
KESEMBUHAN ILAHI DENGAN HIPNOSIS 

“Maukah Engkau sembuh?”
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Fenomena Kesembuhan Ilahi 

Menarik, acara – acara kesembuhan ilahi selalu digandrungi lebih daripada kebaktian/acara 

ritual biasa. Ini tentunya disebabkan orang ingin bukan hanya saja sekedar mengikuti kebaktian, 

tetapi juga ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri mujizat apa yang kira – kira akan 

terjadi. Rasa ingin tahu yang besar, yang merupakan sifat alami manusia menjadi motivasi kuat 

untuk menghadiri acara – acara tersebut. Gereja – gereja mulai melirik acara ini untuk 

dimunculkan dalam ibadah rutin mereka, jadi bukan hanya sekedar pada acara – acara khusus 

seperti KKR misalnya. Tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaat maupun 

simpatisan untuk menghadiri acara kebaktian tersebut. Macam – macam motivasi untuk 

mengikuti acara tersebut. Banyak yang ingin tahu dan ingin menyaksikan sendiri apakah 

kesembuhan ilahi tersebut benar – benar ada dan nyata ataukah tidak. Ada juga yang percaya dan 

memang ingin mendapatkan berkat dari acara tersebut.  

Sekarang, gereja yang kukuh berpegang pada ritual kebaktian konvensional sebaiknya 

mulai memikirkan kembali acaranya. Lama – lama jemaat bisa bosan dengan acara yang itu – itu 

saja, tanpa adanya unsur “ketegangan/kejutan” dan tanda tanya seperti yang umumnya dialami 

pada ibadah yang memasukkan unsur mujizat kesembuhan ilahi di dalamnya. Akibatnya, lama – 

lama jemaat bisa tersedot, atau gereja menjadi stagnan/mandeg, tidak berkembang lagi. KKR 

merupakan salah satu ajang yang cukup efektif untuk menarik jemaat lain ke gereja 

pelaksananya. Hamba Tuhan yang dipercaya memiki karunia kesembuhan Ilahi menjadi lebih 

didengar dan diminati. 

Ajaibnya, pada acara kesembuhan ilahi tersebut, memang selalu saja ada yang memberikan 

kesaksian maupun dapat dilihat secara langsung fenomena kesembuhan tersebut, meskipun tidak 

semua yang maju disembuhkan. Fenomena tersebut menjadi penguat bagi yang hadir maupun 

yang terlibat di dalamnya bahwa memang kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan hadir pada acara 

tersebut. Kesembuhan tersebut dengan sendirinya menjadi legitimasi, yang membuat acara 

tersebut sah dan menyakinkan sebagai tanda kehadiran dan penyertaan Tuhan. 

Namun kalau kita mau membuka mata dan wawasan lebih luas lagi, ternyata fenomena 

kesembuhan ilahi tersebut tidak hanya dimonopoli kelompok kharismatik saja, atau yang lebih 

luas, kelompok Kristen saja. Kalau Anda menyaksikan acara televisi malam hari, Anda akan 

melihat acara – acara ini juga dilakukan oleh kelompok agama lain seperti muslim misalnya. 

Mungkin di agama dan kepercayaan lain juga ada ritual/acara serupa, tetapi karena keterbatasan 

pengetahuan penulis, jadi belum tahu. Contohnya adalah acara ruqiyah, mengusir hantu dan lain 

– lain acara serupa. Kalau diobservasi/diamati, perilaku orang – orang yang terlibat di dalamnya 

memiliki banyak kemiripan, seperti misalnya penumpangan tangan, penengkingan, roboh, 

menangis, muntah – muntah dan lain sebagainya. Perbedaan hanya pada simbol – simbol yang 

digunakan. Kalau pada kelompok Kristiani simbol – simbolnya berpusat pada Yesus, sedangkan 

pada kelompok lain simbol – simbolnya pada keyakinan kelompok tersebut. Ayat suci Alquran 

misalnya digunakan pada kelompok – kelompok muslim. Tentunya, sama seperti kita yang 

mempercayai adanya mujizat kesembuhan ilahi, para penganut keyakinan yang berbeda tersebut 

juga mempercayai bahwa apa yang terjadi juga merupakan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam 

acara mereka tersebut. Nah, kalau sudah demikian, persoalan menjadi semakin runyam dan pelik 

ketika masing – masing bersikukuh bahwa acaranya terjadi karena kuasa Tuhan, sedangkan 



kelompok lainnya menggunakan kuasa lain di luar Tuhan (lebih celaka lagi kalau menuduh 

menggunakan kuasa gelap), karena tidak menggunakan simbol yang sama! 

Psikologi sebagai ilmu perilaku juga tertarik untuk mempelajari fenomena kesembuhan 

ilahi tersebut –karena memang berkaitan erat dengan perilaku manusia. Bahkan akhir – akhir ini 

teori maupun praktek dalam psikologi telah mencapai kemajuan yang pesat sehingga sebagian 

fenomena tersebut bisa dijelaskan bahkan bisa dieksperimentasikan! Fenomena – fenomena yang 

dulunya dipahami sebagai supranatural, ternyata tidaklah betul – betul ajaib lagi setelah 

mendapatkan penjelasan yang logis bahkan bisa dipraktekkan. Oleh sementara orang, kemajuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan ini, khususnya psikologi disalahpahami sebagai gerakan jaman 

baru/ new age movement yang mendapatkan cap negatif oleh kebanyakan teolog. Praktek – 

praktek penyembuhan holistik, yang mengacu pada penyembuhan spiritual, mengajarkan untuk 

hidup harmoni dengan semesta, kembali pada terapi tradisional seperti akupuntur, dan 

penggunaan obat – obatan yang diambil dari bahan alami telah banyak memberikan hasil kepada 

yang melakukannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau kelompok – kelompok ini 

berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia! Indonesia tidak terkecuali mengalami 

perkembangan yang pesat juga. Maraknya kelompok olah seni pernapasan dengan berbagai 

macam nama dan kekhasan mereka serta banyaknya anggota yang mengikuti merupakan bukti 

konkrit dari keberhasilan New Age Movement mempengaruhi arah peradaban kita. Lalu apa 

bedanya kesembuhan Ilahi yang sekarang ini dilakukan oleh banyak gereja dengan fenomena 

yang terjadi di luar gereja? Tentunya kita tidak akan puas bila hanya sekedar melihat 

perbedaannya dari sisi simbolis seperti telah diuraikan di depan. Menariknya, justru antara 

kesembuhan ilahi yang dilakukan dalam gereja dengan fenomena kesembuhan yang lain 

memiliki lebih banyak persamaan dari pada perbedaan! 

 

Sejarah Kesembuhan Ilahi dan Hipnosis
2
 

Hipnosis sudah muncul sejak zaman Mesir Kuno, terutama digunakan untuk penyembuhan, 

dengan menempatkan seseorang pada keadaan seperti tidur. Dokter Swiss, Paracelsus (1493 – 

1541) menggunakan magnet untuk penyembuhan. Dia juga menemukan obat merkuri untuk 

penyakit sifilis. Kemudian Valentine Greatrakes (1628 – 1666), seorang Irlandia yang mampu 

mengobati dengan menempelkan tangannya ke tubuh pasien, juga dengan melewatkan magnet. 

Namun pada waktu itu sampai beberapa waktu kemudian, istilah hipnosis belum digunakan 

untuk fenomena penyembuhan yang dilakukan dengan metode di atas. 

Sedangkan fenomena kesembuhan ilahi yang tercatat dalam sejarah Barat/Eropa pertama 

kali dikenalkan oleh seorang Pastor bernama Johann Joseph Gassner (1727 – 1779). Dia 

mengembangkan suatu bentuk pengusiran setan (eksorsisme) yang digunakan untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit maupun gangguan. Dia dikenal sebagai penyembuh yang luar 

biasa pada abad ke delapan belas. Dia banyak merubah dan memperbaiki perilaku orang lain 

melalui ritual pengusiran setan ini. Namun karena metodenya ini banyak memiliki persamaan 

dengan metode yang digunakan oleh gereja abad pertengahan (yang dipahami oleh gereja pada 

abad ke – 18 sebagai memiliki banyak kemiripan dengan teknik yang digunakan oleh para 

dukun), maka apa yang dilakukan oleh Gassner mendapatkan banyak kecurigaan oleh pihak 

gereja. Bahkan akhirnya Gassner dilarang untuk menggunakan metodenya tersebut. Pada tahun 

1775 Gassner melakukan ritual pengusiran setan ini pada sekumpulan besar orang dan 

demonstrasinya ini mendapatkan sukses yang luar biasa. Semenjak itulah, ritual pengusiran 

setan/kesembuhan ilahi tersebut mulai menyebar dan dilakukan di depan orang banyak. 



Fenomena yang dilakukan oleh Gassner tersebut dikomentari oleh Friedrich Anton 

Mesmer. Mesmer (1734 – 1815) menyatakan bahwa Gassner sebenarnya menggunakan 

magnestisme tanpa menyadarinya. Lebih jauh lagi, Mesmer mempraktekkan hal yang sama 

dengan efek/akibat yang sama seperti yang dilakukan oleh Gassner, namun tidak menggunakan 

teknik pengusiran setan. Semenjak saat itu, berkembang dua aliran. Mereka yang kuat keyakinan 

agamanya lebih berafiliasi dengan metodenya Gassner, sedangkan kaum intelektual dan 

bangsawan yang tidak religius lebih menyukai tekniknya Mesmer karena teknik tersebut lebih 

bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan baru di bidang kelistrikan. Mesmer sendiri memberi 

istilah “magnetism” pada metodenya. Mesmer ini pulalah yang dianggap sebagai peletak dasar 

hipnosisme. 

Mesmer meyakini bahwa metodenya dapat menyembuhkan segala macam penyakit. 

Pandangannya ini lalu diserang oleh kelompok medis. Para dokter segera menjadi lawannya. 

Kemudian dibentuk komisi yang bertugas menyelidiki teori Mesmer dan pada tahun 1784 komisi 

tersebut menyatakan tidak diketemukan dasar – dasar ilmiah dari teorinya Mesmer. Namun 

meskipun komisi tersebut membuat laporan yang melawan Mesmer dan mendiskreditkannya, 

mesmerisme (sebutan teknik yang digunakan oleh Mesmer) semakin menjadi populer karena 

terbukti mampu menyembuhkan orang atau setidaknya orang yang ditangani menjadi lebih baik. 

Pada tahun 1843, James Braid, seorang alih bedah menyimpulkan bahwa kondisi setengah 

sadar (trance/trans) yang digunakan dalam mesmerisme adalah akibat yang penyebabnya alami. 

Kemudian istilah mesmerisme diganti dengan nama hipnosis (dari bahasa Yunani, artinya tidur, 

tahun 1850). Pada dekade berikutnya, hipnosis menjadi suatu metode yang populer di kalangan 

kedokteran baik di Eropa maupun Amerika. Metode ini digunakan untuk membantu operasi 

sehingga pasien tidak mengalami kesakitan maupun untuk menghilangkan rasa nyeri. Apalagi 

pada waktu itu juga belum diketemukan obat – obatan yang berfungsi untuk menghilangkan rasa 

sakit/bersifat bius. Perancis pada tahun 1880-an mengembangkan dua sekolah yang mempelajari 

hipnosis. Semenjak itu metode dan teori mengenai hipnosis semakin berkembang. Ada tokoh 

yang menyatakan bahwa hipnosis adalah keadaan tersugesti (dipengaruhi). Namun pendapat ini 

ditentang oleh Charcot (seorang neurolog yang menjadi kepala sekolah Salpetriere, sekolah 

sekaligus rumah sakit jiwa di Perancis) yang meyakini bahwa hipnosis tidak sekedar keadaan 

tersugesti tetapi memiliki dasar somatis (fisik).  

Sigmund Freud (murid Charcot) dan koleganya Joseph Breuer pada akhir tahun 1880-an 

mulai memberikan penjelasan psikologis mengenai fenomena hipnosis setelah melakukan 

penyelidikan klinis dengan pasien – pasiennya di bidang hipnosis ini. Freud kemudian 

mengembangkan teori psikoanalisa –teori baru di bidang psikologi pada waktu itu yang menjadi 

revolusi di bidang psikologi, karena dikenalkannya ketidaksadaran sebagai bagian integral dari 

manusia. Berkat jasa Freud inilah, antara kedokteran dan psikologi menemukan jalan baru untuk 

bekerja sama, terlebih dengan diketemukannya gangguan psikosomatis, yaitu penyakit fisik yang 

sebenarnya berakar pada masalah psikologis.(Hampir semua penelitian membuktikan sebagian 

besar penyakit fisik memiliki sebab atau setidaknya berkaitan dengan faktor psikologis).  Freud 

bukan saja menjadi bapak psikologi, namun pandangannya kemudian juga mempengaruhi ilmu 

pengetahuan di bidang lainnya. Orang sering menyebutnya sebagai “Einsten-nya Psikologi”. 

Pada perang saudara di Amerika sekitar tahun 1800 – an, hipnosis digunakan untuk 

mengobati luka akibat perang, baik untuk mempercepat proses penyembuhan maupun untuk 

menghilangkan rasa sakit ketika menjalani prosedur operasi. Pada perang dunia I dan II serta 

perang Korea, hipnosis banyak digunakan untuk merawat stres akibat perang. 



Ormond McGill (1913 – 2005) merupakan salah satu pesulap panggung yang dikenal 

mempraktekkan hipnosis sebagai objek hiburan.  

  

 
 

Prasangka yang Seringkali Muncul Berkaitan dengan Hipnosis 

Hipnosis disebut juga hipnotis, oleh masyarakat mendapatkan berbagai macam prasangka 

yang negatif. Ini tidaklah mengherankan karena sejarah hipnosis sendiri sudah sangat tua, dan 

memang dalam perjalanannya seringkali dikaitkan dengan praktek perdukunan maupun 

pengobatan alternatif. Hipnosis seringkali disalahpahami sebagai penggunaan sihir atau tenung, 

karena kemampuannya untuk menundukkan orang lain supaya melakukan hal – hal yang secara 

sadar tidak akan dilakukan oleh yang bersangkutan, bahkan hal – hal yang di luar kemampuan 

manusia. 

Praktek menipu orang dengan cara menepuk pundak, lalu meminta uang yang dimiliki atau 

harta lainnya seperti jam, kalung, tas, dan lain sebagainya, yang lebih dikenal juga dengan istilah 

gendam, menjadikan citra hipnosis atau hipnotis ini menjadi semakin jelek dan cemar. Namun 

benarkan hipnosis bisa membuat orang tidak menyadari apa yang dilakukan? 

Hipnosis itu sendiri pada dasarnya adalah self hipnosis. Dengan kata lain, tidak ada seorang 

pun yang mampu mempengaruhi/menghipnosis orang lain, kalau orang yang akan dihipnosis 

tidak mau. Calon yang dihipnosis harus mau menyerahkan dirinya kepada si penghipnosis, entah 

menyerahkan diri dengan kesadaran penuh, ataukah lewat tipuan pada mulanya. Lihat saja 

korban – korban penipuan gendam/hipnotis ini. Biasanya mereka ditawari dengan sesuatu yang 

memikat sehingga mengikuti kemauan si penghipnotis. Konon, karena hipnosis merupakan self 

hipnosis, ahli penghipnotis yang paling berpengalaman pun seperti Romy Rafael, sering kali 

Gassner sedang melakukan ritual penyembuhan Ilahi. Perhatikan 

tangannya memegang kepala dan sikap jemaat yang didoakan, 

memiliki persamaan dengan acara serupa yang dipraktekkan dalam 

ritual keagamaan sekarang ini. 

 



gagal sebelum bisa melakukan pertunjukkan hipnosis seperti yang biasa dilihat di tayangan 

televisi. 

Hipnosis sering juga dicurigai sebagai menggunakan kekuatan lain di luar kekuatan 

manusia, karena pada tingkat tertentu, orang yang dihipnosis mampu melakukan hal – hal luar 

biasa, di luar kemampuan manusia wajar seperti menusuk diri dengan pedang, dibuat kaku 

seperti besi lalu ditidurkan di atas dua sandaran kursi tanpa jatuh misalnya. Padahal sebenarnya 

apa yang terjadi dalam hipnosis masih berada dalam jangkauan kekuatan manusia. Masalahnya, 

kita sendiri masih belum begitu mengetahui dengan pasti seberapa jauh kekuatan yang 

sebenarnya kita miliki. Ini akan disinggung dalam pembahasan khusus mengenai kekuatan 

manusia. Pertunjukkan hipnosis yang luar biasa ini disebut sebagai stage hipnosis, sedangkan 

hipnosis yang digunakan untuk penyembuhan dinamai hipnoterapi. Sebenarnya keduanya sama 

– sama hipnosis, perbedaannya hanya pada tingkat kedalaman hipnosis itu sendiri. Tingkat 

kedalaman stage hipnosis lebih dalam dibanding dengan hipnoterapi sehingga memungkinkan 

penggunaan kekuatan bawah sadar secara lebih besar lagi. 

Prasangka lain yang sering muncul adalah pemahaman bahwa orang yang terhipnosis 

menjadi tidak sadar/tidak tahu apa yang dilakukan. Apalagi arti hipnosis itu sendiri adalah tidur, 

ini memperkuat keyakinan, bahwa orang yang terhipnosis pastilah tidak menyadari apa yang 

dilakukan. Ini pendapat yang keliru karena keadaan hipnosis tidaklah sama dengan tidur, bahkan 

orangnya sebenarnya masih menyadari apa yang terjadi. 

Prasangka – prasangka di atas membuat hipnosis/hipnotis dibenci dan dikecam oleh mereka 

yang memahami agama secara dogmatis sebagai ilmu sesat dan harus dijauhi oleh mereka yang 

mengaku percaya dan berserah kepada Tuhan. Penyembuhan melalui hipnosis pun mendapatkan 

kecurigaan, padahal kalau ditelusur, apa yang dilakukan oleh gerakan – gerakan kesembuhan 

yang didasari oleh agama, memiliki persamaan yang sangat mirip dengan hipnosis. 

Perbedaannya hanya pada masalah penggunaan simbol – simbolnya saja.  

 

Kesejajaran Praktek Kesembuhan Ilahi dengan Hipnosis 

Berkembangnya pengetahuan dan teknologi memungkin manusia untuk bisa memahami 

fenomena hipnosis/hipnotis ini secara ilmiah. Mekanisme kerja subjek yang dihipnosis dapat 

diselidiki melalui alat – alat yang ditempatkan pada bagian – bagian tertentu tubuhnya, seperti 

kepala, daerah jantung dan lain – lain. 

Sekarang, berdasarkan penelitian, pengertian hipnosis yang berarti “tidur” , atau tidak 

sadar/trans ternyata tidaklah tepat. Hipnosis ternyata berkaitan erat dengan suasana rileks dan 

pikiran yang terkonsentrasi pada satu hal saja. Kondisi – kondisi hipnosis ternyata  juga terjadi 

pada setiap orang setiap hari, meskipun tanpa disadari. Ketika kita sedang menyaksikan film 

yang sangat menarik atau tegang sehingga  konsentrasi kita penuh pada film tersebut, atau ketika 

sedang khusuk berdoa, sebenarnya kita sedang dalam kondisi terhipnosis. Oleh karena itu 

pendapat bahwa ada orang yang tidak mungkin terhipnosis adalah keliru karena pada dasarnya 

semua orang bisa mengalami hipnosis. Ciri – cirinya adalah kita lalu melupakan hal – hal lain 

karena pikiran sedang dalam konsentrasi pada satu hal, dan persepsi terhadap waktu menjadi 

berubah: waktu terasa begitu cepat berlalu atau tidak terasa ketika menyaksikan film/meskipun 

berdoa cukup lama. Jadi, ketika kita sedang berdoa secara khusuk (meditasi, kontemplasi, 

melakukan doa yang sama berulang – ulang), sebenarnya kita sedang dalam kondisi melakukan 

self hipnosis sehingga kita terpengaruh oleh isi doa yang kita panjatkan.  

Subjek yang terhipnosis menunjukkan bahwa gelombang otaknya pada kondisi alfa, suatu 

kondisi dimana ketidaksadaran bisa muncul dalam kesadaran. Gelombang alfa adalah gelombang 



dimana memungkinkan orang untuk berkonsentrasi penuh terhadap suatu hal. Gelombang ini 

juga diketahui sangat berguna untuk meningkatkan hasil belajar secara optimal. Gelombang alfa 

juga sangat berpengaruh pada proses kesembuhan. Ciri – ciri orang yang sedang dalam keadaan 

alfa adalah munculnya Rapid Eye Movement (REM). Kondisi subjek yang sedang mengalami 

REM dapat diamati dari gerakan mata yang sangat cepat. Kita melihatnya seolah – olah kelopak 

mata bergerak – gerak dengan cepat. Temuan – temuan ini memungkinkan psikologi untuk 

menciptakan metode – metode baru dalam penyembuhan baik mental maupun fisik, seperti NLP 

(Neuro Linguistic Programm) misalnya. Lalu bagaimana kesejajaran antara kondisi terhipnosis 

dengan kesembuhan Ilahi? 

Telah dijelaskan bahwa pada dasarnya hipnosis adalah self hipnosis. Orang tidak mungkin 

terhipnosis kalau dia tidak mau dihipnosis. Oleh karena itu penyerahan diri kepada si 

penghipnosis merupakan syarat mutlak dimungkinkannya terjadi hipnosis. Bandingkan dengan 

acara – acara kesembuhan ilahi. Pendeta akan mengarahkan jemaat untuk mulai menyerahkan 

kehendak/kemauan mereka kepada si pengkhotbah/pembicara. Biasanya pengkhotbah akan 

meminta kata – katanya untuk diulangi seperti kata “amin”, “haleluya” dan sebagainya. 

Puncaknya adalah pada saat pembicara mengundang hadirin untuk mau didoakan bila memiliki 

sakit - penyakit atau persoalan. Variasi untuk semakin meneguhkan misalnya mengangkat tangan 

atau diminta maju ke depan (altar call). Perilaku hadirin yang mengikuti apa yang dikatakan 

pembicara sebenarnya merupakan penyerahan diri kepada pembicara untuk melakukan seperti 

apa yang diinginkan. Kondisi ini merupakan kondisi dasar terjadinya hipnosis.  

Nyanyian yang diulang – ulang, dengan syair yang dipilih sederhana dan sugestif isinya 

membantu hadirin untuk semakin masuk dalam suasana rileks dan kondisi yang 

memunculkannya gelombang alfa. Ini juga berlaku untuk doa yang dilantunkan secara berirama 

atau yang diulang - ulang. Pada proses hipnosis, si penghipnosis bisa meminta subjek untuk 

bernapas dalam dan mengeluarkan lewat mulut. Mulut yang agak terbuka sangat membantu 

terbentuknya sikap rileks (ini dengan sendirinya terjadi ketika orang menyanyi maupun berdoa 

karena tidak mungkin mengatupkan mulut). Kemudian setelah itu diminta untuk bernapas secara 

wajar namun menjadi semakin panjang, ringan dan rileks. Pada titik tertentu subjek yang 

terhipnosis akan dengan sendirinya menutup mata karena mata terasa berat. Bandingkan ini 

dengan jemaat yang entah disadari atau tidak, juga menutup mata ketika sedang menyanyi lagu 

yang mendukung atau ketika sedang berdoa. Ini memungkinkan subjek maupun hadirin untuk 

masuk pada langkah selanjutnya, munculnya gelombang alfa yang ditandai dengan REM. Ketika 

REM terjadi pembicara atau si penghipnosis bisa memasukkan kata – kata yang berkaitan 

dengan tujuan acara, misalnya kalau berkaitan dengan kesembuhan, maka tinggal menyebutkan 

kata – kata yang berintikan penyembuhan tersebut. Namun karena hipnosis itu sendiri pada 

dasarnya adalah self hipnosis, seringkali pembicara atau si penghipnosis tidak perlu memberikan 

sugesti, jemaat yang sudah didorong untuk menyerahkan persoalannya dengan sendirinya masuk 

dalam proses hipnosis itu sendiri.  

Memunculkan kondisi yang menimbulkan rasa aman, mendorong orang untuk 

menyerahkan kehendaknya dan terciptanya suasana alfa, dapat disimpulkan sebagai kondisi 

dasar terjadinya kesembuhan ilahi maupun hipnosis.  Oleh karena itu bila kita bisa memunculkan 

ketiga kondisi tersebut, kita pun bisa melakukan hipnosis maupun ritual kesembuhan ilahi! 

 

Psikosomatis: Penyakit Fisik yang Berkaitan dengan Kondisi Kejiwaan 

Barat memiliki pandangan yang dualistis mengenai manusia: tubuh dan jiwa merupakan 

substansi yang berbeda dan bisa tidak saling berkaitan. Pandangan yang didasarkan pada filsafat 



Yunani ini bertahan bahkan sampai awal abad ke – 20. Sampai awal abad tersebut, banyak yang 

berkeyakinan bahwa penyakit fisik tidak ada kaitan dengan penyakit kejiwaan. Juga sebaliknya, 

gangguan psikologis tidak memiliki hubungan dengan penyakit fisik. Oleh karena itu profesi 

penyembuh (dokter untuk penyakit fisik dan psikolog untuk gangguan jiwa merupakan profesi 

yang terpisah dan tidak saling berhubungan, baru akhir – akhir ini mulai timbul gairah untuk 

melakukan kerja sama dengan semakin banyaknya temuan kaitan antara penyakit ketubuhan 

dengan gangguan jiwa/perilaku pada umumnya). Bahkan dengan dominasi dunia medis, semua 

gangguan jiwa akhirnya dicoba dicari sebab fisiknya, apakah ada kelainan pada biokimia, 

struktur syaraf, hormonal dsb.  

Sebaliknya, di Timur yang spiritual sejak dulu memiliki keyakinan bahwa yang tidak 

kelihatan (sering diistilah dengan roh, kekuatan gaib dsb.) sering kali menjadi penyebab yang 

kelihatan (dalam hal ini sakit fisik). Oleh karena itu penyembuhan hampir semua penyakit adalah 

dengan melakukan ritual, mantra dan kalau pun menggunakan obat – obatan (biasanya diambil 

dari alam seperti dedaunan, akar, bagian tubuh binatang, dsb.), biasanya digunakan juga dalam 

kaitannya dengan proses ritual (misalnya, diberikan setelah dibacakan doa).  

Barat pada akhirnya mendapatkan pemahaman yang kurang lebih sama dengan Timur 

dengan berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai psikosomatis (tentu saja tidak persis 

sama karena Barat bersifat sekuler, sehingga yang tidak kelihatan tersebut tidak disebut roh, 

tetapi dengan istilah yang lebih ilmiah seperti perilaku, ketidaksadaran, energi dsb.). 

Psikosomatis berasal dari dua kata: psike (jiwa) dan soma (badan), maknanya adalah adanya 

saling keterkaitan antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa merupakan dua hal yang tidak boleh 

dipisahkan karena memiliki kaitan yang sangat erat. Apa yang dialami tubuh akan berdampak 

bagi jiwa, sebaliknya apa yang terjadi pada jiwa akan membawa dampak pada tubuh juga.  

Perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi serta dunia kesehatan semakin 

menguatkan teori psikosomatis ini. Pengetahuan manusia terhadap stres (tekanan yang 

berdampak pada mental) dan akibatnya pada tubuh membawa pada satu kesimpulan yang 

membenarkan adanya kesatuan antara tubuh dan jiwa. Temuan terkini menunjukkan, hampir 

tidak ada penyakit fisik yang luput dari penyebab psikis (kecuali keracunan, yang boleh 

dikatakan 100% karena sebab fisik)
3
. Teori psikosomatis pada bagian lain menyatakan bahwa 

proses penyembuhan penyakit fisik pun mengandaikan proses yang sebaliknya, sama seperti 

ketika terjadinya penyakit. Dengan kata lain, kalau penyakit disebabkan atau dipengaruhi oleh 

psikis, maka penyembuhan psikis menjadi salah satu syarat untuk kesembuhan jasmani. 

Berkaitan dengan stres, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya stres pada 

manusia modern, yaitu rasa bersalah di dalam hati, hilangnya nilai – nilai besar dan membenci 

tempat kerja atau tempat tinggal
4
. Stres itu sendiri akan meninggalkan peringatan awal, tanda 

kita sedang mengalami stres,  baik secara fisik maupun psikis. Tanda – tanda awal tersebut 

antara lain, yang bersifat fisik misalnya tidak bisa tidur, sakit kepala, nyeri ulu hati, sakit 

punggung, sakit maag, kram, gangguan pencernaan (berdasarkan penelitian, gangguan fisik yang 

disebutkan di atas penyebab dominannya adalah stres dari pada penyebab fisik lainnya). Bersifat 

psikis antara lain kurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi, turunnya daya ingat, kecemasan, 

ketakutan yang tidak wajar, cepat menjadi sedih, cepat marah, kuatir berlebihan. Akibat jangka 

panjang bila peringatan awal tersebut tidak dipedulikan, biasanya individu tidak lagi menyadari 

bahwa dia sedang mengalami stres, tetapi muncul dalam bentuk gangguan fisik maupun psikis. 

Gangguan fisik akibat stres yang tidak dihiraukan sehingga berlangsung lama antara lain radang 

sendi, glaukoma, sklerosis multipel, stroke, kanker dan leukemia (bandingkan dengan berbagai 

penyakit yang sering diklaim setelah mengikuti acara kesembuhan ilahi). Gangguan psikis yang 



bisa terjadi antara lain hilangnya kepercayaan pada diri sendiri maupun orang lain, patah 

semangat dan ketergantungan pada zat – zat kimia.  

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila saat ini banyak penelitian diarahkan untuk 

menemukan cara – cara penyembuhan penyakit fisik dengan sarana mental. Metode relaksasi 

menjadi salah satu metode yang mendapatkan banyak kajian penelitian maupun eksperimen dan 

diketahui memiliki efek penyembuhan yang dapat disejajarkan dengan penggunaan obat – obatan 

medis. Kesembuhan ilahi dan hipnosis menurut pemahaman penulis, mensyaratkan individunya 

dalam kondisi rileks yang diwujudkan dalam suasana pasrah menyerah. Bahkan hipnosis itu 

sendiri sebenarnya lebih indentik dengan rileks, dibanding tidur! 
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