
dan lebih eksistens katimbang bagian-bagian atau elemennya. Sekiranya onderdil jam 
itu dibongkar dan dijajarkan di lantai satu per satu dengan komplet, jejeran dan jumlah 
onderdil yang persis sama dengan saat- saat onderdil itu termuat dalam arloji; jejeran 
dan jumlah itu sama sekali lain dengan fakta arloji. Rumahtangga atau keluarga 
bukanlah jumlah dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak, sama halnya telapak tangan 
bukanlah hanya jumlah jari-jarinya. 

Yang membuat kumpulan onderdil tadi adalah arloji, himpunan anggota 
keluarga itu tampak mengeluarga dan jumlah jari- jari adalah telapak tangan; tidak lain 
ialah gestaltnya dengan watak holistik sedemikian sehingga mampu memancarkan 
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resultante dan daya sinergis. Holisme yang merujuk kepada paham sistemik semacam 
ini akan amat bermakna dalam memersepsi dan mengerti masalah kesehatan sebab sehat 
dan tidak sehat bukan terutama fungsi dari absensinya penyakit, melainkan –sesuai  
WHO--: “Health is a state of complete social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity.” (Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan 
social yang sempurnan dan tidak hanya berarti tidak adanya penyakit atau 
ketiadaan/kutrangnya kondisi). Pandangan positif mengenai kesehatan ini akan 
mengajak manusia berupaya preventif,  dalam kultur pengelolaan sadar dan kehendak 
mengembangkan kondisi sehat. Kesehatan akan dipersepsi sebagai basis pemerkayaan 
hidup, bukanlah orang kaya itu sehat melainkan sebaliknya dimana kesehatan adalah 
kekayaan, bukan kekayaan adalah kesehatan. 

Kita juga seyogyanya tidak terpaku pada pemahaman sempit tentang sehat dan 
kesehatan yang dimengerti hanya dalam perlindungan gua medis, betapapun dunia 
medis sangat maju dan kian canggih dalam  konstelasi pelayanan kesahatan manusia 
masa kini, Betapapun mutlak pentingnya dunia medis dan rumahsakit, keterlibatan 
anasir- anasir nonmedis, yakni fenomena- fenomena nonilmiah tidak perlu dilarang 
sepanjang tidak mengajak manusia kembali ke alam mitos dan magi. Hidup sehat adalah 
“lebih dari hidup secara medis.” Contohnya, selain mengandalkan kemujaraban terapi 
medis yang makin andal, doa dan kedekatan simpati dari anggota keluarga kepada 
pasien besar artinya bagai proses penyembuhan. Dan doa maupun kedekatan hubungan 
antara pasien dan keluarganya tidak pernah diasalkan  dari  ilmu kedokteran. 

B.  Falsafah Monopluralisme dan Kebhinneka-Tunggal-Ikaan 

Notonagoro (1967) menulis bahwa hakikat manusia itu terdiri atas kenyataan- 
kenyataan yang majemuk sehingga ada yang disebut hakikat susunan; hakikat sifat dan 
hakikat kedudukan manusia. Pertama, dari susunannya manusia itu terdiri atas 
kenyataan tubuh dan jiwa, atau jasmani dan rohani. Ke dua, dari sifatnya manusia itu 
terdiri atas kenyataan dia selaku individu dan kenyataannya sebagai makhluk social atau 
masyarakat. Ke tiga, manusia mempunyai status atau kedudukan bebas dan tergantung. 
Dia bebas karena tidak speerti hewan dan tetumbuhan, manusia sanggup memodifikasi 
alam untuk kebebasannya dalam hidup. Akan tetapi juga merupakan kenyataan, 
terutama dalam anutan falsagfah ketimuran bahwa manusia itu, walaupun dia makhluk 
bebas, tetaplah dia adalah makhluk Tuhan sehingga dia pun tergantung kepada-Nya. 

Ke tiga dimensi hakikat manusia itu –susunan, sifat dan status/kedudukan—
masing- masing dimensinya bersifat mododualis, yakni berelemen ganda atau kembar 
yang hakikatnya satu. Maka itu, dimensi tubuh dan jiwa, atau jasmani dan rohani, 
sebenarnya lebih pas disebut sebagai dimensi  tubuh  sekaligus jiwa, dimensi jasmani 
sekaligus rohani. Gerakan tangan yang sama, semisal mengangkat tangan kanan dan 
menggerak- gerakkan ke kiri dan ke kanan berulang kali dapat berarti simpati “selamat 
jalan” kepada tamu yang meninggalkan tuan rumah, akan tetapi dapat berarti bukan 
simpati, manakala gerakan tangan itu dimaksudkan untuk sama sekali menolak sebuah 
tawaran, persuasi atau permintaan. Dan yang memperbedakan secara 180 derajat makna 
dari gerakan tangan yang sama adalah cipta, rasa dan karsa yang menjadi sumber nilai 
gerakan tangan. 

Dalam hakikat sifat, manusia adalah makhluk individu atau pribadi sekaligus 
makhluk social atau masyarakat. Dalam dimensi “loro-loroning atunggal” inilah 
kehidupan manusia untuk mengembangkan eksistensi dirinya tidak boleh terlepas dari 
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eksistensi sosialnya. Manusia yang hanya berkutat memenuhi kebutuhan dan 
menggunakan waktunya untuk kebutuhan pribadi saja, sama timpangnya dengan 
manusia yang dalam seluruh kehidupannya diabdikan kepada masyarakat tanpa peduli 
kebutuhan keluarganya. Hal ini sangat berkaitan dengan kecukupan kesehatan yang 
integratif sebab hidup hanya mengabdi pada diri dan bahkan keluarganya semata tanpa 
peduli nasib tetangga yang mungkin menderita, menunjukkan bahwa taraf kesehatannya 
belum optimal. Dimensi ke tiga yakni status dan kedudukan manusia, kebebasan untuk 
membangun hidup manusia tidak boleh meninggalkand ari acuan ketuhanan. Misalnya 
setiap manusia betaapun hebat, cerdas dan kayarayanya, dia perlu senantiasa sadar akan 
limitasi kepemilikannya. Sadar bahwa semua yang melekat dalam dirinya adalah 
mustahil tanpa ridha dan hidayah Tuhan. 

Sehat, bukanlah perkara yang hanya ditentukan oleh kemajuan dunia medis yang 
ilmiah dengan kecanggihan teknologinya. Kultus kedokteran atau pemberhalaan medis 
biasanya mengabaikan dimensi kembarnya hakikat susunan manusia, yakni pengelolaan 
pikiran dan kejiwaan manusia. Pada hal, sehat adalah resultan antara kapasitas dan 
komptensi ketubuhan, pikiran dan kejiwaan.Dalam dimensi status/ kedudukan, rasa 
syukur, dedikasi dan kebajikan hidup memenuhkan dimensi status manusia sebagai 
makhluk Tuhan sebagai pengimbang dari artikulasi kebebasan dan kemerdekaan 
manusia dalam sekian upaya membangun eksistensinya di dunia. Contoh soal adalah 
bagaimana seorang wiraswastawan terkemuka atau karir menanjak yang hampir 
sempurna, ditinggalkan demi membangun peran altruis guna memenuhi tuntutan hakiki 
akan makna hidup. 

C.  Aneka Pengobatan Non-Medis 

1).  Akupuntur 

Buku teks terawal mengenai pengobatan ini adalah “Nei Ching Su Wen” 
bertarikh sekitar abad V sebelum tahun Masehi, yang artinya adalah “cara klasik 
pengobatan dalam Kaisar Kuning.” 

2).  Teknik pengobatan Alexander 

Terapi Alexander dikembangkan oleh Frederick Mathias Alexander (1869 – 
1955) dari Australia. Prinsipnya ialah bahwa  kebiasaan- kebiasaan yang tak disadari 
dapat membangun gangguan kesehatan. 

3).  Chiropractic 

Terapi model ini dikembangkan oleh Daniel Palmer (1845- 1913), etimologis 
berasal kata “kheir” (tangan) dan “praktikos” (praktis). Nyeri, pusing- pusing kepala, 
gangguan tulang belakang dapat dilakukan terapi chiropraktik. 

4).  Hidroterapi 

Terapi dengan cara hidroterapi adalah pemanfaatan air untuk menyembuhkan 
atau meredakan berbagai penyakit ringan dan model terapi semacam ini sudah 
berlangsung lama, Yunani, Romawi, Turki dan bangsa Eropa sudah mengenalnya sejak 
sebelum tahun Masehi. 

5).  Kinesiologi 

Berfungsi secara benar bagi otot- otot adalah konsentrasi model pengobatan 
kinesiologis, etimologis berasal kata “kinesis” yang artinya gerakan. Kinesiolog akan 
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memeriksa pasien apakah kekurangan energy, gangguan fisik atau kekurangan nutrisi, 
sering ditangani dengan pemijatan ringan. 

6).  Pijat 

Pemikir kesehatan terkemuka dari Yunani Kuno, Hippocrates menyarankan 
terapi pijat untuk pemeliharaan kesehatan. Relaksasi dan daya terapi dengan cara pijat 
ini telah terdokumentasikan dengan baik selama 5 ribu tahun belakangan. 

7).  Refleksologi 

Terapi jenis ini menggunakan teknik diagnosis dan pengobatan bagian tubuh 
tertentu terutama kaki, guna dipijat agar rasa nyeri hilang dan lebih jauah berdampak 
pada pemulihan kesehatan. Mesir kuno dan Cina sudah memraktekkan refleksologi 
selama ribuan tahun, sedangkan bangsa Eropa dengan nama terapi zona sebagai medan 
penyaluran energy vital. Zona- zona itu berakhir pada tangan dan kaki. 

8).  Reiki 

Metode reiki merupakan terapi alami yang berfokus pada energi kehidupan 
universal, yakni makna dari kata Bahasa Jepang reiki. Terapi ini ditemukan oleh 
Dr.Mikao Usui, sorang teolog Jepang yang mampu memindahkan energi kehidupan 
universal. 

9).  Yoga 

Terapi yoga berasal dari India sekitar 4 ribut tahun silam. Yoga 
mengintegrasikan sisi fisik, mental dan spiritual sebagai model integratif melakukan 
terapi. 

10).  Herbal 

Obat herbal sangat meluas dan bahkan sudah dilakukan ekspor obat herbal ini 
keluar negeri. Obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ini justru merupakan 
pengobatan tertua di dunia dan paling alamiah. 
(Latifah, peny.;2005). 
 

D.  Penutup 
 

Ajaran monopluralisme yang identik dengan Kebhinneka-tunggal-ikaan (BnTI) 
apabila diterapkan pada masalah kesehatan akan bertumpu pada manusia sebagai 
subyek. Sedemikian rupa, sehingga kemajemukan ihtiar menjaga kesehatan tersebut 
subyeklah selaku penentu akhir. Maka itu, self healing menjadi penting untuk dipelajari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




