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Definisi Kebudayaan 

 Menurut Keesing & Geertz, kebudayaan adalah objek, 
tindakan atau peristiwa dalam dunia yang dapat disaksikan, 
dirasakan dan dipahami yang mengisyaratkan makna-makna 
antara pikiran anggota-anggota individu masyarakat 
(Kebudayaan adalah kompleksitas aktivitas kelakuan berpola 
dari manusia dalam masyarakat). 

 Menurut Sathe, kebudayaan adalah gagasan2 dan asumsi2 
penting yg dimiliki suatu masyarakat yg menentukan atau 
mempengaruhi komunikasi, pembenaran, dan perilaku 
anggota-anggotanya (kebudayaan sebagai kompleksitas ide, 
gagasan, nilai, norma-norma). 

 Menurut Goodenough, kebudayaan adalah suatu sistim 
kognitif- yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan dan 
norma/nilai yang berada dalam pikiran anggota-anggota 
individu masyarakat. 



Ciri-ciri kebudayaan 

 Diwariskan secara turun menurun 

 Selalu mengalami perubahan 

 Bersifat geografis ( kebudayaan manusia tidak 

selalu berjalan seragam) 

 Makin mendalam terjadinya kontak-kontak 

kebudayaan/ komunikasi/gagasan-gagasan baru 

dari luar maka makin pesat berlangsungnya proses 

perubahan. 



Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan budaya: 

 Bertambahnya atau berkurangnya penduduk 

 Penemuan-penemuan baru (iptek) 

 Pertentangan (conflict) masyarakat 

 Terjadinya pemberontakan atau revolusi 

 Mata pencaharian 

 Komunikasi  



Definisi Antropologi Kesehatan 

 Anthropology= ilmu tentang manusia (Ilmu tentang ciri-
ciri tubuh manusia). 

 Antropologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari 
gejala-gejala sosiobudaya, biobudaya, dan ekologi budaya 
dari kesehatan dan kesakitan yang dilihat dari segi-segi 
fisik, jiwa dan sosial serta perawatannya masing-masing 
dan interaksi antara ketiga segi ini dalam kehidupan 
masyarakat, baik pada tingkat individual maupun tingkat 
kelompok sosial keseluruhannya.  

 Singkatnya, antropologi kesehatan sebagai suatu disiplin 
biobudaya menaruh perhatian pada aspek-aspek biologis, 
ekologis, dan sosiobudaya dari perilaku manusia, yang 
mempunyai pengaruh thd kesehatan dan penyakit. 



Antropologi 

Antropologi-biologi 
Paleo-antropologi 

Antropologi Fisik 

Antropologi Budaya 

Antropologi terapan 

Antropologi 
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Pejamu 

Lingkungan Agen 

Model segitiga epidemiologi 



Model roda untuk menggambarkan hubungan interaktif 

manusia-lingkungan 

Lingkungan sosial-

budaya 

Lingkungan fisik 
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(manusia) 

Inti genetik Psikologi 



Peran Antropologi bagi Kesehatan 

1. Dapat menjelaskan hubungan timbal balik biobudaya, antara 
tingkah laku manusia di masa lalu dan masa kini dengan 
derajat kesehatan dan penyakit  

 Dapat menentukan Pola penyakit menurut perubahan-
perubahan budaya. 

 Dapat menerangkan berkembangnya, bertahannya serta 
punahnya penyakit-penyakit 

 Suatu faktor dasar dalam mengkaji kausalitas penyakit 
maupun kebertahanan penyakit dalam masyarakat 

2. Sebagai landasan teori dalam menjalankan program-program 
yang bertujuan memperbaiki derajat kesehatan melalui 
pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara gejala 
bio-sosio-budaya dengan kesehatan, serta melalui perubahan 
tingkah laku sehat ke arah yang diyakini akan meningkatkan 
kesehatan yang lebih baik. Serta suatu faktor penentu bagi 
keberhasilan upaya-upaya manusia dalam menanggulangi 
masalah-masalah penyakit (preventif&kuratif). 



Sejarah Antropologi Kesehatan 

Terdapat 4 sumber: 

1. Perhatian ahli antropologi fisik terhadap topik-topik 
seperti evolusi, adaptasi, anatomi komparatif, tipe-tipe 
ras, genetika dan serologi. 

2. Perhatian etnografi tradisional terhadap pengobatan 
primitif, termasuk ilmu sihir dan magik. 

3. Gerakan kebudayaan dan kepribadian pada akhir 1930-
an dan 1940-an, yang merupakan kerjasama antara ahli-
ahli psikiatri dan antropologi. 

4. Gerakan kesehatan masyarakat internasional setelah 
Perang Dunia II. 



Antropologi fisik 

Penyakit yang ditemukan dalam populasi manusia adalah suatu konsekuensi 

yang khusus dari suatu cara hidup yang beradap. 

Di bidang ”kedokteran forensik”, suatu bidang mengenai masalah-masalah 

kedokteran-hukum yang mencakup identifikasi seperti umur, jenis kelamin dan 

peninggalan ras manusia yang diduga mati karena unsur kejahatan, serta 

masalah penentuan orangtua dari seorang anak melalui tipe darah. 

Dalam pengembangan usaha pencegahan penyakit, telah memberikan 

sumbangan dalam penelitan mengenai penemuan kelompok-kelompok 

penduduk yang memiliki risiko tinggi, yakni orang-orang yang tubuhnya 

mengandung sel sabit (sickle-cell) dan pembawa penyakit kuning (hepatitis).  

Pada bidang teknik biomedikal seperti menciptakan pakaian-pakaian astronot 

berdasarkan spesifikasi antropometri.  

Penelitian-penelitian bertujuan mendapatkan pengertian yang lebih luas mengenai proses 

penyakit melalui pengamatan terhadap pengaruh-pengaruh evolusi manusia dan jenis 

penyakit yang berbeda-beda pada berbagai populasi sebagai akibat dari faktor-faktor budaya.  

Hasil-hasil yang telah dicapai: 



Etnomedisin 

♠ Merupakan awal perhatian ahli-ahli antropologi 
mengenai sistim medis non-barat.  

♠ Pengobatan tradisional sering memainkan peranan 
penting dlm pengembangan kebangsaan nasional, krn 
dapat melambangkan masa silam negara ybs dan 
tingkatan kebudayaannya yg tinggi di masa lalu. 

♠ Kebudayaan kesehatan masyarakat membentuk, 
mengatur dan mempengaruhi tindakan atau kegiatan 
individu-individu suatu kelompok sosial dalam 
memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan baik yang 
berupa upaya mencegah penyakit (preventif) maupun 
menyembuhkan diri dari penyakit (kuratif). 

♠ Praktek prametra & praktek rumah tangga: 
menggunakan mantera, jamu, mengurut/memijit, 
mendoakan, memandikan, memanaskan dgn ramuan, dll 

 



Studi-studi tentang kebudayaan dan 

kepribadian 

♣ Sebelum tahun 1950: berkenaan dengan gejala 
psikologi dan psikiatri.  

♣ Sejak pertengahan tahun 1930-an, para ahli 
antropologi, psikiater dan ahli-ahli ilmu tingkahlaku 
lainnya mulai mempertanyakan tentang kepribadian 
orang dewasa, atau sifat-sifat, dan lingkungan sosial 
budaya dimana tingkah laku itu terjadi.  

♣ Mengobservasi berbagai variasi tingkah laku manusia 
di berbagai bagian dunia. Bagaimana misalnya 
“histeria kutub‟ di daerah Kutub Utara Amerika dan 
Asia dapat dijelaskan dalam masyarakat lain yang 
tidak mempunyai simptom yang serupa itu? Atau 
„amok‟ (mengamuk) di Asia Tenggara?  



Kesehatan Masyarakat Internasional 

☯Petugas-petugas kesehatan yang bekerja di 

lingkungan yang bersifat lintas-budaya lebih cepat 

menemukan masalah dari pada mereka yang bekerja 

dalam kebudayaan sendiri. 

☯Mereka yang terlibat dalam klinik-klinik pengobatan 

melihat bahwa kesehatan dan penyakit bukan hanya 

merupakan gejala biologis, melainkan juga gejala 

sosial-budaya.   

☯Kebutuhan kesehatan dari negara-negara berkembang 

tidaklah dapat dipenuhi dengan sekedar memindahkan 

pelayanan kesehatan dari negara-negara industri. 



Macam-macam pendekatan antropologi 

kesehatan: 

 Pendekatan emic adalah pendekatan yang 

dirumuskan oleh komunitas atau populasi yang 

menjadi sasaran program inovasi kesehatan. 

 Pendekatan etic adalah pendekatan yang 

dirumuskan oleh orang luar (seperti perencana, 

pelaksana, praktisioner medis dari program 

inovasi kesehatan. 



Konsep Penyakit dipandang dari segi 

biomedis dan budaya  

♦ Konsep penyakit meliputi kepercayaan-kepercayaan mengenai 
ciri-ciri sehat, sebab-sebab sakit, serta pengobatan dan tehnik-
tehnik penyembuhan lain yang digunakan di bidang kedokteran.  

♦ Konsep penyakit disini berkenaan dengan kausalitas (fenomena 
biologis).  

♦ Dari pandangan budaya, penyakit adalah pengakuan sosial 
bahwa seseorang itu tidak bisa menjalankan peran normalnya 
secara wajar, dan bahwa harus dilakukan sesuatu terhadap 
situasi tersebut. Dengan kata lain, harus dibedakan antara 
penyakit (disease) sebagai suatu konsep patologi dan penyakit 
(illness) sebagai suatu konsep kebudayaan. 



Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesehatan (Dunn, 1976)  

1. Eksogen: sumber-sumber penyakit diluar individu manusia 
mencakup agen-agen penyakit baik biotik maupun nonbiotik, 
bentuk-bentuk transmisi (udara, kontak, vektor, injeksi), 
reservoir penyakit (manusia, burung, mamalia, tanah, air). 

2. Endogen: penyakit-penyakit yang diturunkan secara genetik, 
resistensi host (imunitas), nutrisi, penyakit-penyakit 
degeneratif akibat usia 

3. Perilaku manusia. 

4. Kepadatan penduduk dan struktur penduduk: terutama 
penyakit-penyakit yang ditransmisikan oleh vektor dengan 
reservoirnya adalah manusia, serta dapat diperberat dengan 
masalah-masalah kesehatan yang parah (sanitasi lingkungan 
yang buruk, perumahan yang tidak layak, kekurangan 
makanan).  



Penyakit 

atau 

Gangguan 

(insult) 

FAKTOR EKSOGEN 

Biotik 

Non-Biotik 
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Genetik 

FAKTOR PERILAKU 

Budaya   Sengaja 

 

Sosial          Perilaku 

 

Psikologis   Tak sengaja 

FAKTOR KEPADATAN PENDUDUK      

FAKTOR ENDOGEN 

Fisiologis 

Jaringan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan 

Sakit 

Sehat 

meninggal 

Sembuh 

dari sakit 

Disabilitas 

ringan 

Disabilitas 

berat 

Sumber: Dunn, 1976 



Faktor-faktor perilaku manusia yang 

mempengaruhi kesehatan  

1. Perilaku yang terwujud secara sengaja/sadar baik yang 

bersifat merugikan maupun yang menguntungkan 

kesehatan. 

2. Perilaku yang terwujud secara tidak sengaja/ tidak sadar 

baik yang bersifat merugikan maupun yang menguntungkan 

kesehatan. 

Perilaku adalah tindakan atau kegiatan yg dilakukan seseorang dan 

sekelompok orang untuk kepentingan atau pemenuhan kebutuhan tertentu 

berdasarkan pengetahuan, kepercayaan, nilai dan norma kelompok ybs. 



  Sadar/tau         Tidak sadar/Tidak tau 

       (S)                         (TS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menguntungkan 

         (U) 

 

 

Merugikan 

         (R) 

Model Alternatif Perilaku Kesehatan 

2 3 

4 1 



Perilaku Sadar yang Menguntungkan Kesehatan 

(Kotak 1) 

 

  Perilaku-perilaku yang secara sadar dilakukan seseorang yang  

     berdampak menguntungkan kesehatan.  

  Golongan perilaku ini langsung berhubungan dengan kegiatan- 

     kegiatan yang bertujuan untuk menjaga, meningkatkan    

     kesehatan, dan menyembuhkan diri dari penyakit atau gangguan  

     kesehatan yang dijalankan dengan sengaja atas dasar    

     pengetahuan dan kepercayaan bagi diri yang bersangkutan, atau 

     orang-orang lain, atau suatu kelompok sosial. 

  Contoh kotak 1: usaha-usaha preventif, promotif dan kuratif.  

     Segi-segi ini mencakup baik tradisional maupun moderen atau     

     formal, atau biomedis. 



Perilaku Sadar yang Merugikan Kesehatan 

(Kotak 2) 

 
Kenyataan umum menunjukkan bahwa perilaku yang 
dijalankan secara sadar atau diketahui tetapi tidak 
menguntungkan kesehatan terdapat pula di kalangan orang 
berpendidikan atau profesional, atau secara umum pada 
masyarakat-masyarakat yang sudah maju.  

Termasuk dalam golongan ini adalah perilaku pemberi 
pelayanan dan perawatan yang merugikan resipien atau 
pasien. Penanggulangannya sangat rumit serta kadang 
memerlukan penyelesaian dari segi hukum. 

Contoh kotak 2: alkoholisme, merokok, workaholic, drug 
abuse, free sex, pengguguran kandungan, pencemaran 
lingkungan. 



 

Perilaku Tidak Sadar yang Merugikan Kesehatan 

(Kotak 3) 

 

 Makin kurang pengetahuan kesehatan umum, makin besar  

    kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang tergolong merugikan      

    kesehatan. Gejala ini tentu tidak tergolong kurang di kalangan  

    anggota masyarakat yang berpendidikan kurang atau yang  

    terisolasi dari arus-arus informasi. Golongan masalah ini paling  

    banyak dipelajari, terutama karena penanggulangannya  

    merupakan salah satu tujuan utama berbagai program pembangunan 

    kesehatan masyarakat, seperti upaya pencegahan penyakit dan  

    promosi kesehatan kalangan pasangan usia subur, para ibu hamil  

    dan anak-anak Balita pada berbagai masyarakat pedesaan dan  

    lapisan sosial bawah di kota-  kota. 

 Contoh kotak 3: memakan mentah siput, minum air yang tidak  

    dimasak, penyakit kuru, dll. 



Perilaku Tidak Sadar yang Menguntungkan 

Kesehatan (Kotak 4) 

 

 Tanpa dasar pengetahuan manfaat biomedis umum yang  

    terkait, seseorang atau sekelompok orang dapat menjalankan  

    kegiatan-kegiatan tertentu yang secara langsung atau tidak  

    langsung memberi dampak positif terhadap derajat kesehatan  

    mereka. 

 Contoh kotak 4: pola makan tradisional, kebiasaan mencat  

    tubuh yang secara tidak sengaja berfungsi sebagai penolak  

    vektor, kebiasaan makan ikan laut yang berakibat         

    mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner,  

    detoksifikasi singkong dengan teknik tradisional tertentu,  

    larangan keagamaan terhadap anjing. 



Evolusi Budaya dan Konsekuensinya Terhadap Kesehatan  

Penyakit merupakan masalah hidup sepanjang sejarah manusia.  

Setiap kelompok masyarakat memiliki penyakit tertentu atau 
pola penyakit yang mengalami perubahan-perubahan sepanjang 
sejarahnya. Bentuk pola penyakit suatu kelompok masyarakat 
dapat berbeda dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 
Proses-proses ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor 
sosio-budaya, ekologi, biologi, dan kepadatan penduduk.  

Dalam proses evolusi manusia, kebudayaan mempengaruhi 
proses lainnya, berkembangnya, bertahannya serta punahnya 
penyakit-penyakit. Dengan kata lain, kebudayaan adalah suatu 
faktor dasar dalam mengkaji kausalitas penyakit maupun 
kebertahanan penyakit dalam masyarakat.  

Pada pihak lain, kebudayaan adalah pula suatu faktor penentu 
bagi keberhasilan upaya-upaya manusia dalam menanggulangi 
masalah-masalah penyakit (kuratif& preventif). 



 

Evolusi Manusia dan Kebudayaan  

 

Dibagi menjadi beberapa periode: 

1. Manusia Prasejarah dan Perubahan kebudayaan 

Periode Paleolitik 

Periode Mesolitik 

Periode Neolitik 

2. Kebudayaan  Kota Praindustri  

3. Kebudayaan Kota Industri 

4. Kebudayaan Masa Kini  

 



Periode Paleolitik 

 Bentuk kehidupan kemasyarakatan  dalam kelompok-
kelompok kecil yang dikenal sebagai pemburu dan 
peramu.  

 Angka fertilitas mereka tinggi.  

 Sekalipun angka kelahiran tinggi, tetapi angka 
harapan umur rendah, terutama bagi wanita: 
mencerminkan tingginya angka kematian ibu dalam 
persalinan, stres yang terjadi akibat seringnya hamil, 
dan perbedaan kualitas gizi antara suami dan istri.  

 Penyakit kronis, khususnya yang berhubungan dengan 
usia lanjut, tidak sering terjadi.  



Periode Paleolitik (cont....) 

 Penyakit karena gangguan genetik kurang 
didapatkan karena individu-individu yang secara 
fisik lemah tidak dapat mengikuti gerak pindah. 

 Penyebab kematian Pemangsaan manusia oleh 
binatang-binatang pemangsa. 

 Gangguan kesehatan jiwa pada kalangan komunitas 
pemburu dan peramu tergolong sangat sedikit 
diselidiki.  

 ”mortalitas sosial” seperti kanibalisme, infantisida, 
gerontisida, pengayauan dan perang yang 
dipraktekkan pada masa-masa lampau.   

 



Periode Mesolitik 

 Harapan umur individu sejak dilahirkan      

    sebagai hasil dari perawatan kesehatan anak  

    yang lebih baik  

 Kehidupan komunitas desa yang makin  

    kompleks 



Periode Neolitik 

 Telah terjadi perubahan mata pencaharian dari memburu dan meramu 
menjadi  teknologi pertanian dan peternakan  revolusi pertanian. 

 Sistem budaya baru dan strategi adaptasi bagi kelangsungan hidup manusia, 
 pemukiman menjadi lebih menetap dalam bentuk perkampungan atau 
desa, kegiatan dan cara baru penggunaan sumber daya, perubahan 
lingkungan fisik, dan perubahan pola penyakit.  

 Dari segi kesehatan, masalah kotoran manusia dan berbagai limbah rumah 
tangga serta kondisi sanitasi rumah dan pekarangan merupakan tempat 
pembiakan berbagai patogen. Binatang-binatang ternak tersebut selain 
merupakan penyebar salmonella dan ascaris bisa pula menjadi penyebar 
cacing tambang dan tripanosomes. 



Kebudayaan  Kota Praindustri 

 Telah terjadi pertambahan penduduk, pertumbuhan 
dan perkembangan ekonomi dan teknologi yang lebih 
cepat diikuti perubahan struktur sosial, politik, 
pengkhususan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan 
religius, pendidikan dan lain-lain sektor. 

 

 Salah satu konsekuensi yang telah terjadi pada tahap 
kebudayaan ini ialah meluasnya epidemi-epidemi 
penyakit infeksi. 



Kebudayaan  Kota Praindustri (cont....) 

 Penyediaan kebutuhan makanan dan air dalam jumlah besar, 
pembuangan sampah/kotoran, dan frekuensi kontak yang 
meningkat di kalangan penduduk yang jumlahnya besar shg 
memungkinkan berkembangnya penyakit-penyakit yang 
menyebar secara langsung dari individu ke individu.  

 Perubahan sosial dan kepadatan penduduk menyebabkan 
sipilis dan gonore menjadi terkenal sebagai penyakit 
kelamin.  

 Bahaya-bahaya sehubungan dengan pemasokan bahan 
makanan secara besar-besaran bagi komunitas-komunitas 
kota adalah kemungkinan tersebarnya secara luas organisme-
organisme penyebab pencemaran makanan. 



Kebudayaan Kota Industri 
 Berbagai penemuan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta bentuk-bentuk peradaban lainnya.  

 Penyakit-penyakit yang timbul dalam pekerjaan  

 Perilaku menyimpang kalangan orangtua, kenakalan anak, 

alkoholisme, dan kejahatan terorganisasi merupakan pula gejala-

gejala yang mewabah.  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui industri 

yang menghasilkan inovasi-inovasi, antara lain dalam bidang 

kedokteran.  

 Perubahan perilaku dalam perbaikan dan peningkatan sanitasi dan 

higiene, dan imunisasi.  

 Tuberkulosis dan penyakit-penyakit infeksi masih merupakan 

penyebab utama kematian.  

 Penurunan kematian anak serta berkurangnya angka kelahiran 

disebabkan oleh kenyataan tingginya biaya ekonomis dan 

pendidikan.  



Kebudayaan Masa Kini 

 Penyakit-penyakit infeksi telah sangat berkurang namun 
prevalensi penyakit-penyakit psikosomatis, kronis, jiwa, 
degeneratif dan kriminalitas maupun penyakit-penyakit 
sosial lainnya, tidak meunjukkan angka penurunan.  

 Kemakmuran telah menyebabkan lahirnya kebiasaan 
makan secara berlebih-lebihan, mengakibatkan 
penyakit-penyakit jantung, obesitas, diabetes dan 
gangguan ginjal juga mewabah. 

 Ahli-ahli teknologi kedokteran dapat secara berhasil 
merawat penyakit genetis seperti phenylketonuria, tetapi 
ahli-ahli teknologi canggih telah pula menyebabkan 
lahirnya bahaya-bahaya akibat penggunaan secara 
berlebih-lebihan alat-alat sinar X serta percobaan-
percobaan bom nuklir dan penggunaan bom kimia.  



Kebudayaan Masa Kini (Cont....) 

 Pasien-pasien dan penduduk umumnya sedang 
menghirup udara tercemar yang berasal dari pabrik-
pabrik dan kendaraan-kendaraan bermotor yang justru 
akan merusak paru-paru.  

 Pengobatan dengan antibiotik, imunisasi dan 
pembedahan merupakan jalan keluar mutakhir yang 
terus dikembangkan yang telah berhasil 
menyelamatkan sejumlah orang yang tidak terbilang 
banyaknya. Namun demikian, hasil teknologi 
kedokteran ini tidak bebas dari kelemahan-kelemahan, 
seperti kekebalan staphylococcus terhadap antibiotik 
sendiri yang telah mewabah.  



Kebudayaan Masa Kini (Cont....) 

 Berbagai pengobatan medis yang diberikan oleh para 

dokter telah menyebabkan pula lahirnya berbagai 

penyakit iatrogenik sebagai efek-efek samping 

pengobatan.  

 Penggunaan vitamin yang berlebih-lebihan telah 

menyebabkan banyak anak-anak yang mengalami 

masalah medis hypercalsemia.  

 Masalah penyakit baru yang sangat menakutkan, yaitu 

AIDS akibat perilaku seksual yang menyimpang.  

 

 



SISTIM MEDIS 

Populasi manusia: 

Penyakit tidak lagi berupa fenomena biologis 
semata-mata, tetapi juga mempunyai dimensi 
sosial-budaya. 

Manusia senantiasa menaruh perhatian thd 
masalah2 kesehatan, usaha mempertahankan 
kelangsungan hidup & mencari penyelesaian 
thd masalah2 penyakit. 

Merupakan strategi adaptasi sosial-budaya. 

 

 

 

 



SISTIM MEDIS 

 Definisi: semua aktifitas klinik dan non-klinik, 

pranata-pranata formal & informal serta aktivitas 

lain, yang betapapun menyimpangnya berpengaruh 

terhadap derajat kesehatan kelompok tsb dan 

meningkatkan berfungsinya masyarakat secara 

optimal. 



SISTIM MEDIS 

1. Sistem teori penyakit: meliputi kepercayaan2 
mengenai ciri-ciri sehat, sebab-sebab sakit, serta 
tehnik-tehnik penyembuhan lain yg digunakan 
oleh para dokter. 

2. Sistem perawatan kesehatan: cara-cara yg 
dilakukan oleh berbagai masyarakat untuk 
merawat orang sakit dan untuk memanfaatkan 
pengetahuan ttg penyakit untuk menolong si 
pasien. 

Dikelompokkan dalam 2 kategori: 



UNSUR-UNSUR UNIVERSAL DALAM 
 SISTEM MEDIS 

Sistem medis adalah bagian integral dari kebudayaan. 

Penyakit ditentukan oleh kebudayaan. 

Semua sistem medis mempunyai segi-segi 
pencegahan dan pengobatan 

Sistem medis memiliki sejumlah fungsi: 

Menjelaskan pengobatan yang rasional berdasarkan teori 
penyakit 

Menjelaskan sistem kausalitas penyakit, sehingga 
membantu memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk 
mengetahui. 



 

 

 

Berdasarkan target intervensinya ada 3 macam 

upaya preventif: 

1. Preventif primer: lebih memfokuskan pada 
upaya untuk mengurangi atau mengendalikan 
faktor-faktor penyebab, misalnya merokok, sex 
education dan evironmental exposure. 

2. Preventif sekunder: mencakup antara lain 
deteksi awal penyakit melalui screening dan 
teknologi diagnostik. 

3. Preventif tersier: mencakup pelayanan suportif 
dan rehabilitatif untuk meminimalkan disability 
dan disfungsi akibat suatu penyakit atau trauma. 



Berkaitan dengan delivery of prevention technology, 

upaya-upaya preventif  dibagi menjadi 3 yaitu:  

1.  Clinical prevention strategies: mencakup vaksinasi 
dan deteksi awal penyakit melalui teknik diagnosis, 
screening dan early treatment. 

2.  Behavioral prevention strategies: lebih 
menitikberatkan pada sasaran individu seperti 
misalnya penerapan pola hidup sehat melalui 
exercise, berhenti merokok dan diet. 

3.  Environmental prevention strategies: merupakan 
upaya berskala besar dengan melibatkan populasi 
yang sangat luas seperti misalnya floridasi air minum, 
iodinasi garam, penggunaan sabuk pengaman dan 
penggunaan helm. 



“Semoga bermanfaat” 



            Terima Kasih 


