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BAB III

PENOMENA INTERAKSI ANTARA DOKTER DAN PASIEN

DALAM PENANANGAN MEDIS

A. Medis Dalam Sejarah

Dunia medis dan keberadaan dokter sejalan dengan kodrat manusia yang

kerap menderita sakit, karena rasa sakit akan membuat manusia berpikir untuk

mencari obat untuk menyembuhkannya, maka dari itu, dunia kesehatan lahir

bersamaan dengan lahirnya manusia.

Seiring dengan perjalanan waktu, pengembangan dunia kesehatan terus

dilakukan, penyakit yang variatif membutuhkan solusi yang beraneka ragam,

meningkatnya kualitas pengetahuan dan kemajuan dunia teknologi melahirkan

banyak inovasi-inovasi baru yang sangat berguna untuk menunjang kemajuannya,

hal ini terus berlanjut dari masa ke masa.

1. Medis Dalam Peradaban Pra Kenabian SAW

Pengetuhan manusia dalam mengobati pada awalnya seperti ilham dari

Tuhan,165 inspirasi yang membantu mereka untuk melakukan percobaan-

percobaan medis. Ibnu Khaldun (732 - 808 H) berpendapat bahwa pada awalnya

165 Raghib al-Sarjaniy, Qishshat al-Ulum al-Thibbiyyat Fi al-Hadharat al-Islamiyat,
(Cairo: Muassasat Iqra’, 1430 H/ 2009 M), hlm: 10.
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pengetahuan medis lahir dari percobaan-percobaan yang terus berlanjut dari

generasi ke generasi, dimana hasil percobaan tersebut ada yang tepat dan

kemudian diwarisi pada generasi mereka.166

Untuk pengembangan dunia medis pada masa kuno, rakyat Mesir

terdepan dalam kemajuannya dalam dunia medis,167 adanya mumi raja-raja kuno

yang mereka awetkan menggambarkan bagaimana kemampuan mereka dalam

dunia medis, bahkan sejarah juga mencatat mereka menjadikan Amenhoteb

sebagai dewa kesehatan bagi mereka.168

Masyarakat Mesir kuno menjadikan dunia kesehatan sebagai unsur yang

penting dalam kehidupan mereka, bahkan mereka mengaitkannya dengan dewa-

dewa penyembuh yang disembah, dewa Tut misalkan, mereka menganggapnya

sebagai penolong para dokter dalam menyembuhkan, mereka juga mengenal raja

Izis sebagai penyembuh penyakit.

Perkembangan medis di peradaban mereka pada awalnya muncul dari

kalangan pendeta-pendeta, lalu kemudian berkembang pada masyarakat luar,

sehingga ada yang melakukan pengobatan dengan dimensi mistik, namun banyak

pula yang mempraktekkan pengobatan melalui pembedahan dan praktek-praktek

166 Abu Zaid Wali al-Din Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun al’Ibr Wa
Diwan al-Mubtada’ Wa al-Khabr, ( Ordon: Bait al-Afkar al-Dawliyat), jld I, hlm: 650.

167 Raghib al-Sarjaniy, Op. Cit., hlm: 11.
168 Muhammad al-Shadiq Afifi, Tathawwur al-Fikr al-‘Ilmiyy ‘Ind al-Muslimin, (Cairo:

Maktatb al-Khanji, 1976 M), hlm: 170
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medis seperti pencegahan kehamilan, penyakit-penyakit perut, saluran kencing,

gigi, dan banyak lainnya.169

Selain Mesir, juga terdapat Negara-negara lain yang mengembangkan

teori kesehatan dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka, seperti

Babilonia, mereka telah mengenal terapi kesehatan, obat-obat herbal, dan juga

terapi psikologis. Di Cina, pengobatan tradisional mereka mengenal metode

kesehatan Akupuntur untuk pengobatan, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi

dikenal Wei Bu Yong, seorang dokter yang melegenda dalam sejarah mereka.

Yunani yang terkenal dengan pengetahuannya juga telah mengembangkan dunia

kesehatan pada masa kuno, mereka banyak mengadopsi dari Mesir dan Babilonia,

seorang dokter ternama Hippokrates dari kalangan mereka berhasil menyusun

buku kesehatan, sehingga dia disebut sebagai bapak kesehatan bagi mereka.170

Adapun Arab Jahiliyah sebelum Islam, pada era ini praktik pengobatan

masih banyak merujuk kepada hal-hal yang berbau mistis, namun demikian,

sebagian mereka sudah mengenal obat-obat tradisional, seperti pengobatan

dengan besi panas, pembedahan, menggunakan madu dan obat-obatan herbal,

169 Raghib al-Sarjaniy, Op. Cit., hlm: 12.
170 Ali Ibn Abdullah al-Difa’, Rawad ‘Ilm al-Thib Fi al-Hadharat al-Islamiyyat,

(Muassasat al-Risalat, 1998 M), hlm: 27.
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meskipun secara umum perdukunan masih dijadikan sebagai rujukan.171 Tradisi

seperti ini terus berlanjut sampai diutusnya Rasulullah SAW.

2. Medis Era Kenabian SAW

Jika pada masa pra Islam, praktik pengobatan masih terbagi pada

pengobatan medis dan perdukunan, kedatangan Rasulullah  SAW yang membawa

ajaran Islam dan syari’atnya mengharamkan pratik perdukunan dan mewajibkan

penganutnya untuk mempraktikkan pengobatan ala medis, bukan hanya itu, Islam

juga mengharamkan penggunaan benda-benda haram sebagai alat untuk

pengobatan.172

Meskipun dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW menganjurkan

umatnya untuk melakukan pengobatan medis, namun misi utama beliau lebih

kepada mendakwakan tauhid, ibadah, akhlak dan banyak hal lainnya, tidak hanya

terfokus bagaimana cara mengobati. Tidak adanya acuan yang baku dalam

mengobati membuka peluang sebesar-besarnya kepada umat Islam dari masa ke

masa untuk mengembangkan pola penanganan medis sesuai dengan masa dan

kemajuannya. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW;

َأْنُتْم أْعَلُم ِبَأْمِر ُدْنَیاُكْم.

Artinya:

171 Raghib al-Sarjaniy, Op. Cit., hlm: 26.
172 Ibid., hlm: 28
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Kamu lebih tau urusan duniamu (H.R. Muslim)

Adapun perkembangan medis pada masa ini sudah terlihat dalam banyak

kesempatan, dimana Rasulullah SAW telah banyak mencontohkan pengobatan-

pengobatan, seperti berbekam misalkan, ini adalah metode pengobatan yang telah

dipraktikkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, selain itu, beberapa sahabat

seperti Rubai’ Ibn Mu’awwiz juga bercerita bahwa beberapa dari mereka menjadi

tim medis dalam peperangan di zaman itu.173

3. Medis Pasca Kenabian SAW

Negara-negara Eropa menelan waktu yang cukup lama dalam kekurangan

informasi ilmu kesehatan, di mana pada waktu yang bersamaan Islam telah maju

dengat pesat dalam mengembangkannya. Kemajuan ini menjadikan cendikiawan-

cendikiawan muslim ketika itu menjadi rujukan dalam masalah kesehatan,174

karena bukan hanya mempraktikkannya, tapi mereka telah menjadikannya suatu

disiplin ilmu dan berhasil membukukannya.175

Jika Masa Kejayaan Islam adalah masa kemajuan intelektual dan ilmu

pengetahuan, serta sosial dan filosofi, maka kontribusi terbesar Islam kepada

dunia yang dibuat pada masa itu adalah kedokteran. Para ilmuwan Islam

mengumpulkan berbagai macam informasi dalam jumlah yang luar biasa, serta

173 Muhammad Mukhtar al-Sanqithy, Op. Cit., hlm: 89. (Hadis no: 141)
174 Ibid., hlm: 50.
175 Ibid., hlm: 51
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menambahkan hasil pengamatan sendiri, mengembangkan tekhnik dan prosedur

yang kelak akan menjadi basis dari kedokteran modern. Dalam sejarah medis

dunia, kedokteran Islam menonjol sebagai sebuah periode kemajuan paling luar

biasa sebelum teknologi modern abad ke-20.176

B. Medis Dalam Ajaran Islam

Dalam kehidupan manusia, kesehatan merupakan sarat mutlak untuk

dapat menjalani aktivitas dengan baik, karena dengan tubuh yang sehat mereka

dapat melakukan aktivitas ibadah dan menjalin interaksi sosial, dan sebaliknya,

keadaan sakit dapat menganggu segala aktifitas, termasuk untuk menjalankan

ibadah.

Sakit yang menimpa manusia merupakan sunnah yang pasti akan berlaku

pada siapa saja, dan Allah SWT menjadikannya sebagai ujian dan cobaan untuk

menguji kesabaran hamba-Nya. Hal ini Allah nyatakan dalam salah satu firman-

Nya:

◌ۗ َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن اْألَْمَواِل َواْألَنُفِس َوالثََّمَراِت َوَلَنْبُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مِّ 

اِبِرینَ  )155(البقرة: َوَبشِِّر الصَّ

Artinya:

176http://www.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2015/07/19/74224/sejarah-
kedokteran-islam-dan-pengobatan-di-dunia-3.html (diakses pada tanggal 23 Oktober 2015)
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Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 155).177

Ujian Allah SWT kepada hamba-Nya yang sangat variatif, termasuk di

antaranya ujian pada diri, baik ancaman jiwa, penyakit dan hal-hal lainnya. Hal

ini menegaskan kepada manusia bahwa sakit merupakan takdir Allah SWT yang

tidak dapat dihindari, adapun hal yang dapat dilakukan oleh manusia adalah

menghindari dan mengobati dengan menjalankan pola hidup sehat dan berupaya

mencari obat jika sakit menimpanya.

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk tetap menjaga diri,

sebagaimana dalam firman-Nya:

)195(البقرة: .َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنینَ 

Artinya:

Dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan
dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik. (al-Baqarah: 195).178

Islam dan seluruh ajaranya, memberikan sebuah pandangan yang tegas

mengenai kesehatan, bukan hanya sebuah anjuran tapi perintah dalam bentuk

kewajiban. Semua ibadah-ibadah dalam syariat Islam mengandung ajaran tentang

pentingnya menjaga kesehatan. Sebelum beribadah, seorang muslim

177 Kementerian Agama, Op. Cit., hlm: 29.
178 Ibid., hlm: 37.
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diperintahkan untuk bersuci, makna spiritual dari bersuci ini ialah sebelum

menghadap Allah seorang harus mempunyai kebersihan jasmani dan ruhani, tapi

makna tersirat dari itu ialah Allah ingin hamba-Nya selalu bersih agar mereka

dapat hidup sehat, ketika membasuh muka, mengusap tangan, berkumur,

semuanya mengandung ajaran tentang menjaga kebersihan yang merupakan sarat

utama dalam menjaga kesehatan.

Bukan hanya terbatas pada bersuci sebelum beribadah, Rasulullah SAW

juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam menyantap makanan,

menjalankan ibadah puasa, menjadikan kebersihan bagian dari iman, dan banyak

hal lainnya yang mengandung nilai-nilai kesehatan. Maka di antara hikmah

dibalik itu semua adalah bahwa ajaran Islam mengandung unsur kemaslahatan

bagi tubuh manusia.

Nabi Muhammad SAW banyak memberikan pengajaran pada umatnya

mengenai kesehatan, tidak sedikit dari ucapannya mengandung unsur medis,

selain itu beliau juga banyak mempraktikkan secara langsung pola hidup sehat,

seperti berpuasa, menjaga kebersihan, makan tidak berlebihan, dan para peneliti

sepakat bahwa semuanya telah terbukti efektif dalam menjaga pola hidup sehat.

Di antara ajaran beliau SAW yang berkenaan dengan kesehatan antara

lain:
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a. Memerintahkan umatnya untuk menjalankan pola hidup sehat dengan

menjaga kebersihan, berpuasa dan tidak berlebihan dalam makanan

b. Mengharamkan segala hal yang dapat membahayakan diri, baik

mendatangkan bahaya untuk orang lain maupun untuk diri sendiri.

c. Perintah untuk berobat dan tidak pernah putus asa padanya, yang

mengandung arti kewajiban bagi para setiap muslim yang sakit untuk

berobat.

d. Keyakinan bahwa setiap penyakit ada obatnya, teori ini menjadi sebuah

harapan bagi para penderita penyakit dan sebagai dorongan motivasi

untuk mencari, meneliti, dan mempelajari berbagai penyakit, serta sebagai

pencegahan dan penyembuhan.

e. Mempelajari ilmu kesehatan merupakan suatu wajib kifayah, karena

dengan keberadaan dokter proses pengobatan dapat terwujud.179

Selain dari lima hal ini, tentu masih banyak hal lainnya yang

menunjukkan bahwa agama ini sangat fokus dalam menjaga kesehatan manusia,

bukan hanya melalui hal-hal yang bersifat ritual ibadah, tetapi juga dalam pola

hidup.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesehatan mendapatkan porsi

perhatian yang cukup besar dalam ajaran islam, ajaran yang bukan hanya

179 Muhammad Khalid Mansur, Op. Cit.,hlm: 16.
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memerintahkan pemeluk agama ini untuk berobat, tetapi bagaimana pola hidup

yang baik agar terhindar dari penyakit, sejalan dengan kaedah yang disusun oleh

para ulama

َدْرُأ اْلَمَفاِسِد ُمَقدٌَّم َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلحِ 

Artinya:

Menghindari hal yang dapat mendatangkan kerusakan, lebih diutamakan
daripada mengambil kemaslahatan.

C. Perintah Untuk Berobat

Hidup sehat merupakan wujud dari maqashid al-syari’at yang fokus

dalam menjaga kemaslahatan jiwa manusia (hifz al-nafs),180 karena menjadi

sunnatullah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah dan

memiliki keterbatasan dalam melakukan banyak hal. Hanya saja kelemahan

tersebut selalu dapat teratasi, karena manusia juga dianugerahi akal dan keahlian-

keahlian yang berbeda untuk saling menutupi kelemahan satu dengan lainnya,

selain itu, Allah swt juga mensyari’atkan adanya kemudahan dalam kondisi di

luar batas kemampuan manusia, sebagaimana firmanNya:

ْنَساُن َضِعیًفا (النساءُیِریُد اللَُّه َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلقَ  )28: اْإلِ

180 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, Maqahsid al-Syari’at Ind Ibn Taimiyat,
(Ordon: Dar al-Nafais), hlm: 64.
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Artinya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan
(bersifat) lemah. (al-Nisa: 28).181

Meskipun pada dasarnya ayat ini menyatakan kelemahan manusia dalam

mengkontrol syahwatnya agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan,182

namun secara umum, ayat ini juga menunjukkan, bahwa di balik segala sifat

kelemahan pada diri manusia, Allah juga memberikan kemudahan dan

keringanan.

Di antara kelemahan manusia yang sangat mendasar terlihat pada

keterbatasan mereka dalam dunia kesehatan, dimana tidak semua orang

dianugerahi pengetahuan yang memadai, baik dalam mendiagnosa, menangani

sampai pada menentukan obat yang sesuai dari berbagai penyakit yang menimpa

mereka, sehingga dibutuhkan dunia kesehatan untuk menjawab kebutuhan

mendasar bagi kehidupan manusia, yaitu kebutuhan untuk selalu hidup sehat.

Keberadaan dunia kesehatan ini senada dengan perintah Allah swt:

)29َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحیًما (النساء: َوال تَْقُتُلوا

Artinya:

181 Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Surabaya: PUSTAKA
AGUNG HARAPAN, 2006), hlm.107

182Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsir al-Wajiz ‘Ala Hamisy al-Qur’an al-Karim, (Damaskus:
Dar al-fikr), hlm: 48. Lihat juga: Muhammad bin Jarir al-Thabary, Tafsir al-Thabary, (Cairo:
Maktabat Ibn Taimiyyat), Tahqiq: Mahmud Muhammad Syakir, hlm. 216.
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha

penyayang kepadamu. (al-Nisa: 29).183

Al-Qurthubi menafsirkan kata َوال َتْقُتُلوا sebagai larangan terhadap semua

hal yang dapat membinasakan diri, baik membunuh diri secara langsung ataupun

membiarkan hal-hal yang dapat mewujudkannya, dengan dalih bahwa ayat ini

pernah dijadikan Amr bin ‘Ash sebagai alasan ketika beliau tidak sanggup mandi

junub dalam keadaan dingin yang bersangatan.184 Adapun secara umum, ayat ini

juga melarang siapa saja, untuk tidak membiarkan dirinya dapat terbunuh

disebabkan apapun. Untuk itu, keberadaan dunia kesehatan sebagai bentuk

jawaban dari permasalahan kesehatan yang dapat menyebabkan seseorang

terbunuh.185

Adapun jika merujuk pada Sunnah, dalam banyak kesempatan Rasulullah

SAW telah menjelaskan hal yang senada, di antaranya hadis yang diriwayatkan

dari Usamah bin Syarik ra, beliau mengatakan; bahwa ketika beliau bersama

Rasulullah SAW, datanglah sekelompok orang Arab dan bertanya apakah mereka

harus berobat dari penyakit yang mereka derita, lalu Rasulullah SAW menjawab:

183 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 108.
184Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, Al-Jami’ Li Ahkam al-

Qur’an, (Cairo: Dar al-Kutub al-Masriyat, 1935 M.) Jld. 5, hlm. 157.
185 Muhammad Khalid Mansur, Al-Ahkam al-Thibbiyyat al-Muta’alliqat bi al-Nisa Fi

Fiqh al-Islamiy, (Ordon: Dar al-Nafais, 1999), hlm. 19.
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َنَعْم َیا ِعَباَد اِهللا ! َتَداَوُوْوا، َفِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َلْم َیَضْع َداًء إالَّ َوَضَع َلُه َدَواٌء َغْیَر 

186اْلَهَرِم.

Artinya:

Iya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah! Sesungguhnya Alla swt tidak
akan menciptakan penyakit melainkan ada obatnya kecuali penyakit tua. (H.R.
Turmuzi)

Hadis ini merupakan perintah untuk berobat sekaligus mengandung pesan

agar manusia harus selalu optimis, bahwa penyakit yang ditimpakan Allah

kepada seseorang pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan dan

menimpa manusia, melainkan Allah juga menciptakan penawar bagi penyakit

tersebut. Maka dengan adanya penjelasan ini di dalam al-Quran dan sunnah

menunjukkan bahwa mengobati penyakit merupakan suatu keharusan, dan

keengganan untuk berobat dianggap melanggar nilai-nilai ajaran Islam.

Izz al-din ‘Abd al-Salam (W. 660 H) berpendapat bahwa keberadaan

dunia kesehatan dibutuhkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keselamatan dan

kesehatan, sekaligus untuk menolak kerusakan dan gangguan dari berbagai

186 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurat al-Tirmiziy, Jami’ al-turmuziy, (Ordon: Bait
al-Afkar al-Dawliyyat), hlm. 339. Lihat juga: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’asy al-Sajastaniy,
Sunan Abi Daud, (Ordon: Bait al-Afkar al-Dauliyyat), hlm. 424.
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penyakit,187 selain itu keberadaannya juga dianggap sebagai wujud upaya untuk

menjaga keselamatan jiwa yang merupakan bagian dari maqashid al-syar’iyat.188

Berdasarkan kepada kebutuhannya yang sangat pokok, tentu keberadaan

dunia kesehatan ini menjadi suatu keharusan, dan segala sarana yang terkait

untuk mewujudkannya pun menjadi kelaziman, mulai dari rumah sakit dengan

segala peralatannya, obat dengan segala jenisnya, dan yang paling penting

tentunya keberadaan seorang dokter yang mampu melakukan tindakan medis

secara langsung, bahkan banyak ulama yang meyimpulkan bahwa keberadaan

seorang dokter merupakan wajib kifayah189 demi mewujudkan kemaslahatan

manusia.190

Keberadaan seorang dokter sangat penting untuk mewujudkan hak dasar

manusia untuk selalu sehat dan terhindar segala penyakit yang dapat

menimbulkan kerusakan pada diri manusia. Keberadaannya yang begitu penting

bagi masyarakat luas sehingga mempelajarinya pun menjadi suatu keharusan.

187 Izz al-Din Abd al-Aziz bin Abd al-Salam, Qawa’id al-Kubra, (Damaskus: Dar al-
Qalam) Tahqiq: Nuzaih Kamal Ahmad dan Ustman Jum’ah Dhamiriyyah. Jld. 1, hlm. 8.

188 Yaitu makna-makna atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam syari’at dan
menjadi perhatian pensyari’atan, baik secara umum maupun secara khusus, demi terwujudnya
kemaslahatan manusia. Lihat: Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy, Maqashid al-
Syari’at al-Islamiyyat Wa ‘Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar’iyyat, (Riyad: Dar al-Hijrat Li al-
Nasyr Wa al-Tawzi’, 1418 H/1998 M), Cet.1, hlm. 37., Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi,
Maqashid al-Syari’at ‘Inda Ibn Taimiyyat, (Ordon: Dar al-Nafais) hlm. 64. Lihat juga: Bakar bin
Abdullah Abu Zaid, Fiqh al-Nawazil, Qadhaya Fiqhiyyat Mu’ashirat, (Beirut: Muassasat al-
Risalat, 1996), hlm. 20.

189 Kewajiban yang mesti dilakukan setidaknya oleh sebagian orang yang dianggap
cukup untuk mewakili satu komunitas, lihat: Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, al-
Wadhih Fi al-Ushul al-Fiqh Lil Mubtadi’in, (Cairo: Dar al-Salam, 1425 H/ 2004 M), cet. 2, hlm.
39.

190 Muhammad Khalid Mansur, Op. Cit., hlm. 17.
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Imam Syafi’I mengatakan;

ِمَن الطِّبِّ ِإالَّ َأنَّ أْهَل اْلِكَتاِب َقْد َغَلُبْوَنا َال َأْعَلُم ِعْلًما َبْعَد اْلَحَالِل َواْلَحَراِم َأْنَبلُ 

191َعَلْیِه.

Artinya:

Saya tidak mengetahui ilmu yang lebih berharga setelah ilmu tentang
halal dan haram melainkan ilmu kedokteran, akan tetapi ahli kitab telah
mendahului (lebih maju) kita.

Aspek medis dan kesehatan sesungguhnya sudah menjadi perhatian

rasulullah SAW semasa hidupnya. Inilah kemudian yang mengilhami pencapaian

luar biasa umat islam dalam dunia kedokteran, dimana dalam nash terdapat

banyak ayat dan hadits yang berkaitan dengan persoalan kesehatan.

Dalam kehidupan manusia, kesehatan merupakan sarat mutlak untuk

dapat menjalani aktivitas dengan baik, bila tubuh manusia dalam keadaan sehat

mereka bisa melakukan aktivitas ibadah dan menjalin interaksi sosial, dan

sebaliknya, keadaan sakit dapat menganggu segala aktifitas, termasuk untuk

menjalankan ibadah. Dalam sejarah peperangan Islam, dikenal seorang

perempuan bernama Rufaidah binti Sa’ad, sosok perempuan yang menjadi suka

191 Al-Zahabiy, Siyar A’lam al-Nubala’, (Muassasat al-Risalat: 1417 H/ 1996 M), jld. 8,
hlm. 528.
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rela untuk berada digaris belakang pasukan muslimin sebagai tim medis, beliau

dianggap sebagai dokter pertama era Rasulullah SAW.192

D. Jenis Pengobatan Dan Pola Interaksinya

1. Jenis Pengobatan

Jenis pengobatan meskipun tujuannya adalah untuk menyembuhkan

penyakit namun penanganannya berbeda, baik dari segi alat sampai kepada

terapinya, maka secara umum jenis pengobatan itu dapat dibagi dengan;

a. Pengobatan Medis

Yang disebut dengan pengobatan medis adalah pengobatan modern yang

ditangani oleh profesional yang dikelompokkan para spesialis-spesialis tertentu,

atau yang sering disebut dengan kedokteran.

b. Pengobatan Alternatif

Jenis pengobatan alternatif lebih pariatif, mulai dari yang tradisional

seperti urut, gurah, akupuntur dan lainnya, sampai dengan pengobatan islami,

seperti bekam, ruqyah dan lainnya. Orang yang menangani pengobatan seperti ini

biasanya disebut dengan tabib, namun fungsinya tetap sama dengan dokter.

192 http://www.alukah.net/social/0/32448/ (diakses pada tanggal 31 agustus 2015)
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2. Makna Interaksi Pada Proses Pengobatan

Secara bahasa interaksi bermakna “hal saling melakukan aksi,

berhubungan, mempengaruhi dan antar hubungan”.193 Dari defenisi ini dapat

dipahami bahwa interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua

orang atau lebih saling mempengaruhi atau memberikan efek.194

Bentuk interaksi secara umum dapat dibagi kepada:

a. Interaksi verbal: yaitu bentuk interaksi yang terjadi apabila dua orang

atau lebih melakukan kontak sama lain dengan menggunakan alat

artikulasi yang terjadi dalam percakapan.

b. Interaksi fisik: yaitu interaksi yang terjadi ketika dua orang atau lebih

berkomunikasi dengan bahasa tubuh, seperti menyentuh, isyarat mata,

ekspresi wajah dan lain-lain

adapun bentuk interaksi antara dokter dan pasien dalam proses

pengobatan juga bersifat pariatif, berdasarkan kebutuhan pada proses pengobatan,

untuk penyakit-penyakit ringan jenis interaksi yang terjadi bisa saja sebatas

konsultasi, namun untuk jenis penyakit menengah dan serius dibutuhkan

pengecekan secara langsung pada area sakit, maka interaksi yang terjadi bisa

sampai pada tahap melihat dan menyentuh di area sakit tersebut.

193 http://kbbi.web.id/interaksi
194 https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
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3. Interaksi Merupakan Proses Pengobatan

Fungsinya sebagai pelaksana pelayanan kesehatan dan menjadi kontak

utama bagi seorang pasien dalam upaya pengobatan,195 maka adanya interaksi

antara dokter atau tabib atau terapis dengan pasien tidak dapat dihindari, karena

interaksi merupakan bagian dari proses pengobatan. Sang dokter tidak dapat

mendiagnosa penyakit pasiennya kecuali setelah melakukan komunikasi dan

pengecekan secara langsung.

Secara prosedur, konsultasi merupakan langkah awal dalam pengobatan,

dan proses itu akan berlanjut dengan pemeriksaan. Untuk sebagian penyakit

pemeriksaan dapat dilakukan dengan alat bantu, akan tetapi pada sebagian

lainnya sang dokter harus memegang bagian tubuh yang sakit, atau setidaknya

melihat dengan matanya sendiri.

Proses pengobatan tidak dapat dilewatkan, karena seorang dokter tidak

dapat memvonis penyakit pasiennya hanya dengan tebakan saja, dibutuhkan

proses konsultasi, pengecekan secara langsung untuk dapat menganalisa dengan

benar apa jenis penyakit pasiennya dan obat apa yang cocok untuknya.

195 http://poliklinik.ipdn.ac.id/departments/tupoksi/dokter-umum



106

E. Penomena Interaksi Antara Dokter Dan Pasien

1. Spesialisasi Tidak Berdasarkan Jenis Kelamin

Dunia medis ala modern, memberikan catatan tersendiri pada pola

interaksi dokter dan pasien, di mana jenis-jenis penyakit telah dikelompokkan

dalam spesialisasi- spesialisasi tertentu. Seperti kandungan, kulit, kelamin, mata,

tulang dan lain-lain. Melihat kepada efektifitasnya, hal ini sangat positif,

membuat seorang dokter lebih konsentrasi dan lebih ahli pada spesialiasi apa

yang ditekuninya, namun kondisi ini meninggalkan catatan tersendiri, karena

sampai pada saat ini belum ada undang-undang kusus yang mengatur bahwa

seorang dokter harus memilih spesialisasi berdasarkan kodratnya sebagai laki-

laki atau perempuan.

Profesi sebagai dokter sangat menggiurkan, sangat komersil dengan nilai

penghasilan yang fantastis. Beberapa spesialisasi memiliki pasien yang sangat

dominan dari yang lainnya, dengan jumlah pasien yang lebih banyak tentu akan

menghasilkan uang lebih besar, hal ini menyebabkan menumpuknya angka

dokter pada profesi tersebut. Seperti dokter kandungan misalkan, spesialisasi ini

diminati oleh banyak calon dokter karena pasiennya banyak, sehingga tanpa

terkecuali baik laki-laki maupun perempuan banyak yang memilih untuk menjadi

spesialis kandungan. Kondisi ini mendorong sangat kuat terjadinya interaksi
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antara dokter dan pasien yang berbeda jenis kelamin, ditambah dengan kurangnya

kepedulian dari pasien terhadap dokter siapa yang mengobatinya.

Pada pola pengobatan modern, setiap dokter diposisikan sesuai dengan

spesialiasinya, seorang dokter kandungan tidak akan membuka praktek

pengobatan mata, spesialis penyakit kulit tidak akan membuka praktek

pengobatan saraf, karena semua dokter spesialis hanya boleh membuka praktek

sesuai dengan spesialisasinya, namun yang  menjadi permasalahan adalah tidak

adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, sehingga dalam

prosentasenya terjadi ketidaksamarata-an angka dokter disetiap spesialisasi, dan

yang lebih menarik adalah tidak adanya aturan bahwa spesialisasi tertentu

disesuaikan dengan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan.

Jika kita melihat pada kebanyakan rumah sakit maupun klinik, penyakit-

penyakit yang khusus ada pada jenis kelamin tertentu ditangani oleh dokter

dengan jenis kelamin yang berbeda dengan pasiennya. Seperti dokter obgyn

misalkan, ternyata pada hari ini angka dokter spesialis kandungan ini lebih

banyak laki-laki dibandingkan perempuan, bukan hanya itu bahkan di Indonesia

hari ini sudah banyak perempuan menjadi dokter spesialis andrologi,196

spesialisasi yang menangani penyakit kelamin laki-laki, secara kodrati

semestinya dokter spesialis ini adalah seorang laki-laki.

196 Andrologi adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara
khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem
urin pria, alat kelamin dan lain-lain, lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Andrologi
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Dengan tidak adanya aturan yang mengikat bahwa spesialis tertentu

dipegang oleh dokter sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan,

maka sulit untuk menghindari terjadinya interaksi lawan jenis yang bukan

mahram dalam proses pengobatan. Seorang dokter kulit misalkan, dalam proses

penanganan pasiennya sudah dipastikan dia harus melihat bagian kulit yang

menjadi penyakit bagi pasiennya, dan sang dokter tidak memiliki pilihan, apakah

bagian yang sakit itu di tangan, di perut atau di tempat-tempat lainnya. Dokter

kandungan, dalam memeriksa pasiennya terkadang harus melihat bagian yang

sangat vital dari pasiennya, begitupula dengan dokter andrologi, dalam proses

pemeriksaan tentu harus memegang alat kelamin pasiennya.

2. Masyarakat Yang Merasa Bebas Berobat Kepada Siapa Saja.

Pada dasarnya, sakit merupakan salah satu alasan seseorang mendapatkan

rukhshah,197 termasuk di antaranya berobat dengan dokter yang berbeda jenis

kelamin dengannya.198 Kebolehan ini, dipahami dan dijadikan landasan dalam

pengobatan, namun tidak dipahami secara menyeluruh, sehingga setiap kali

ditimpa penyakit seorang pasien tidak merasa sangat bebas memilih dokter mana

saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik untuk permasalahan minor sampai

permasalahan yang sangat vital atau penyakit pada area aurat besar.

197 Usamah Muhammad al-Shallaby, Op. Cit., hlm, 254.
198 Muhammad Khalid Mansur, Op. Cit., hlm: 27.
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Hal ini berlaku karena paradigma yang berkembang pada masyarakat

adanya pengecualian pada proses pengobatan yang bersifat mutlak, padahal

disana ada catatan-catatan yang mesti dipahami lebih detail dibalik pengecualian

tersebut.

Kurangnya kepedulian masyarakat dalam hal ini sejalan dengan tidak

adanya aturan ataupun undang-undang yang mengikat, terutama dalam undang-

undang kesehatan. Maka hukum Islam dalam hal ini mesti memberikan

pencerahan kepada masyarakat memperhatikan aspek syariatnya.

3. Interaksi Dokter Dan Pasien Berpotensi Menyebabkan Pelecehan

Seksual

Interaksi yang terjadi antara dokter ataupun tabib pengobatan alternatif

dengan pasiennya sangat berpotensi memicu terjadinya pelecehan seksual, hal ini

telah terbukti dalam beberapa kasus yang dimuat dalam beberapa media.

Pelecehan ini menjadi dampak buruk dari bebasnya interaksi tersebut dan

kurangnya kepedulian pasien dalam memilih dokter.

Sumpah jabatan seorang dokter, atau janji seorang tabib tidak selamanya

cukup untuk membendung terjadinya pelecehan, karena secara kodrati manusia

memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya, dan bahkan “dalam kondisi tidak

normal” seseorang juga bisa tertarik kepada sejenisnya.
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Tidak adanya aturan ketat, seperti mengharuskan sang pasien didampingi oleh

mahramnya menjadikan pelecehan yang dilakukan oleh dokter sangat rentan

terjadi, karena sang dokter punya banyak alat untuk menghilangkan kesadaran

pasiennya, di Koran tribun Bangka pernah memuat sebuah kasus pelecehan

seksual yang dilakukan dokter terhadap pasiennya, dimana sang dokter

melakukan masturbasi di wajah pasien setelah diberi morfin yang menghilangkan

kesadaran pasien tersebut.199 Di Jombang seorang dokter Obgyn juga tercatat

melakukan pelecehan seksual pasiennya, 200 di Bogor seorang dokter yang

bekerja di salah satu rumah sakit swasta juga dilaporkan telah melakukan asusila.

Banyaknya kasus pelecehan dokter terhadap pasiennya ini menunjukkan

rentannya terjadi tindakan asusila tersebut dalam proses penanganan medis, itu

menunjukkan perlu adanya keseriusan untuk lebih selektif dalam memilih sang

dokter, meskipun mereka telah melakukan sumpah jabatan, namun mereka juga

manusia yang dihiasi dengan nafsu dan ketertarikan kepada lawan jenis mereka

secara normal.

199http://internasional.kompas.com/read/2016/01/15/21300081/Lakukan.Masturbasi.di.At
as.Wajah.Pasien.Dokter.Dilaporkan.ke.Polisi

200 http://news.okezone.com/read/2008/06/19/1/120016/dokter-kandungan-dilaporkan-
cabuli-pasien


