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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Pengobatan Dukun Magis dalam Upaya 
Penyembuhan Penyakit di Kelurahan Sei-Selincah, Kecamatan Kalidoni Palembang” 
berusaha mengambarkan proses pengobatan dukun magis oleh pengguna jasa di 
Kelurahan Sei-Selincah, mengambarkan latar belakang status sosial pengguna jasa dalam 
memanfaatkan pengobatan dukun magis dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi 
pengguna jasa melakukan pengobatan ke dukun magis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pengobatan dukun magis untuk 
menyembuhkan penyakit dan konsultasi, yaitu : pengobatan santet, sakit amandel, bayi 
menangis, kehilangan, konsultasi hidup dan pengasihan. Media yang digunakan dalam 
proses pengobatan pun berbeda tiap dukun : 1). Dukun SH mengobati santet dengan 
media : air mujarab, air putih, kain putih, bunga dan mengobati amandel dengan media: 
jari tangan, air soda. 2). Dukun RO mengobati bayi menangis dengan media : air putih, 
doa-doa dan menerawang kehilangan barang dengan media : air putih, bunga, kein putih. 
3). Dukun HB memberikan konsultasi hidup dengan melalui media air putih dan doa-doa, 
memberikan pengasihan dengan media : Al-Quran, bunga dan menerawang kehilangan 
barang dengan menggunakan media : doa-doa. Pendekatan yang di pakai dalam 
pengobatan dukun bertahap-tahap, yaitu: Tahapan awal (bertanya-jawab dengan 
pengguna jasa tentang keluhannya). Tahapan kedua (melakukan proses tindakan 
pengobatan). Tahapan akhir (pemberian obat dan saran-saran)

Latar belakang status sosial pengguna jasa berasal dari lingkungan pergaulan 
keluarga yang rata-rata pernah memanfaatkan jasa dukun. Berasal dari ekonomi yang 
beragam (berkecukupan dan sederhana). Dengan pendidikan yang beragam (Sekolah 
Menengah Atas/kejuruan, perguruan tinggi dan tidak tamat Sekolah Dasar).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengguna jasa malakukan pengobatan ke 
dukun adalah faktor kebutuhan akan sebuah kesembuhan atau terlepas dari kesusahan, 
tekanan ekonomi, kepercayaan dan ketertarikan akan dunia supranatural, cara dukun 
mengobati, pengaruh lingkungan pergaulan.

Kata Kunci: pemanfaatan, pengobatan, magis, penyakit
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I

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Permasalahan

Pengobatan adalah suatu proses mengobati penyakit fisik dan non fisik

secara medis maupun non medis. Sebuah ciri penting situasi pengobatan di

Indonesia adalah terdapatnya pluralisme sistem pengobatan di mana berbagai cara

pengobatan yang berbeda-beda hadir berdampingan. Menurut Katrin Bandel' :

Pengobatan yang paling dominan di antaranya adalah pengobatan tradisional asli 
Indonesia (yaitu sistem pengobatan etnis tiap daerah yang pada umumnya termasuk 
humoral medicine dan memiliki elemen-elemen magis) dan pengobatan 
biomedis/Barat. Pluralisme ini membawa berbagai macam persoalan, terutama 
karena sistem kesehatan yang resmi (puskesmas, rumah sakit, pendidikan kedokteran 
di universitas, dan sebagainya) hampir seutuhnya berpegang pada sistem biomedis, 
sedangkan sistem pengobatan yang paling di kenal dalam masyarakat tetaplah 
pengobatan asli Indonesia (tradisional).

Dari pernyataan di atas maka disimpulkan terdapat dua sistem pengobatan yang

ada di masyarakat, yaitu : pengobatan tradisional (magis) dan pengobatan medis. 

Magis adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan gaib.2 Pengobatan penyakit

dengan menggunakan cara magis telah begitu akrab di masyarakat sebagai 

alternatif pengobatan penyakit. Menurut Drs. H. M. Sarajar dalam buku 

Pengobatan Tradisional Sulawesi Utara oleh Departemen Pendidikan dan

.3Kebudayaan :

“ Kedua sistem pengobatan yang berbeda dan tidak pernah bertemu itu dalam 
kenyataan sama-sama diperlukan oleh masyarakat daerah ”.

w>y.w-acisis-murdoch.edu.aulhi/field-topic/ewalcott.dot di akses tanggal 16 Februari 2009 pukul 
14.47 WIB. ’ p
3 Menurut Badudu-Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.

H.M Sarajar,dkk. 1995. Pengobatan Tradisional Sulawesi Utara. Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Hal: 2.

1



telah menjadi sebuahPengobatan tradisional dengan menggunakan magis

masyarakat. Pengobatan tradisional sering dikenal di masyarakatfenomena di 

dengan sebutan pengobatan alternatif.

Dalam buku yang berjudul Pengobatan Alternatif menurut Pudjo 

Handoko adalah merupakan bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan 

cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran 

modem dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan 

kedokteran modem tersebut. Manfaat dan khasiat serta mekanisme pengobatan 

alternatif biasanya masih dalam taraf diperdebatkan.4 Pengobatan alternatif terdiri 

dari bermacam-macam cara yaitu: dengan cara pijat, bekam, jamu, akupuntur,

magis dan lain-lain. Pengobatan magis, salah satu pengobatan yang diperdebatkan 

di dalam masyarakat. Dilihat dari cara, alat dan waktu yang digunakan di dalam 

proses pengobatannya, pengobatan magis tergolong pengobatan yang tidak masuk 

akal. Hal ini yang selalu menjadi perdebatan tentang khasiat dan manfaatnya bila

di pandang dari sisi aqidah dan kesehatan. Dalam pengobatan magis terdapat aktor 

yang memainkan peran sebagai penyembuh, yang disebut dukun5.

Sudah menjadi realitas sosial bahwa dukun memiliki tempat khusus di 

dalam sosio-budaya masyarakat. Menurut Shil (1981: 328), dalam buku Sosiologi 

Perubahan Sosial karya Piotr Sztompka : 6

* Menurut Handoko dalam Putra Trimbawan.2008. Hubungan Antara Pemanfaatan Pengobat 
Alternatif dan Perilaku Pada Masyarakat Perkotaan Studi di Kelurahan Lebung Gajah Kota 
Palembang. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Tidak di publikasikan.
5 Dalam istilah umum yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, penyebutan bagi 
yang memiliki kekuatan gaib adalah dukun. Definisi dukun adalah

an

seorang
seseorang yang membantu 

masyarakat dalam upaya penyembuhan penyakit melalui tenaga supranatural namun sebagian dari 
mereka menyalahgunakan ilmu supranatural itu. ^

Piotr Sztompka. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media. Hal: 65.
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Kaitan Masyarakat dengan masa lalunya tak pernah mati sama sekali. Kaitan itu 
melekat dalam sifat masyarakat itu. Masyarakat takkan pernah menja i 

yarakat bila kaitan dengan masa lalunya tak ada.

dukun seakan-akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan

kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan pengobatan. Pemanfaatan

adalah penggunaan sesuatu sesuai dengan fungsinya sampai pada batasnya.

Dukun cilik Ponari adalah salah satu fenomena dukun pengobatan magis yang

mas

Fenomena

menjadi salah satu contoh pemanfaatan pengobatan dukun di masyarakat saat ini.
o

lalu di dalam masyarakat ,Dukungan latar belakang sejarah kepercayaan masa 

ikut menunjang keberadaan dukun hingga saat ini. Banyak kasus kriminal yang

berkaitan pemanfaatan pengobatan dukun magis, yang menjadi berita menarik di 

media massa nasional. Tindak pencabulan, pembunuhan, penipuan, kajahatan 

magis dan lainnya yang terungkap membuat image pengobatan dukun magis 

menjadi buruk. Terungkapnya kasus dukun Ahmad Suraji (dukun AS) 9, yang 

telah membantai 42 orang korbannya dengan sadis, nampak dengan jelas bahwa

dukun memang menempati tempat yang khusus di dalam masyarakat, baik dalam

hal pemanfaatan dalam pengobatan, mengatasi kesulitan hidup dan masalah-

masalah lainnya.

7 Menurut Gossen dalam Prof. Dr. Winardi 1990. Kapita Selekta Ilmu Ekonomi. PT. Citra Aditya 
Bakti: Bandung.
8 Sebelum datangnya agama- agama samawi di nusantara, masyarakat Indonesia memiliki latar 
belakang kepercayaan dinamisme dan animisme.9

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat disentakkan oleh berita tentang Ahmad Suraji alias dukun 
AS, yang dikenal dengan nama Nasib Kelewang Datuk. Dia adalah seorang dukun yang 
merupakan pelaku pembunuhan terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di 
perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dari tahun 1986- 
1997. Dalam sebuah laporan, Suraji mengaku membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu 
yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya sempurna harus membunuh 70 orang wanita dan 
mengisap air liur korban. Pada tahun 1997, ia divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Lubuk Pakam karena terbukti bersalah terhadap wanita- 
(id.wikipedia.org/wiki/dukun_as, diakses tanggal 18 April 2008, pukul 07.35 WIB).

wanita tersebut
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lingkungan masyarakat, terdapat individu-individu yang saling 

berinteraksi, di dalam interaksi individu saling berkomunikasi bertukar pesan, dan 

dalam interaksi inilah manusia mempelajari setiap pesan-pesan yang datang 

kepadanya. Hal ini yang membuat suatu kebudayaan, nilai-nilai dan kebiasaan

terus hidup dan berkembang di masyarakat.

Amri Marzaii menyatakan dalam buku Antropologi dan Pembangunan 

Indonesia bahwa salah satu dari ciri-ciri pokok manusia Indonesia menurut 

Mochtar Lubis adalah:10

adaiah percaya pada takhayul. Manusia Indonesia percaya bahwa batu, 
gunung, pantai, sungai, keris, gamelan dan sebagainva. Manusia Indonesia 
sampai sekarang, meskipun sudah berpendidikan tinggi, masih tetap percaya 
pada jimat dan jampe-jampe. Manusia Indonesia percaya kepada lambang dan 
semboyan yang diciptakannya sendiri “.

Di dalam

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa status sosial apapun tidak menutup

kemungkinan individu memiliki kepercayaan terhadap hal magis. Praktek yang

berbau magis banyak dijumpai dan hampir merata di seluruh lapisan serta strata

sosial masyarakat, mulai dari rakyat jelata, kalangan artis, juga intelektual hingga 

petinggi negara. Dari hasil riset yang dilakukan Litbang Intisari pertengahan 

Maret 2009 lalu, yang di tulis oleh Muhammad Sulhi dalam Majalah Intisari edisi 

Mei 2009 dengan Judul Klenik Ada di Mana-Mana, memaparkan : 11

Bagaimana dengan pekerjaan ?. tetap tidak ada perbedaan yang signifikan antar 
jenis pekerjaan. Yang agak menarik, walaupun berprofesi sebagai guru/dosen 
ternyata sebagian besar (91 %) dari mereka masih percaya dengan hal-hal yang 
mengandung unsur irasional/rnistis'supranatural. Sama halnya dalam ha! aktivitasi, 
dari semua jenis profesi sebagian besar pernah melakukan aktifitas yang terkait 
dengan unsur irasional/mistis/supranatural.

Tak ada perubahan berarti ketika hal itu dilihat juga dari perbedaan pendidikan 
responden (tinggi maupun rendah), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan),

Amri Mar7ali* 2005. Antropologi dan Pembangunan Wo/7&?/<7.Jakarta:Prenada Media 
Lihat Majalah Intisari edisi Mei 2009 (lampiran).

status
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pernikahan (sudah menikah atau belum), maupun domisili (Jawa dan luar Jawa).
Khusus domisili, presentase tinggi tetap terlihat, baik Pulau Jawa (82 %) maupun 
luar Pulau Jawa (79 %), perihal kepercayaan terhadap klenik. Baru pada tingkat 
aktivitas terjadi sedikit perbedaan. Di Pulau Jawa angkanya mencapai 80 %, 
sedangkan di luar Jawa 67 %. Dengan kata lain, responden di Jawa lebih kerap 
berpraktik mistik ketimbang mereka di luar Jawa.

Perbedaan yang agak terasa baru ada saat bicara soal strata ekonomi bawah 
(pengeluaran per bulan < Rp 1,25 juta) ada 80 % responden yang percaya hal-hal 
irasional/mistis/supranatural, sedangkan pada strata ekonomi atas (pengeluaran 
perbulan > Rp. 10 juta) yang percaya hanya 67 %. Bicara aktivitas, pada strata 
ekonomi bawah (pengeluaran per bulan < Rp 1,25 juta) tercatat 92 % responden 
pernah melakukan aktivitas terkait irasional/mistis/supranatural, sedangkan pada 
strata ekonomi atas (pengeluaran perbulan > Rp. 10 juta ) yang pernah melakukan 
lebih minim, hanya 33 % saja.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil survei baik tua-muda, 

berpendidikan tinggi maupun rendah, sering ke dokter maupun lebih suka ke 

dukun, akrab dengan teknologi informasi (TI) maupun buta perkembangan TI,

ternyata sama saja : suka klenik dan pernah melakukan aktivitas berbau klenik.

Di antara beragam faktor yang menjadi penunjang tumbuh-subumya

perilaku magis dan klenik di tengah masyarakat adalah penayangan sejumlah 

media massa, baik cetak maupun televisi seperti : sinetron mistis, infotainment, 

reality show dan lainnya, juga memiliki pengaruh bagi terciptanya fenomena 

perdukunan di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diterbitkan Departeman Pendidikan Nasional, kata klenik bermakna kegiatan 

perdukunan/pengobatan dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk

yang

akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Dalam hal ini, media massa berperan 

sebagai media komunikasi antar individu yang mendorong rasa ingin tahu

masyarakat (aktor-aktor) yang sudah mempunyai minat dan latar belakang klenik.

Individu sebagai aktor menggunakan kemampuannya berpikir 

menafsirkan simbol dan pesan yang didapat dari tayangan media 

Pemerintah sebagai agen perubahan

dan

massa tersebut.

yang memiliki kemampuan dalam
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meminimalisir budaya yang tidak baik di dalam masyarakat turut andil dalam 

perkembangan kebudayaan dan kesehatan, dalam hal ini minim dan tingginya 

biaya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan masyarakat enggan 

untuk berobat ke rumah sakit, puskesmas dan dokter. Oleh karena itu sebagian 

mereka memanfaatkan dukun sebagai alternatif pengobatan penyakit dan masalah

hidup.

Dalam proses sosial, hubungan-hubungan saling mempengaruhi di dalam 

segala aspek sosial menciptakan sebuah lingkungan yang menjadi cerminan dari 

aspek-aspek tersebut. Hubungan latar belakang sejarah, sistem pengobatan di 

lingkungan, ciri khas masyarakat, dukungan masyarakat dan media massa, juga 

pengaruh pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan 

memungkinkan pemanfaatan dukun sebagai alternatif penyembuhan di dalam 

lingkungan masyarakat terus eksis hingga saat ini.

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik 

mengkomunikasikan makna terhadap orang lain, khususnya kepercayaan dalam 

pemanfaatan pengobatan dukun magis. Individu menafsirkan simbol komunikasi 

itu dan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran 

mereka. Dalam proses penafsiran inilah setiap individu memiliki penafsiran yang 

berbeda-beda yang terkait dengan makna dan peran dukun. Tidak semua individu 

memanfaatkan pengobatan dukun magis sebagai cara penyembuhan, hal tersebut 

tergantung kepada individu masing-masing dalam menyikapi keberadaan dukun 

pengobatan magis di lingkungan.

6



Dukun memiliki tempat tersendiri dalam menjalankan prakteknya, ada 

yang membuka praktek di rumah, di tempat khusus, ada yang memakai jasa iklan 

dan ada yang hanya mengandalkan ‘dari mulut ke mulut*. Dalam penelitian ini 

dukun yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah dukun pengobatan dengan 

magis, yang membuka jasa pengobatan antara lain : 

maupun non phisik (kesurupan, stress, penyakit jiwa dan konsultasi hidup seperti: 

kesulitan ekonomi, asmara, rumah tangga, kehilangan benda). Praktek pengobatan 

magis, tidak memiliki standar kesehatan dari pemerintah karena praktek 

pengobatan ini tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan.

Angga Haksoro12 mengatakan pada tahun 2003, Menteri Kesehatan 

mengeluarkan peraturan mengenai praktik pengobatan alternatif. Praktisinya pun 

harus mendapat pendidikan khusus. Kepala Sub-Direktorat Bina Upaya Kesehatan 

Tradisional Departemen Kesehatan lr. Dunanty RK Sianipar menyatakan 

Departemen Kesehatan tidak mengakui pengobatan supranatural. Alasannya, 

metode itu tidak bisa diuji secara ilmiah. “Kami mengacu pada kebijakan global 

WHO,” katanya. Walaupun Departemen Kesehatan tidak mengakui keberadaan 

pengobatan supranatural, pemerintah membiarkan praktik itu menjamur. Bahkan, 

pemerintah membina mereka. **Karena dia benar-benar ada di tengah-tengah

sakit baik phisikcara

masyarakat,” tandas Dunanty. Jadi, tak ada lampu merah untuk pengobatan 

supranatural. Keberadaannya hanya sebagai pelengkap di dalam diri setiap 

masyarakat yang percaya dan berputus-asa dalam proses penyembuhan dari 

penyakit yang mereka derita. Dalam proses pengobatannya, cara-cara yang

' jaSo3^WlB)ledia'net/h0me/indeX PhP?id=VieW&aid=3792&1ang= (di akses tanggal
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digunakan terkadang tidak masuk akal, seperti : hanya menggunakan air minum, 

menyentuh anggota badan dan membaca kalimat-kalimat tertentu (jampi).

Dukun terkadang memiliki kemampuan yang beragam, bermacam- 

jenis dukun dapat kita temui seperti: Dukun Beranak, Dukun Santet, 

Dukun Pengobatan, Dukun Hujan (Pawang Hujan, Dukun Ramal (Peramal), 

Dukun Kebatinan, dan masih banyak lagi jenisnya. Masing-masing dukun tersebut 

memiliki fungsinya tersendiri, tidak menutup kemungkinan dalam satu dukun 

memililiki dua keahlian atau lebih. Dukun beranak memiliki keahlian dan 

fungsinya sebagai ‘dokter non medis’ dalam proses persalinan, dukun santet 

memiliki keahlian dan fungsi dalam hal santet. Dalam mengatasi rintangan hidup, 

misalnya: untuk mendapatkan kesembuhan, meminta hujan, menolak bencana 

alam atau mendapatkan kesejahteraan hidup, jasa dukun sangatlah diharapkan. 

Apakah dukun tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan 

atau tidak, itu adalah nomor dua, yang terpenting adalah sang dukun telah 

berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan.

Bila terdapat praktek dukun pengobatan dengan cara magis yang terjadi 

di daerah terpencil, itu adalah hal yang sangat lumrah dan umum dijumpai di 

dalam masyarakat tradisional, karena kondisi masyarakatnya masih lugu, polos 

dan taraf pendidikannya masih sangat minim. Tetapi di era teknologi modem yang 

serba canggih ini, terutama sekali di perkotaan, ternyata praktek perdukunan tidak 

mengalami penurunan, dan tidak sedikit yang dijumpai, baik yang datang 

terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Di jaman modem ini, walaupun 

telah terjadi pembangunan sistem pendidikan masyarakat yang menyeluruh dan

macam

secara
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pengembangan teknologi yang semakin pesat. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

individu tertentu masih memanfaatkan pengobatan dengan cara magissetiap

ataupun menjadi pemakai jasa pengobatan magis walau cara pengobatan yang di

tempuh tidak masuk akal dan terkesan aneh.

Dalam buku yang beijudul Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan karya 

Fauzi Muzaham memaparkan bahwa menurut Hochbaum, Kasl dan Cobb, 

Rossentock, persepsi mempengaruhi individu di dalam keyakinannya 

memanfaatkan dan melakukan tindakan kesehatan : 13

Menurut Hochbaum, Kasl dan Cobb, Rosentock, setiap individu pada saat 
mengalami suatu gejala penyakit dipengaruhi secara langsung oleh persepsinya, 
mengenai ancaman penyakit dan keyakinannya terhadap nilai manfaat dari suatu 
tindakan kesehatan.

Persepsi individu dalam hal proses pengobatan penyakit (perilaku sakit) 

mempengaruhi pada siapa ia akan mempercayakan pengobatan penyakitnya 

tersebut. Apabila persepsi individu menstimulus bahwra pengobatan ke dokter 

adalah jalan utama bagi kesembuhan dirinya maka ia akan mendatangi seorang 

dokter, sebaliknya apabila persepsinya menstimulus untuk mendatangi seorang 

dukun, maka ia akan melakukan pengobatan ke dukun.

Di daerah-daerah terpencil dan jauh dari jangkauan teknologi, praktek 

perdukunan sangat dominan mempengaruhi pola hidup masyarakat, khususnya 

dukun pengobatan magis. Menurut Selo Sumardjan dalam buku yang beijudul 

Sistem Sosial Budaya Indonesia karangan

dikatakan bahwa ada 3 bentuk masyarakat berdasarkan kriteria ciri-ciri struktur

Jacobus Ranjabar, S.H, M.Si.

13 Fauzi, Muzaham. 1995. 
Jakarta. Hal: 51

Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Penerbit Universitas Indonesia :
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sosial dan kebudayaan yang dapat dijadikan pedoman. Klasifikasi 3 bentuk

14
masyarakat atas dasar kriteria tersebut adalah sebagai berrkut >

A. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana yang
mempunyai ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:
1 Hubungan daiam keluarga dan masyarakat setempat amat kuat
2. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas dasar adat istiadat 

yang terbentuk menurut tradisi.
3. Kepercayaan kuat terhadap kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan 

manusia, tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
4. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberikan pendidikan dalam 

bidang teknologi, keterampilan yang diwariskan orangtua kepada anak 
sambil mempraktikkan dengan sedikit teori dan pengalaman, dan idak 
dari hasil pemikiran atau eksperimen.

5. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks serta pada pokok- 
pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa 
masyarakat.

6. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga 
sendiri atau buat pasaran kecil setempat, sedang uang sebagai alat tukar 
dan alat pengukur harga berperan terbatas.

7. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kena sama orang banyak 
dilakukan secara tradisional dengan gotong-royong tanpa hubungan kerja 
antara buruh dan majikan.

B. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri
utamanya adalah sebagai berikut:
1. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam 

masvarakatsetempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala 
hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.

2. Adat istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka 
akan pengaruh luar.

3. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir, maka kepercayaan- 
kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib barutimbul apabila orang 
sudah mulai kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah.

4. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai 
tingkat lanjutan dan masih jarang sekali ada lembaga pendidikan 
keterampilan atau kejuruan.

5. Hukum tertulis mulai mendapingi hukum tidak tertulis.
6. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi 

buat pasar, di mana mulai menimbulkan diferensiasi dalam 
masyarakat dan dengan sendirinya peranan uang meningkat.

7. Gotong-royong tradisional tinggal hanya untuk keperluan sosial di 
kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royong buat 
keperluan umum dan kegiatan ekonomi dilakukan atas dasar uang.

C. Masyarakat dengan struktur sosiai dan kebudayaaan pramodem atau modem,
yang mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Hubungan antar manusia didasarkan terutama atas kepentingan pribadi.

struktur

1JJacobUs Ranjabar. S.H., M.Si. 2006. Sistem Sosial Budava Indonesia .Bocor : Penerbit Ghalia 
Indonesia.
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2. Hubungan dengan masyarakat lainnya dialakukan secara terbuka dalam 
saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuansuasana 

baru dalam industri.
3. Kepercayaan kuat kepada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Masyarakat tergolong menurut macam-macam profesi secara keahlian yang 

masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga 
pendidikan keterampilan dan kejuruan.

5. Tingkat pendidikan formal tinggi dan merata.
6. Hukum yang berlaku pada pokoknya adalah hukum tertulis yang amat 

kompleks adanya.
7. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan 

atas penggunaan uang dan alat pembayaran lain.

sarana

Masyarakat yang mempercayai adanya kekuatan gaib di sekitarnya terutama 

adalah masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana dan madya. 

Masyarakat ini masih memanfaaatkan jasa dukun sebagai perantara mereka

terhadap alam di luar jangkauan manusia biasa (supranatural). Pada masyarakat

ini adat istiadat dan nilai-nilai masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai

terbuka akan pengaruh luar. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir,

maka kepercayaan pada kekuatan gaib baru muncul apabila orang sudah mulai

kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah.

Di Kota Palembang khususnya di Kelurahan Sei-Selincah yang memiliki 

luas 1.529 ha, kepercayaan terhadap hal-hal yang magis masih berkembang di 

sebagian masyarakatnya. Wilayah ini berada di pinggiran Kota Palembang. Dalam 

kehidupan sosial, masyarakat kelurahan ini masih percaya dengan hal-hal magis 

dan kekuatan gaib. Banyak ditemukan kasus-kasus yang berkaitan densan 

fenomena magis di wilayah ini. yang paling terkenal adalah fenomena kesurupan 

massal di S MAN 7 di Jalan Matamera tahun 2006 yang pernah diliput oleh salah

satu media massa cetak lokal. Wilayah kelurahan ini masih terdapat lebak-lebak, 

pohon-pohon yang rindang dan semak-semak belukar sehingga dari segi
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ini. Tradisi-lingkungan sangat mendukung suasana magis yang kental di wilayah 

tradisi memberi sesaji, perayaan-perayaan yang sifatnya magis dan upacara- 

pada hari tertentu masih dilakukan oleh sebagian masyarakat kelurahan 

ini, misalnya : mengadakan upacara tolak bala \ minta turun hujan, memandikan 

barang-barang berharga, dan lain-lain.

Keberadaan sarana kesehatan di wilayah ini masih minim. Sarana 

kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Sei-Selincah terdiri dari : 1 buah 

Puskesmas, 1 buah Puskesmas Pembantu dan 2 buah Puskesdes. Sarana kesehatan 

tersebut melayani 16.744 jiwa yang ada di ini. Akses pelayanan kesehatan yang

upacara

minim, turut mendorong sebagian masyarakat datang berobat ke dukun karena

keberadaan dukun pengobatan dengan cara magis banyak ditemukan di Kelurahan

Sei-Selincah. Hingga saat ini pengobatan magis adalah alternatif pengobatan 

penyakit yang masih didatangi masyarakat. Selain murah, dukun juga memberikan 

pelayanan yang sifatnya pribadi antar dirinya dan pengguna jasa. Sifat 

kekeluargaan yang dimunculkan dalam kegiatan praktek pengobatan memberikan 

kenyamanan bagi si pengguna jasa untuk berkonsultasi baik masalah penyakit

maupun masalah lainnya. Dari hasil penelusuran peneliti, di wilayah ini terdapat 

beberapa dukun pengobatan dengan cara magis yang menyebar di berbagai 

tempat. Terdapat 17 dukun pengobatan dengan cara magis15 yang tersebar dan di 

dapat peneliti dari hasil observasi di wilayah Kelurahan Sei-Selincah.

Kemampuan gaib yang dimiliki oleh dukun-dukun tersebut, menjadi daya tarik 

tersendiri bagi sebagian masyarakat kelurahan ini, dan tidak hanya masyarakat

15 Lihat lampiran 1.
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i

sekitar yang suka mendatangi dukun tersebut tetapi ada juga masyarakat di luar 

wilayah ini, yang datang dengan berbagai tujuan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pemanfaatan 

pengobatan dukun magis dalam upaya penyembuhan penyakit di Ke!. Sei- 

Seiincah, Kec. Kalidoni Palembang, latar belakang status sosial pengguna jasa 

dukun pengobatan magis, dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi 

pengguna jasa melakukan pengobatan ke dukun.

I. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti

adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan pengobatan dukun magis dalam upaya

penyembuhan penyakit di Kelurahan Sei-Selincah ?

2. Bagaimana latar belakang status sosial 

memanfaatkan pengobatan dukun magis ?

3. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pengguna jasa melakukan 

pengobatan ke dukun magis ?

pengguna jasa dalam

L 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1« 3. 1 Tujuan Penelitian

1 ujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan pengobatan 

magis dalam upaya penyembuhan penvakit.

dukun
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2. Untuk mengetahui latar belakang status sosial pengguna jasa dalam 

memanfaatkan pengobatan dukun magis.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pengguna jasa 

melakukan pengobatan dukun magis.

=
-

I. 3. 2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan :

1. Pengetahuan dan pemahaman pada mahasiswa dan masyarakat tentang 

pengobatan dukun magis dalam penyembuhan penyakit.

2. Sebagai bahan bacaan, pegetahuan, dan bahan referensi untuk penelitian

lanjutan atau yang serupa.

B. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Menambali wawasan keilmuan di bidang Sosiologi dan Antropologi.

2. Mendorong pengembangan sosiologi khususnya sosiologi kesehatan yaitu 

interaksi lingkungan dan perilaku sakit dalam mencari kesembuhan

melalui pengobatan ke dukun.

I. 4 Kerangka Pemikiran

Manakala kita melihat suatu perilaku yang kita anggap tidak masuk akal, 

biasanya kita mengaitkan dengan sifat buruk manusia, kepribadian yang lemah,
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pulus asa dan lainya. Dalam hubungan ini, apa yang menyebabkan seorang ahli 

sosiologi berbeda dengan orang lain ialah kebiasaan sosiolog yang cenderung 

melihat faktor-faktor sosial sebagai penyebab dari lahirnya perilaku tertentu.

Perilaku seseorang pada situasi tertentu biasanya merupakan akibat dari 

adanya kebutuhan, tekanan, dan rangsangan dari situasi tersebut. Artinya, 

lingkungan sosial di mana individu itu berada merupakan faktor pendorong dalam 

pengambilan sikap atau perilaku individu. Kebutuhan untuk kesembuhan dari 

sakit dan terlepas dari tekanan-tekanan dalam hidup mendorong seseorang 

memanfaatkan pengobatan magis, sebagai alternatif kesembuhan penyakit atau 

alternatif penyelamatan dari beban hidupnya.

Masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang

pada dasarnya menyangkut dua hal yaitu : terbatasnya sarana kesehatan dan 

perilaku kesehatan dari masyarakat. Perilaku kesehatan mencangkup dua hal, 

yaitu : perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sehat adalah tindakan yang 

dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, 

termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran 

melalui makanan bergizi dan olah raga, sedangkan perilaku sakit adalah upaya 

atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit untuk memperoleh 

kesembuhan.

1. Pengobatan

Pengobatan adalah suatu proses mengobati penyakit fisik dan non fisik 

secara tradisional ataupun medis. Menurut Katrin Bandel yang sedana meneliti
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motif penyakit dan pengobatan dalam sastra Indonesia untuk gelar doktornya di 

Universitas Hamburg Jerman, menyatakan bahwa pengobatan yang paling 

dominan di Indonesia adalah pengobatan tradisional asli Indonesia dan 

pengobatan biomedis/Barat.16 Dari pernyataan tersebut maka disimpulkan bahwa 

sistem pengobatan yang ada di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu : 

pengobatan tradisional dan pengobatan medis. Kedua sistem pengobatan 

tradisional dan medis dibedakan dengan cara-cara pengobatan dan

penyembuhannya. Sistem pengobatan medis memakai alat-alat yang telah diuji 

hasilnya dan menggunakan obat medis sebagai penyembuhan, sedangkan 

pengobatan tradisional, menggunakan bahan dari alam (back to nature), memakai 

alat sederhana atau benda-benda keramat yang diyakini memiliki kemampuan 

penyembuhan, dan penyembuhannya menggunakan kepercayaan tersendiri 

(akupuntur, pijat refleksi, bekam, magis atau gaib dan lain-lain). Pada penelitian 

ini peneliti mengangkat cara pengobatan tradisional magis sebagai cara yang 

ditempuh dukun dalam usaha'penyembuhan penyakit.

Di dalam masyarakat ada dua konsep penyebab sakit, yaitu : naturalistik 

dan personalistik. Penyebab bersifat naturalistik yaitu seorang menderita sakit 

akibat pengaruh lingkungan, salah makan, kebiasaan hidup, ketidak seimbangan

dalam tubuh dan termasuk juga kepercayaan panas dingin seperti masuk angin 

dan penyakit bawaan. Konsep personalistik menganggap munculnya penyakit 

agen aktif yang dapat berupa mahluk bukandisebabkan oleh intervensi suatu

manusia (hantu, roh, leuhur, atau roh jahat) atau mahluk

di akses tanggal

manusia (tukang sihir,

16 Februari 2009, pukul
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tukang tenung).17 Adanya pola pikir di lingkungan masyarakat terhadap sakit

yang tak sembuh-sembuh atau yang tak dapat disembuhkan oleh pengobatan

ditafsirkan sebagai penyakit teluh yaitu penyakit yang disebabkan oleh

roh, leluhur, roh jahat dan tukang tenung mengirimkan ‘guna-guna’

melalui cara santet. Cara penyembuhannya pun melalui pengobatan magis dengan

18pergi ke dukun. Blumer (1969) menyatakan:

Dengan demikian interaksi manusia di jembati penggunaan simbol-simbol, oleh 
penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dalam 
kasus perilaku manusia, mediasi ini sama dengan penyisipan suatu proses 
penafsiran diantara stimulus dan respon.

;
medis,

=

gangguan =

cara

Pemaknaan dari penyakit yang tidak sembuh-sembuh sebagai penyakit teluh di 

dapat dari proses individu belajar dan berinteraksi di dalam lingkungannya. 

Individu belajar dan mendapatkan informasi dari individu-individu yang berbeda

dan menghasilkan sebuah keyakinan tersendiri tentang penyakit dan cara

penyembuhannya. Dalam buku Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan karya

Fauzi Muzaham memaparkan bahwa perilaku sakit di pengaruhi oleh keyakinan

terhadap gejala sakit dan apa yang harus di perbuat untuk mengobatinya. Ia 

mengatakan: 19

Bahwa cara seseorang bereaksi terhadap gejala-gejala penyakit yang dinamakan 
“perilaku sakit' (illness behcnnour)20, dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan 
terhadap gejala-gejala penyakit tersebut dan keyakinan terhadap apa yang harus 
di perbuat untuk menghadapinya ke dokter.

17 Sunanti. Z. Soejoeti dalam Desi Trismadewi. 2009. Pengaruh Persepsi Sakit Orang Tua 
Terhadap Perilaku Pengobatan Anak di Kelurahan Paku Sekunvit Kecamatan Martapura. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
J®Poloma. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Graftndo Persada, hal: 263.

Fauzi, Muzaham. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Penerbit Universitas Indonesia • 
Jakarta, hal: 128.
20 Perilaku sakit adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan atas 
penyakit yang dideritanya.
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Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku sakit pada individu terbentuk dari 

tindakan orang lain disekitamya. Tindakan-tindakan memanfaatkan pengobatan 

magis memberikan penafsiran bahwa pengobatan magis menjadi alternatif 

penyembuhan penyakit. Pemanfaatan pada penelitian ini adalah penggunaan 

pengobatan dukun magis dalam upaya penyembuhan penyakit. Penggunaan 

pengobatan dukun magis berfungsi mengobati berbagai macam penyakit, fisik dan 

non fisik.

Perilaku memanfaatkan jasa dukun sebagai alternatif pengobatan adalah

sebuah respon atas tindakan-tindakan dan hasil interaksi individu dengan individu

lain vans telah melakukan pengobatan magis. Dengan demikian, oerilaku
■* W k. W W w - A

memanfaatkan dukun dalam proses penyembuhan penyakit menjadi tema yang

menarik untuk diteliti. Dalam hal ini. pengobatan yang dikhususkan pada fokus 

penelitian ini adalah pengobatan tradisional dengan cara pergi ke dukun.

Menurut Sunanti Z. Soejoeti, masyarakat menggolongkan penyebab sakit 

ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Karena pengaruh gejala alam (panas, dingin) terhadap tubuh manusia.

2. Makanan yang diklasifikasikan ke dalam makanan panas dan dingin

3. Supranatural (roh, ‘guna-guna5, svetan dan lain-lain).

Untuk mengobati sakit yang termasuk dalam golongan pertama dan kedua, dapat 

digunakan obat-obatan, ramuan, pijat, kerok, pantangan makan dan bantuan 

tenaga kesehatan. Sementara untuk penyebab sakit yang ketiga harus dimintakan

bantuan dukun, kvai dan lain-lain. Dengan demikian upaya penanggulangannya 

tergantung kepada kepercayaan mereka terhadap penyebab sakit. Persepsi

18



pengalaman masa lalu dimasyarakat tentang sehat-sakit sangat dipengaruhi

2 isamping unsur sosial budaya.

Benda yang biasanya dijadikan simbol kekuatan yang mampu menolong

dan menyembuhkan dalam pengobatan magis adalah : air suci, keris, aneka bunga, 

Al-Quran, lafaz-lafaz berbahasa Arab, keris, cincin dan lain-lain.

unsur
!

ayat-ayat

Simbol-simbol magis tersebut memberikan tafsiran bahwa penggunaan barang-

barang tersebut dalam proses pengobatan telah mendukung sebuah proses 

kesembuhan. Cara penggunaan benda-benda tersebut pun bermacam-macam, ada 

yang di minum, dicelupkan ke dalam air, di baca, dan lain-lain. Benda-benda yang 

dianggap memiliki kekuatan (magis) akan mendukung sebuah proses 

penyembuhan apabila digunakan di dalam praktek pengobatan magis.

Proses penyampaian simbol-simbol magis tersebut melalui komunikasi. 

Komunikasi adalah proses pengalihan informasi dari satu orang atau sekelompok

orang dengan mengunakan simbol-simbol tertentu kepada seseorang atau

sekelompok orang lain dan memberikan pengaruh bagi terciptanya sebuah 

tindakan seseorang. Komunikasi ini akan memberikan stimulus-stimulus pada 

individu yang akan memberikan sebuah respon. Dalam interaksi simbolik, 

interaksi pengunaan simbol-simbol magis dapat memberikan tafsiran-tafsiran dari 

individu yang satu ke individu yang lain sehingga menimbulkan stimulus-stimulus 

yang mempengaruhi pandangan dan cara berpikir individu, yang berakhir pada 

respon individu tersebut. Dalam pengobatan dukun magis, penggunaan alat-alat

proses

Sunanti. Z. Soejoeti dalam Desi Trismadewi. 2009. Pengaruh Persepsi Sakit Oran» Tua
LtstPia?dt1rJuPoIitikan An3k ^ Ke‘Urahan PakU SekUnyit KeC3matan ManaPUra- Faku,tas
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yang dipercayai memiliki kemampuan magis menimbulkan tafsiran bahwa benda

tersebut mampu menolong dan menyembuhkan sakit.

Menurut Drs. H. M. Sarajar, dalam buku Pengobatan Tradisional

22Sulawesi Utara oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan :

“ Masyarakat desa umumnya jika sakit akan meminta bantuan kepada pengobat 
tradisional (dukun atau tonaas atau waliari). Jika pengobatan tradisional itu tidak 
dapat menyembuhkannya baru mereka akan pergi ke pengobat modem (dokter 
dan perawat).
Sedangkan masyarakat perkotaan umumnya apabila sakit akan pergi ke dokter 

atau perawat. Apabila dokter atau perawat tersebut tidak dapat 
menyembuhkannya atau menurut dokter tidak sakit, padahal orang yang 
bersangkutan merasa sakit, maka orang tersebut akan pergi ke dukun, toonas 
atau walian “.

Pola pikir sebuah masyarakat dipengaruhi oleh lingkungannya dimana ia 

dibesarkan dan berinteraksi. Lingkungan memberikan pengaruh kepada keyakinan 

individu, di dalam lingkungan daya belajar dan berpikir individu berkembang, 

sehingga lingkungan memberikan dampak bagi cara pandang seseorang.

Menurut Wood Wort :23

Individu dapat berpartisifasi (ikut serta) dengan lingkungannya, individu dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Walaupun demikian, manusia juga 
berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini 
melalui lingkungan fisik, yaitu : alam dan benda-benda yang konkret maupun 
lingkungan psikis (sosial) yaitu berupa keyakinan-keyakinan, ide-ide, filsafat- 
filsafat yang terdapat di lingkungan individu itu, baik yang dikandung orang- 
orang nya sendiri maupun yang tercantum dalam buku-buku atau hasil 
kebudayaan lain.

Selain lingkungan, faktor kebutuhan, tekanan dan rangsangan ikut mempengaruhi 

pengambilan sikap individu. Dalam hal ini pengobatan magis sebagai upaya

penyembuh diyakini oleh para informan pengguna jasa sebagaj.-$Itematif 

penyembuhan dan pertolongan.

K ^b ^d Sar^a^^2 Pengobatan Tradisional Sulawesi Utara. Dep^e^^^^n^feikan il ar£ ^

23 Gerungan. 2004. Psikologi sosial. Jakarta : Refika. V
i
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2. Dukun

Dukun adalah adalah seseorang yang membantu masyarakat dalam upaya

Mereka dapat terbagipenyembuhan penyakit melalui tenaga supranatural, 

menjadi berbagai macam keahlian antara lain dukun pawang hujan, dukun hewan, 

dukun santet, dukun pelet, dukun pijat, dukun bayi (bidan desa), dukun ramal, 

dan sebagainya. Dukun adalah sebutan untuk mereka dalam bahasa Indonesia. Di 

luar negeri mereka disebut dengan macam-macam nama : Clairvoyant (Inggris), 

Macumba, Xango (Brazil), Obeah, Santeria (Jamaica), Vodoo (Afrika bagian 

barat, yang berkembang pula hingga Haiti di kepulauan Karibia), Kejawen (Jawa). 

Kebudayaan dukun dapat ditemukan di seluruh dunia.

Menurut Haviland pendeta pria dan wanita ada dalam semua masyarakat 

manusia, ada orang-orang yang bertugas untuk memimpin dan menyempurnakan 

tindak keagamaan orang-orang lain. Orang-orang yang seperti itu sangat mahir 

menghubungi, mempengaruhi, dan memanipulasikan kekuatan-kekuatan 

supranatural. Keahlian mereka ini berasal dari pendidikan khusus yang telah 

mereka jalani. Disamping itu, mereka mungkin menunjukkan sifat-sifat 

kepribadian yang khas, yang berguna sekali untuk pelaksanaan tugas mereka. 25

Dukun sebagai orang yang menjadi penghubung antar alam manusia dan 

alam gaib, menjadi penolong bagi pengguna jasa yang menginginkan kesembuhan 

dan kehidupan yang baik. Penyakit-penyakit yang tak kunjung sembuh dan

24
Definisi dukun dalam id.wikipedia.org/wiki/dukun-l6k, diakses tanggal 18 April 2008, pukul 

08.00 WIB.
25 William. A. Haviland. 1985. Antropologi Edisi Keempat Jilid 2. Penerbit Erlangga, hal: 201.
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kesialan-kesialan dalam hidup biasanya dianggap sebagai sebuah bala’ yang 

diakibatkan oleh mahluk-mahluk gaib yang mengganggu kehidupan mereka.

Dalam masyarakat yang tidak mengenal spesialisasi lapangan kerja, selalu

individual telah memperoleh kemampuan
:

ada orang-orang yang secara 

keagamaan, biasanya di tempat yang sunyi dan terpencil, ketika Roh Yang Maha 

Besar (The Great Spirit), Yang Maha Kuat (The Power), Yang Maha Gaib(77ze

Great Mystery), atau apa saja yang telah mengungkapkan diri kepada nya. Orang- 

orang seperti itu telah memperoleh kemampuan-kemampuan khusus tertentu, 

seperti menyembuhkan atau meramaikan. Bilamana mereka kembali ketengah- 

tengah masyarakat, mereka sering mendapat tugas keagamaan jenis lain, yaitu 

tugas sebagai shaman (orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang agama, 

yang diperolehnya karena inisiatif sendiri, dan dianggap memiliki kecakapan 

khusus untuk berhubungan dengan mahluk dan kekuatan supranatural).26

Begitu pula dalam sistem kepercayaaan lokal cmistis6 yang ada pada tiap- 

tiap daerah di Indonesia, contoh : Pendeta Kebatinan (sycimciri) yaitu seseorang 

perantara yang bekeija dengan cara mengosongkan jiwa badannya terlebih dahulu 

agar roh yang diminta bantuan dapat masuk ke dalam nya. Pada suku Batak 

disebut sibaso, pada suku Dayak disebut baliang, di Madura disebut dukun 

kejiman, di Bali pedanda, di Jawa prewangan. Mereka bertugas membantu 

masyarakat dalam hal pengobatan atau upacara-upacara persembahan melalui 

magis. Menurut W. A. Haviiand :27

Shaman itu pada hakikatnya ialah seorang pengusaha keagamaan, yang melakukan
pekerjaannya untuk kepentingan seseorang yamg menjadi kliennya. Untuk

cara

26 Ibid27 Haviiand, William A. 1985. Antropologi Edisi Keempat Jilid 2. Penerbit Erlangga. hal: 204.
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kepentingan klien itu shaman turun tangan untuk mempengaruhi atau memaksakan 
kehendaknya atas kekuatan- kekuatan supranatural. Sebagai imbalan atas jasa-jasa 
yang diberikannya, shaman kadang- kadang memungut upah-daging segar, talas, 
harta benda yang digemari. Dalam hal-hal tertentu, tambahan prestise, wibawa, dan 
kekuasaan sosial yang melekat pada kedudukan shaman sudah merupakan imbalan 
yang cukup.

Pemberian imbalan atas jasa-jasa dukun, biasanya tidak bertarif (seiklasnya) tetapi 

tidak menutup kemungkinan ada dukun yang menetapkan tarif tertentu untuk satu 

kali pertemuan.

Mengutip Clifford Geertz, sang ilmuan luar, yang telah mengadakan 

penelitian mendalam tentang masyarakat Jawa di Mojokuto Jawa Timur. Ia 

menyatakan bahwa Ada tiga jenis dukun, berdasarkan perolehan ilmu atau 

berdasarkan pengobatannya, yaitu:28

Pertama, Dukun Priyayi ialah lebih cederung menekankan disiplin pertapa (puasa 
yang panjang dan meditasi yang melemahkan badan untuk jangka waktu yang lama) 
dan menganggap bahwa kekuasaan mereka itu seluruhnya spiritual; kedua Dukun 
Santri biasanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara mistik 
atau menggunakan potongan-potongan dari tulisan Arab yang dilukis secara hati-hati 
yang bersifat magis untuk dikunyah, ditelan dan beberapa santri menganggap bahwa 
apapun pengobatan yang dilakukan oleh seorang ‘muslim sejati’ didasarkan atas 
pengetahuan medis ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran beratus-ratus tahun 
sebelum‘ditemukan’dibarat; Sedang dukun ketiga, adalah Dukun Abangan yakni 
dukun yang cenderung lebih menitikberatkan kepada teknik yang spesifik, seperti 
jimat, mantra, tumbuh-tumbuhan, ramuan obat dan lainnya.

Dari kesimpulan di atas, dukun di masyarakat memiliki cara pengobatannya

tersendiri. Dukun priyayi menekankan cara pertapa dalam melancarkan ilmunya.

Dukun santri menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai pengobatan. Sedangkan,

dukun abangan cenderung menggunakan jimat, mantra, tumbuh-tumbuhan,

ramuan obat dan lainnya.

.................

23



Menurut Ki Dyoti29 :

Di Indonesia yang sangat terkenal adalah istilah “dukun golongan hitam dan 
dukun golongan putih“. Sebenarnya tidaklah sederhana, itu dilihat dari tujuannya 
dan sumbernya. Apa sebabnya ? karena kedua-duanya ( hitam dan putih ) dapat 
melakukan jasa yang sama. Lebih banyak yang menentukan adalah keinginan 
pengguna jasa dukun dan sumber ilmu sang paranormal serta kepribadian 
paranormal itu sendiri. Dalam garis besarnya, sumber yang dipergunakan 
paranormal adalah belajar ‘ngelmu* dengan mempergunakan bantuan kekuatan 
dari dunia gaib dari luar dirinya dan lainnya: mengembangkan potensi diri nya 
sendiri tanpa bantuan dari dunia gaib.

Dari pernyataan di atas, jenis ilmu dukun yang terbagi menjadi hitam dan putih 

adalah hanya sebuah istilah di masyarakat. Semua dukun memiliki ilmu yang 

dapat menolong siapa saja baik itu untuk tujuan baik ataupun untuk menyakiti 

seseorang. Penggolongan hitam dan putih ditentukan dari keinginan pengguna 

jasa dukun dan sumber ilmu sang paranormal serta kepribadian, apakah ingin 

melakukan hal yang baik atau buruk. Apabila pengguna jasa berniat untuk 

menyakiti seseorang maka niatnya tersebut adalah jahat (hitam), ia pun 

mendatangi dukun yang mau mengabulkan tujuannya maka dukun tersebut 

tergolong ilmu hitam (karena menjalankan tujuan jahat pengguna jasa).

Adakalanya sebagian masyarakat yang berobat ke dokter tidak 

mendapatkan hasil yang diinginkan, pasien masih merasa sakit tetapi dalam 

pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit apapun. Hal ini membuat sebuah 

keputus-asaan di dalam diri. Adanya stimulus berupa pengetahuan yang di dapat 

lingkungan pergaulannya bahwa seorang dukun dapat mengetahui 

sebuah penyakit dan dapat menyembuhkan memberi respon yang positif kepada 

pengguna jasa sehingga pengguna jasa mau melakukan pengobatan ke dukun dan

i

individu dari

, Seorang penuhslepas dan juga penasehat Forum komunikasi Paranormal dan Penyembuh 
Alternatif Indonesia ( FKKPAI) dan penasehat Metafisika Study Club ( MSC ) dalam 
www.freewebs.com/fiudaneartjkej/arti.. diakses pada tanggal 18 januari 2009 pukul 05.30 WIB
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mengikuti setiap anjuran-anjuran dukun dalam proses penyembuhan penyakit. 

Pelayanan jasa yang tidak memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, 

menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat.

Kontak dan komunikasi setiap individu yang telah berobat ke dukun, 

memberikan pengetahuan-pengatahuan tentang kemampuan dan keunggulan dari 

pengobatan dukun magis, sehingga berpengaruh pada reaksi individu mau kemana 

ia melakukan penyembuhan penyakit. Dalam hal ini, interaksi sangat berperan 

dalam terbentuknya sebuah pandangan seseorang, proses tersebut memungkinkan 

penyampaian makna-makna tentang suatu objek kepada orang lain. Hai ini dilihat 

dari sudut pandangan proses interaksi yang dilakukan dalam frekuensi yang relatif

tinggi.

Dalam masyarakat dukun sebagai orang yang mampu mengobati dari

segala penyakit baik phisik maupun non phisik dianggap memiliki kelebihan

khusus di antara individu lainnya dan mampu menghubungkan antara alam nyata

dan uaib sehingga melahirkan sebuah pemahaman bahwa dukun adalah orang 

yang memiliki kelebihan dialas rata-rata. Pelabelan (label) ini terus berkembang 

oon konimu disampaikan dari generasi ke generasi. Pemahaman inilah 

menjadi simbol bahwa dukun adalah orang sakti.

yang

Proses penyampaian makna 

inilah ) ang merupakan sahi c c t maner dan sejumlah analisa kaum interaksionis

K.es,rapalan utama dari interaksi simbolik ini adalah bahwa kehidupan 

bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual
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kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahamidan antar

maknanya melalui proses belajar-

3. Magis

Salah satu dari tujuh unsur kebudayaan di dalam masyarakat yaitu : sistem 

religi yang berkembang di masyarakat seperti kepercayaan akan hal-hal gaib. 

Magis adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan gaib, yang mampu membawa 

kebaikan dan keburukan. Dalam buku Pengantar Antropologi Kebudayaan

Indonesia karya Dr. H. TH. Ficher :j0

“ Kata magis yang kuat itu dapat mengandung kutuk atau rahmat. Lagi pula 
mungkin dapat berfaedah bagi masyarakat, bahwa seseorang d i kutu k i._ lantas 
mati kerenanya, atau bahwa ia di bunuh dengan cara upacara magis. Dengan 
perkataan lain ada magis putih dan magis hitam. Pelaku magis putih adalah 
orang baik, sebaliknya pelaku magis hitam adalah orang jahat “.

Menurut Khaldun. jiwa-jiwa yang memiliki kemampuan magis ada tiga

tingkatan. Jenis yang pertama, melakukan pengaruhnya hanya melalui kekuatan 

mental (hitnmah) saja tanpa suatu alat atau bantuan. Inilah yang disebut para 

filosof dengan sihir. Jenis yang kedua, melakukan pengaruhnya dengan bantuan 

watak benda-benda angkasa (aflak) atau elemen-elemen atau dengan bantuan 

sifat-sifat daripada angka-angka. Inilah yang disebut azimat-azimat. Jenis ini lebih 

lemah tingkatannya dibanding jenis pertama. Jenis yang ketiga, melakukan 

pengaruhnya terhadap kekuatan-kekuatan imajinasi. Orang yang melakukan 

bentuk pengaruh ini mengandalkan kekuatan-kekuatan imajinasi. Entah dengan 

bagaimana dia aktil di dalam kekuatan-kekuatan imajinasi itu. Diacara

30 TH. Fischer. 1980. 
Pembangunan.

Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia. Pustaka Sarjana P.T.
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fantasi, imaji-imaji, dan khayalan-melemparkan ke dalamnya berbagai 

khayalan yang diinginkan supaya berguna. Lalu dia menurunkannya ke tingkat

macam

persepsi sensual orang-orang yang melihat dengan bantuan kekuatan jiwanya yang

melakukan suatu pengaruh terhadap (persepsi sensual) itu. Akibatnya fantasi-

fantasi dan lain sebagainya itu nampak pada orang-orang yang melihat itu seakan-

akan ada di luar, padahal sebenarnya di sana tak ada segala yang semacam itu.31

32Dalam ilmu gaib sering terdapat:.

1) Konsepsi-konsepsi ajaran-ajarannya.

2) Ilmu gaib juga mempunyai sekelompok manusia yang yakin dan yang 

menjalankan ilmu gaib itu untuk mencapai suatu maksud.

3) Ada pemimpin atau pelakunya, yaitu dukun dan pengikutnya.

4) Ada saat-saat tertentu untuk mengadakan upacara (biasanya juga pada saat

tertentu atau hari-hari keramat).

5) Ada peralatan untuk melakukan upacara, dan ada tempat-tempat tertentu

dimana upacara diadakan.

Pada umumnya sebagian masyarakat (Indonesia) terikat kuat dengan tradisi 

lokalnya, banyak orang percaya terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan 

tertentu seperti barang pusaka, lambang-lambang, senjata tradisional, atau jimat?2. 

Berikut ini adalah tabel tentang tipologi magic menurut kepentingan, hasil

dan tekniknya.

' M* lqbal Hoetami.2004. Menyibak Tabir Alam Gaib. Depok : Qultum Media, hal : 197-198.
“ Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal :379.

Koentjaraningrat (1990: 245) dalam tulisan A. Josias Simon Ruturambi dengan judul Dukungan 
Sistem Kepercayaan Dalam Kejahatan. Departemen Antropologi FISIP UI. 2003. Antropologi 
Indonesia (Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology ), hal: 144.
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I

Tabel. 1
Tipologi Magic Menurut Kepentingan, Hasil dan Tekniknya34

Grey Magic 
( Ilmu Gaib Abu- 

abu )
Black Magic 

(Ilmu Gaib Hitam )
White Magic 

( Ilmu Gaib Putih )
Menurut

Tujuannya
Ilmu gaib abu- abu
mempunyai tujuan baik 
(seperti pada (White 
Magic) tetapi caranya 
tak baik (Black Magic)

Private Magic: (ilmu Gaib 
Individual): ilmu gaib jahat, 
guna- guna, teluh dan santet

Public Magic (Ilmu Gaib Publik)
: ilmu gaib untuk umum seperti 
upacara mengundang hujan, 
menolak bencana, menolak hama,
menolak taufan di laut._________
Productive Magic (Imu Gaib yang 
menghasilkan produk atau hasil 
yang baik) bersangkut paut 
dengan aktivitas bercocok tanam 
petani, produksi perikanan- 
nelayan, produksi temak- 
petemak. Dilakukan setiap musim 
tanam dan musim panen, disebut 
juga ilmu gaib penolak-penolak 
bencana atau hama, segala 
macam penyakit (pengaruh dukun 
lain). Dukun penyembuh (healer)

Menurut
kepentingannya

Ilmu gaib meramal
berdasarkan perhitungan 
bintang (astrologi), 
berserakannya tulang- 
tulang yang ditaburkan, 
berdasarkan atas 
jatuhnya usus (ayam) 
yang dijatuhkan

Destruclive Magic (ilmu gaib 
yang merusak): ilmu untuk 
menyerang, merugikan, 
menyakiti, membunuh orang 
lain dikenal dengan sihir atau 
tenung (soreery)

Menurut hasilnya

Contagious Magic (ilmu gaib 
dengan cara penularan atau 
mengadakan kontak)

Imitative Magic (ilmu gaib 
dengan cara meniru atau 
peniruan):

Menurut tekniknya

Negatif: pukulan 
kontak

Negatif: menusuk 
paku pada kepala 
atau tubuh boneka 
(mengambar pada 
pasir atau tanah liat), 
dengan maksud 
memberi rasa sakit 
pada bagian tubuh 
pada seseorang yang 
ingin disakiti. Atau 
jika ingin membunuh, 
membakar atau 
mengubur boneka itu 
dengan mantera. Bisa 
juga dengan memiliki 
kuku dan rambut dari 
calon korban.
Positif:
menyembuhkan 
penyakit atau 
meningkatkan 
penghasilan dalam 
mata pencaharian: 
seperti nelayan 
(Sulawesi) 
mengadakan upacara 
dengan membuat 
patung ikan dengan 
meletakkannya pada 
arah tempat ikan itu 
muncul disertai doa 
dan mantera agar 
ikan segera datang.

Positif: 
bersalaman 
dengan ibu yang 
banyak anak biar 
ikut banyak anak 
juga.

34
Runturambi, judul tulisan Dukungan Sistem Kepercayaan Dalam Kejahatan, dalam Depan 

AntropolGgt FISIP UI. 2003. Antropologi Indonesia (Indonesian Journal of Social 
and Cultural Anthropology. hal: 150. J

emen
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: whiteMenurut Runturambi, jenis magic dikelompokkan menjadi tiga antara lain 

magic, black magic dan grey magic. White magic digunakan untuk kepentingan 

hasilnya menimbulkan kebaikan dan teknik nya dengan menggunakan 

barang yang ditiru sebagai pengganti objek yang akan disembuhkan (tidak kontak 

langsung) biasanya dipergunakan untuk menolak bencana dan kemakmuran 

pertanian. Black magic di gunakan untuk kepentingan pribadi, hasilnya 

menimbulkan kerugian bagi seseorang dan tekniknya adalah dengan cara kontak 

langsung. Sedangkan grey magic digunakan untuk kebaikan tetapi menggunakan 

cara tidak baik (cara black magic).

Pemanfatan dukun sebagai alternatif penyembuhan berkembang di 

sebagian masyarakat Kelurahan Sei-Selincah di dapat dari proses turun-temurun. 

D i mana para orang tua ataupun masyarakat lingkungan sekitar mereka 

memberikan kontribusi yang membuat sebagian masyarakat dan pengguna jasa 

dukun pengobatan magis memanfaatkan dan memiliki pandangan tersendiri 

terhadap keberadaan dukun pengobatan magis di wilayah Kelurahan Sei-Selincah 

Palembang.

umum,

Menurut Polonia individu belajar memahami simbol-simbol dan

menggunakannya di dalam interaksi. Ia mengatakan bahwa : 35

Dalam interaksi orang belajar memahami simbol-simbol konvensional, dan dalam 
suatu pertandingan mereka belajar menggunakannya sehingga mampu memahami 
peranan aktor-aktor lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memaknai sebuah objek, di 

dapat dengan cara interaksi dengan orang lain di lingkungannya. Sebagaimana 

yang terjadi di sebagian masyarakat Kelurahan Sei-Selincah Palembang, mereka

35 Poloma. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm: 258.
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memaknai keberadaan seorang dukun adalah di dapat dari proses interaksi mereka 

dengan keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar di 

berkembang. Dari interaksi tersebut didapatkan pengetahuan tentang peranan- 

dari aktor-aktor magis. Aktor-aktor magis dalam penelitian ini adalah :

mana ia tumbuh

peranan

dukun dan pengguna jasa, alat pengobatan (media pengobatan) dan ritual-ritual 

pengobatan. Kesemua aktor ini saling mendukung di dalam proses pengobatan

dan memiliki makna dan perannya tersendiri. Dukun berperan sebagai orang yang 

mengobati penyakit. Pengguna jasa berperan sebagai orang yang melakukan 

pengobatan untuk mendapatkan kesembuhan. Alat pengobatan berperan sebagai 

alat yang dijadikan media penyembuhan. Ritual-ritual berperan sebagai penambah 

ilmu atau syarat-syarat yang dilakukan dukun dalam hal memenuhi tujuan

pengobatan.

Bagi Blumer (1969: 2) 36, interaksionisme-simbolis tertumpu pada tiga

premis:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada 
sesuatu itu bagi mereka.

2. Makna tersebut berasal dan interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial 

berlangsung.

Magis dan kepercayaan magis telah ada sejak jaman dahulu, lingkungan 

masyarakat erat kaitan dengan kebudayaan dan keyakinan magis, berbagai ritual 

dan alat magis dapat kita kenali kama kontak dan komunikasi yang begitu kontinu 

dengan hal-hal berbau magis dilingkungan masyarakat. Apabila individu tumbuh 

dan berkembang di dalam lingkungan yang masih percaya dengan kekuatan magis 

maka individu tersebut akan menginternalisasi dan meinterpretasi keberadaan

36 Ibid.
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interaksinya dengan keluarga dan masyarakat sekitar. 

Pemahaman mereka inilah yang akan dikumpulkan dan di saring 

tersebut sehingga menbentuk suatu pemahaman subyektif tentang pengobatan

dukun dari hasil

oleh individu

magis.

4. Status Sosial

Di dalam masyarakat terdapat kelompok sosial yang paling terkecil yang 

disebut keluarga. Keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu 

dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak 

menjadi anggotanya. Keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula 

menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan 

saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang 

pertama di mana anak-anak mengadakan kontak, dan yang pertama pula mengajar 

pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup dengan orang lain. Keluarga sebagai 

tempat sosialisasi pertama indivudu, turut mempengaruhi pembentukan pola pikir 

dan perilaku individu. Di dalam keluarga pembelajaran pertama individu tentang 

nilai-nilai, pengetahuan dan informasi awal pada tahap tumbuh kembang di dalam 

kehidupan individu. Setelah keluarga, lingkungan pergaulan individu di luar 

keluarga (sekolah, kelompok bermain, lingkungan keija) yang menambah nilai- 

nilai, pengetahuan dan informasi kepada individu tersebut. Secara sosiologis, 

kepribadian seseorang didapat melalui proses di atas yang dimulai sejak 

kelahirannya

37 Drs. H. Abu Ahmad. 2004. Sosiologi Pendidikan. Penerbit Rieneka Cipta : Jakarta, hal: 108.
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Di dalam lingkungan terdapat lapisan-lapisan sosial, yang terdiri dari 

kedudukan (Status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan unsur baku dalam 

sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial 

adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal-balik antar individu dalam 

masyarakat, antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu- 

individu tersebut. Kedudukan {status) diartikan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang 

lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta 

kewajibannya. Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim Sorokin dapat 

dilihat dari : jabatan atau pekerjaan dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, 

politis dan agama.

Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola 

tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, 

karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Ada tiga 

macam kedudukan:

1. Ascribed-status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbeda rohaniah dan kemampuan. Kedudukan 

tersebut diperoleh karena lahiriah, misalnya kedudukan anak 

bangsawan adalah bangsawan pula.

2. Achieved-status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar 

kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemamp

seorang

uan
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mencapai tujuan-tujuannya.mengejar sertamasing-masing dalam 

Kedudukan seseorang atau kedudukan yang melekat padanya dapat terlihat 

pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu yang dalam sosiologi 

dinamakan prestise-simbol ( status-symbol ). Ciri-ciri tersebut seolah-olah

sudah menjadi bagian hidupnya yang telah institutionalized atau bahkan 

internalized, misalnya : cara berpakaian, pergaulan, cara mengisi waktu 

luang, memilih tempat tinggal dll.

3. Assigned-status yang merupakan kedudukan yang diberikan. Assigned- 

status mempunyai hubungan yang erat dengan achieved-status. Artinya 

suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi 

kepada seseorang yang beijasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adanya sistem lapisan di masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya

dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja 

disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang biasa menjadi alasan 

terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah 

kepandaian, tingkat umur (yang senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat 

seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu.38

Interaksi sosial tidak hanya memiliki korelasi dengan norma-norma tetapi 

juga dengan status, dalam arti bahwa status memberi bentuk atau pola interaksi. 

Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam 

masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu. Status

8 So^r-i°no’ Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 
240-241. , hal:
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merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal 

seseorang terhadap orang lain. Status sosial diatur oleh norma moral yang 

mengikutinya, hal ini lah yang menjadi perbedaan perilaku pada setiap 

sosial dimasyarakat. Latar belakang status sosial akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku individu di lingkungan, cara pandang, cara bergaul, cara makan dan 

lainnya.

status

Dalam pemanfaatan dukun di dalam masyarakat, tidak mengenal latar 

belakang status sosial individu. Apakah si pengguna jasa tersebut adalah seorang 

guru yang memiliki pengetahuan yang tinggi, apakah si penggua jasa tersebut 

adalah seorang yang kaya-raya di wilayah nya. Menurut Ki Dyoti: 39

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa elit pimpinan dan pengusaha maupun kecil 
atau menengah, seringkali mempergunakan jasa paranormal. Untuk apa ?, 
biasanya untuk suksesnya tujuan yang ingin dicapai oleh elit tersebut. Namun 
juga ada yang minta “ pengamanan dari dunia gaib “ yang menyebabkan lupa 
Tuhan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa individu dengan latar belakang 

status sosial seperti : miskin atau kaya dan muda atau pun tua semua memiliki 

pandangan tersendiri dalam memanfaatkan dukun pengobatan magis. Pengobatan 

magis digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang status dan 

golongan. Sifat pengobatan ini adalah terbuka bagi kalangan apapun.

Seorang penulis lepas dan juga penasehat Forum komunikasi Paranormal dan Penyembuh 
Alternatif Indonesia ( FKK.PAI) dan penasehat Metafisika Study Club ( MSC ), dalam 
w.\yW:lreevvebs.com/gudangartikel/arti.. diakses pada tanggal 18 januari 2009 pukul 05.30 WiB
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I. 5 Metode Penelitian 

L 5. 1 Sifat dan Jenis Penelitian

Peneliti mengunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata baik secara tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.40 Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Dengan demikian 

peneliti bermaksud memberi gambaran bagaimana proses pengobatan dukun 

dalam upaya penyembuhan penyakit, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi 

pengguna jasa melakukan pengobatan ke dukun, dan bagaimana latar belakang 

status sosial pengguna jasa dukun magis di Kelurahan Sei-Selincah.

I. 5. 2 Lokasi Penelitian

secara

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Sei-Selincah Palembang. Lokasi 

inilah yang akan dijadikan sasaran penelitian untuk mendapatkan informasi 

maupun data tentang informan yang menjadi objek penelitian ini. Wilayah 

kelurahan yang memiliki luas 1.529 ha, terdiri dari : daratan tanah kering ±811 

ha, sawah atau lebak ± 579 ha. jalan ± 100 ha dan luas kepulauan (Pulau Kemaro) 

± 67,5 ha. Wilayah ini memiliki 8 RW dan 41 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan 

Sei-Selincah di tahun 2007 adalah 16.929 jiwa. Jenis pekenaan vans dominan 

pada masyarakat kelurahan ini ialah buruh (5.755 orang), tani atau berkebun 

(3.789 orang), PNS (545 orang), pegawai swasta (458 orang), pedagang (169

40 J. Lexy Moleong. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
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orang), TNI dan POLRI (89 orang) sisanya adalah pelajar, pensiunan dan

pengangguran.

Masyarakat Kelurahan Sei-Selincah memiliki keberagaman suku yaitu 

Suku Komering, Jawa, Padang, Medan dan Bugis. Keberagaman ini menghasilkan 

sebuah asimilasi dan akulturasi budaya antar suku dan mempengaruhi kehidupan 

sosial di dalam masyarakat Kelurahan Sei-Selincah 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (ditetapkan dengan

sengaja).

Alasannya adalah :

1. Dari 44 RT terdapat ± 17 orang dukun pengobatan dengan cara magis 

yang tersebar di 17 wilayah RT yang ada di Kelurahan Sei-Selincah.41

Lokasi ini memiliki masyarakat yang percaya dengan hal-hal magis dan

memiliki banyak dukun pengobatan magis.

2. Minimnya sarana kesehatan yang terdapat di wilayah ini keberadaan

sarana kesehatan yang ada untuk melayani seluruh masyarakat di. 

Fasilitas kesehatan terdiri dari : 1 buah Puskesmas, 1 buah Puskesmas

Pembantu dan 2 buah Puskesdes.

j. Letak wilayah Kelurahan Sei- Selincah berdekatan dengan pusat industri 

PUSRI, keberadaan industri seharusnya dapat mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi tolok 

ukur kemajuan wilayah dan pola pikir masyarakat disekitamya.

PT.

41 Lihat lampiran L
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4. Penduduk wilayah Kelurahan Sei-Selincah dominan bekerja sebagai 

buruh dan petani. Sawah atau lebak (± 579 ha) yang terdapat di wilayah 

ini menjadi lahan kerja yang dominan pada masyarakat kelurahan ini. 

Jenis-jenis hasil tani dan kebun mereka adalah padi, sayur-savuran. 

buah-buahan dan palawija.

I. 5. 3 Pengertian

1. Pemanfaatan adalah gambaran penggunaan pengobatan dukun magis 

dalam upaya penyembuhan penyakit, yang dilihat dari dimensi : cara 

pengobatan, alat (media), intensitas kunjungan dan hasil pengobatan.

2. Dukun adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyembuhkan

penyakit (fisik dan non fisik).

3. Pengobatan adalah suatu proses mengobati penyakit phisik. non phisik

(kesurupan, stress. penyakit jiwa dan konsultasi hidup)

4. Magis adalah sesuatu yang dipercayai memiliki kekuatan gaib.

5. Dukun magis adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

menyembuhkan penyakit (fisik dan non fisik) dengan memakai kekuatan 

gaib.

6. Pemanfaatan pengobatan dukun magis adalah penggunaan pengobatan 

dukun yang memakai cara gaib dalam mengobati penyakit fisik dan 

fisik, yang digunakan oleh pengguna jasa. Penggunaan pengobatan ini 

dilihat dari dimensi : cara 

dan hasil pengobatan.

non

pengobatan, alat (media), intensitas kunjungan
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7. Penyakit fisik adalah penyakit yang timbul kama ketidakberfungsian 

organ-organ tubuh secara normal.

8. Penyakit non fisik adalah penyakit yang timbul kama adanya gangguan 

psikis baik terjadi dikarenakan tekanan-tekanan hidup atau gangguan 

dari mahluk gaib.

9. Pengguna jasa adalah orang yang mendatangi dan melakukan proses 

pengobatan ke dukun.

I. 5. 4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi penelitian. Penentuan informan dilakukan secara 

purposive (pemilihan secara sengaja dengan kriteria-kriteria tertentu)'*2. Untuk 

memudahkan dalam usaha mencari informan maka dalam penelitian ini digunakan 

prinsip cSnowbalV 43. Prinsip ini digunakan untuk menjaring subjek penelitian, 

peneliti mengambil subjek penelitian didasarkan petunjuk dari individu sebagai 

informan, kemudian individu tadi diminta menunjuk lagi orang sekitarnya yang 

dapat diwawancarai dan demikian seterusnya. Dalam penelitian ini di dapat 10 

informan, hal ini didapat dari hasil observasi dan wawancara. Disaat proses 

wawancara berlangsung , variasi jawaban dari informan yang menentukan jumlah 

informan di dalam penelitian ini.

43 ®u"g,n’ Burhan- 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. RajaGrafmdo. hal: 93 
Ibid.
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Di dalam penelitian ini ada 10 informan yang terdiri dari : 3 orang dukun,

dengan kriteria:

1. Adanya pengakuan dari masyarakat terhadap individu tersebut, akan 

kemampuannya dalam hal pengobatan secara magis sehingga disebut

dukun.

2. Dukun tersebut memiliki media-media khusus sebagai alat bantu

proses penyembuhan contoh : air minum bertuah, bacaan-bacaan

mantra khusus, media-media atau alat perlengkapan ritual dan lain-

lain.

3. Dukun tersebut mengakui bahwa ia menjalankan praktek pengobatan

secara magis.

7 orang pengguna jasa, dengan kriteria :

Individu yang pemah melakukan pengobatan dengan dukun magis.

2. Mampu memaparkan proses pengobatan yang dilakukan dukun 

pengobatan magis kepada dirinya.

1.
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Tabel. 2
Daftar Informan Penelitian

Jenis
Kelamin

UmurPeranInisial InformanNo.
40 TahunDukunLSM1
28 TahunDukunLRO2
68 TahunDukunLHB3
38 TahunPengguna JasaLJund4
18 TahunPengguna Jasa 

Pengguna Jasa 
Pengguna Jasa

PNath5
30 TahunPM b La6
40 TahunPMa7
37 TahunPengguna JasaLAnd8
43 TahunPengguna Jasa 

Penggunajasa
PYan9

40 TahunLAb10

I. 5. 5 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah individu yaitu : dukun dan pengguna 

jasa dukun sekitar di wilayah Kelurahan Sei-Selincah.

I. 5. 6 Data dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber

pertama secara langsung. Sumber data utama yang berupa hasil pembicaraan dan

tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

observasi dengan para informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

yaitu : bagaimana pengobatan dukun magis dalam upaya penyembuhan penyakit 

di Kelurahan Sei-Selincah, latar belakang status sosial pengguna jasa dan faktor-
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faktor apa saja yang melatarbelakangi pengguna jasa melakukan pengobatan ke

dukun.

B. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data dan informasi yang 

berasal dari masyarakat sekitar lingkungan tempat praktek dukun pengobatan 

magis, buku-buku, tulisan-tulisan di internet yang berkaitan dengan magis yang 

relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.

I. 5. 7 Pengumpulan Data

A. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dengan mengunakan pedoman wawancara {giiided

interview ) dalam rangka memperoleh data dari pihak-pihak yang berkepentingan

di daerah penelitian. Wawancara mendalam dalam hal ini berupa pertanyaan yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan agar memudahkan 

peneliti dalam proses penggalian informasi. Guided interview memberikan 

kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran dan 

perasaan tanpa ada paksaan dari peneliti yang berhubungan dengan bagaimana 

pengobatan dukun magis dalam upaya penyembuhan penyakit di kelurahan Sei- 

Selincah Palembang, latar belakang status sosial pengguna jasa dan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi pengguna jasa melakukan pengobatan ke dukun 

magis. Pengembangan pertanyaan dilakukan pada saat 

berfungsi mendapatkan informasi lebih dalam.

proses wawancara yang
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Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

peneliti menempuh dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut.

a. Menetapkan waktu pelaksanaan wawancara sesuai dengan kesepakatan 

sesuai yang direncanakan atau dilakukan secara spontan dengan informan.

b. Melaksanakan wawancara dan mencatat hasilnya.

c. Mengolah hasil wawancara.

B. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan 

data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi perilaku 

subjek diantaranya peneliti akan datang secara langsung ke lokasi penelitian dan 

mencatat secara sistematis tindakan-tidakan yang akan diselidiki. Data yang

dibutuhkan adalah data kualitatif yaitu di ukur secara tidak langsung, berupa

sikap, aktivitas yang terjadi khususnya pada tindakan pengobatan magis, latar 

belakang status sosial pengguna jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengguna jasa melakukan pengobatan ke dukun. Dalam proses observasi peneliti 

hanya mencatat apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Dengan menggunakan 

teknik observasi tidak berperan serta (non participant obsemcition). Peneliti tidak 

ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau 

yang diamati. Peneliti hanya sebagai pendamping (turut menemani) pengguna jasa 

yang mengamati cara-cara dan pemaparan yang ditunjukan dukun dan pengguna 

jasa dalam mengambarkan proses pengobatan yang telah dilakukan, 

bagaimana proses awal melakukan tanya-jawab kepada

seperti :

pengguna jasa,
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pengobatannya, alat-alat apa yang membantu proses penyembuhan dan bagaimana 

proses penyembuhannya.

C. Dokumentasi

Untuk melengkapi dan menunjang data-data yang penulis peroleh dari 

hasil wawancara dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai data sekunder yang 

bersumber dari buku-buku, internet, hasil penelitian, catatan-catatan, laporan- 

laporan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

I. 5. 8 Teknik Analisis Data

Analisis dari kualitatif menurut Miles dan Habermas (1992)44 terdiri dari 

3 tahap kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- 

catatan lapangan. Pada tahapan ini memusatkan perhatian pada data 

lapangan yang telah terkumpul yaitu data mengenai bagaimana 

pengobatan dukun magis dalam upaya penyembuhan penyakit di 

Kelurahan Sei-Selincah Palembang, bagaimana latarbelakang status sosial 

pengguna jasa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna 

jasa melakukan pengobatan magis. Data lapangan tersebut selanjutnya 

dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud 

penelitian. Data yang terpilih selanjutnya akan disederhanakan dalam arti 

mengklasifikasikan data atas dasar team-tema, memadukan data yang

44 Burhan Bugin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
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tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, 

kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat. 

Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian yang 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan rangkuman 

inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga keaslian datanya 

sehingga tidak mengubah makna sebenarnya.

2. Penyajian data adalah menyusun data serangkaian informasi yang 

memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Pada tahap ini melakukan 

penyajian informasi melalui bentuk teks deskriptif terlebih dahulu, artinya 

data mengenai bagaimana pengobatan dukun magis dalam upaya 

penyembuhan penyakit di Kelurahan Sei-Selincah Palembang, bagaimana 

latarbelakang status sosial pengguna jasa dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pengguna jasa melakukan pengobatan magis. Peneliti 

sajikan dalam bentuk gambaran.

3. Proses analisis yakni penarikan kesimpulan. Peneliti pada tahap ini selalu 

melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data mengenai 

bagaimana pengobatan dukun magis dalam upaya penyembuhan penyakit 

di Kelurahan Sei-Selincah Palembang, bagaimana latarbelakang status 

sosial pengguna jasa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pengguna jasa melakukan pengobatan magis. Data yang menunjang fokus 

penelitian akan disesuaikan kembali dengan data yang di dapat

Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dengan berlangsung terus

mulai sebelum, saat dan sesudah pengumpulan data.

menerus
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I. 6 Sistematika Penulisan

PENDAHULUANBABI

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teori, 

metodologi penelitian dan sitematika laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan tentang hasil-hasil penelitian,artikel dan

buku-buku dengan tema yang pernah dilakukan berkaitan dengan

permasalahan penelitian.

GAMBARAN UMUMBAB III

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan gambaran tentang wilayah

penelitian secara umum tentang kelurahan Sei-Selincah maupun

khusus mengenai deskripsi subjek penelitian.secara

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Bab empat berisikan tentang uraian interpretasi serta analisis data 

dengan mengunakan pendekatan sosiologis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari tulisan ini berisikan kesimpulan yang di dapat 

dari pembahasan dan mengusulkan saran-saran.
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