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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Praktik Pengobatan Air Doa

Penelitian dilakukan secara umum di lokasi praktik pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang bertempat di

Kabupaten Wonosobo, lebih tepatnya di Dusun Mekarsari RT 01 RW 06,

Kecamatan Kertek. Praktik pengobatan tradisional ini bertempat disebuah

rumah yang terdapat ditengah pemukiman warga Dusun Mekarsari. Tempat

yang digunakan untuk praktik pengobatan tradisional ini terdiri dari 5

ruangan, yakni 1 ruangan dengan ukuran besar sebagai tempat berkumpulnya

para pasien yang akan berobat, 1 ruangan pijat perempuan, 1 ruangn pijat

laki-laki, 1 ruangan yang digunakan sebagai tempat pendaftaran pasien dan

pengambilan obat, 1 ruangan yang digunakan sebagai tempat berkonsultasi.

Selain itu terdapat juga beberapa fasilitas yang disediakan seperti tempat

parkir kendaraan roda dua dan roda empat, kantin atau warung, kamar mandi

dan WC.

Untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini tergolong sangat

sederhana, tanpa menggunakan alat-alat pengobatan pada umumnya. Hal

tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh sebagai pemilik atau pelaku pengobatan tradisional air doa.

Kalau yang perlu dipersiapkan hanya sarana
prasarana, sebagai contoh sarana prasarana itu

44



45

ya tempat, terus yang sering digunakan
misalnya alat-alat kecil misalnya semacem apa
ya, baik dari alat kebersihan maupun seperti
halnya gelas, gunting itu kan kadang-kadang
untuk, ya itu sarpras, sarana prasarananya.
Kalau untuk amandel ya gelas yang untuk
minum, untuk minum coca cola, itu sebagai
contoh seperti itu. Itu yang pengobatan
amandel, kalau untuk pengobatan yang lain ya
hanya air saja. Jamu, kalau jamu kan
dibelakang itu Pak Haji Abbas (Evi, Senin:
10/02/2014).

Sedangkan untuk pasien atau pelanggan yang datang ke tempat

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini

berasal dari berbagai daerah baik dari dalam kota, luar kota, luar pulau

bahkan luar negri sekalipun. Para pasien dan pelanggan yang datang ke

tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

ini memiliki tujuan masing-masing yang berbeda-beda, ada yang datang

bertujuan untuk mengobatkan penyakit (medis dan non medis), ada juga yang

datang untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya seperti halnya akan

menjual tanah, mencalonkan diri menjadi calon legislatif, akan mendaftar

PNS, penglaris, berkonsultasi masalah pribadi dan lain sebagainya.

Pola interaksi antar pasien dan pelanggan dengan masyarakat yang

terdapat ditempat pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini secara umum menunjukkan pola interaksi yang mengarah

ke arah asosiatif, hal tersebut dapat diamati selama proses praktik pengobatan

berlangsung. Dimana komunikasi yang terjalin antar pasien dan pelanggan

dengan karyawan menunjukkan adanya timbal balik yang cukup baik, selain

itu juga terlihat adanya kerjasama antar pasien dan pelanggan dengan
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karyawan pada saat proses pelaksanaan pengobatan. Selama proses praktik

pengobatan berlansung, mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai para

pasien dan pelanggan pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini saling berinteraksi dengan baik satu sama lain.

Keterbukaan para pasien dan pelanggan serta karyawan yang ada

ditempat pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

ini lah yang menjadi awal mula peneliti mengenal pasien sebagai informan

dalam penelitian ini. Berawal dari hanya sekedar berbincang-bincang kepada

para pasien dan pelanggan, kemudian peneliti mengenal pasien dan

pelanggan, dan pada akhirnya peneliti menanyakan kesediaan pasien untuk

diwawancarai. Dari situlah peneliti mengenal dan mendapatkan data

penelitian dari para pasien dan pelanggan yang menjadi informan dalam

penelitian ini.

B. Profil Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh merupakan seorang laki-laki

dengan usia kurang lebih 65 tahun. Beliau merupakan pemilik atau pelaku

pengobatan tradisional air doa yang berasal dari Dusun Mekarsari,

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Sebelum menetap membuka

praktik pengobatan tradisional air doa ini, pada awalnya beliau bekerja

sebagai penjual obat keliling, pekerjaan tersebut digelutinya sejak beliau

masih muda, sehingga keahlian yang dimilikinya dalam bidang pengobatan

memang sudah beliau miliki sejak dahulu.
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Sebagai seorang perantau, Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik antar kota,

propinsi maupun antar pulau. Perjalanan kariernya sebagai penjual obat

keliling memberikannya banyak pengalaman dan perkembangan terhadap

usaha atau pekerjaannya hingga menjadi seperti saat ini.

Keahlian dalam mengobati berbagai macam penyakit dengan

menggunakan air sebagai medianya tidak diperoleh begitu saja. Selain karena

faktor keturunan, keahlian yang dimilikinya dalam mengobati berbagai

macam penyakit tersebut didapatkan melalui proses belajar. Perpaduan antara

keturunan, proses belajar dan pengalaman yang didapatkannya dari berjualan

obat keliling tersebutlah yang menjadi awal mula Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh memiliki keahlian dalam mengobati berbagai macam

penyakit sekaligus membuka praktik pengobatan tradisional air doa hingga

sampai saat ini.

C. Praktik Pengobatan Tradisional Air Doa H. Evi Abdul Rahman Shaleh

Peneliti menganalisis data dengan menggunakan teori fenomenologi

untuk menjelaskan data yang diperoleh di lapangan. Penyakit dipandang

sebagai sebuah fenomena kompleks yang berpengaruh terhadap kehidupan

manusia. Pemahaman tentang penyakit mempengaruhi pola pengobatan dan

alternatif pengobatan. Pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh muncul sebagai suatu fenomena alternatif pengobatan dalam

masyarakat. Fenomena ini merupakan realitas sosial yang secara
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fenomenologi dijelaskan dari sudut pandang dan pengalaman pelaku sendiri.

Latar belakang sejarah, popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap

pengobatan tradisional air doa ini menjelaskan bagaimana fenomena

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini

muncul dalam masyarakat di zaman yang cenderung sudah modern. Terkait

dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang muncul dari pengalaman-

pengalaman pelaku yang memerlukan penafsiran lebih lanjut, implisit serta

apa yang ada dan senyatanya dalam masyarakat. Maka dari itu, melalui

fenomenologilah peneliti selanjutnya berusaha menjelaskan dan memaknai

apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan dengan sumber yang telah ada

terkait dengan fenomena pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh yang terletak di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek,

Kabupaten Wonosobo.

1. Praktik Pengobatan Air Doa

a. Deskripsi Umum

Pengobatan tradisional menurut Djojosugito (1985) adalah

pengobatan yang secara turun temurun digunakan oleh masyarakat

untuk mengobati berbagai macam penyakit tertentu dan dapat

diperoleh secara bebas (dikutip dari Sudardi, 2002: 14). Terdapat

berbagai media yang digunakan dalam pengobatan tradisional, salah

satunya ialah dengan menggunakan media air. Pada dasarnya

pengobatan dengan menggunakan air sebagai medianya telah dikenal

sejak lama oleh orang Arab sebelum Islam datang. Sistem pengobatan
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dengan menggunakan air sebagai medianya pada saat itu disebut

dengan pengobatan air ruqyah atau air doa. Lambat laun, seiring

dengan berjalannya waktu, sistem pengobatan air ruqyah atau air doa

semakin dikenal oleh masyarakat luas dan keberadaannya hingga saat

ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu

sistem pengobatan air ruqyah atau air doa yang hingga saat ini masih

ada ialah pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh. Pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh merupakan salah satu jenis pengobatan tradisional yang

menggunakan air sebagai media penyembuhan berbagai macam

penyakit. Pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini berdasarkan unsur-unsur agen yang digunakan dalam

proses pemberian layanan pengobatan atau layanan kesehatan

termasuk kedalam kategori Material-agency yakni pengobatan

alternatif yang menggunakan bahan-bahan material bumi sebagai

bahan layanan pengobatan alternatif (tusuk jarum, air dan terapi

kristal) (Sudarma, 2008: 109).

Dalam pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini, air yang digunakan untuk menyembuhkan

berbagai macam penyakit ialah air biasa yang berasal dari PDAM. Air

yang digunakan tersebut sebelumnya diberi doa oleh sesepuh atau

orang yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam
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penyakit, dalam hal ini yang memberikan doa ialah Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh sendiri.

Selain unsur spiritual yang terkandung dalam air yang telah

diberi doa, pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh juga dikombinasikan dengan menggunakan obat-

obatan tradisional serta pijatan. Adapun obat-obatan tradisional yang

digunakannya dibuat atau diramu oleh Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh sendiri. Obat-obatan tradisional dan pijatan menurutnya hanya

sebagai penunjang atau pendukung dalam proses penyembuhan

penyakit saja, namun yang menjadi inti dari pengobatan tradisional ini

terletak pada air doa-nya itu sendiri.

Intinya ya hanya air lah, air itu saja. Artinya
orang sudah mebawa niat dari rumah memang
tujuan mau berobat ini medianya air, adapun
jamu, berkaitan dengan jamu itu tergantung dari
si pasien, kan disitu kan namanya manusia ada
faktor kemampuan. Misal saya harus beli obat,
kalau disini kan tidak. Ya kalau kamu  mau
sembuh, pengobatan ini kan bukan hanya dari
doa saja ya, dari air Asma’ itu, tapi kan ada
itunya juga sebagai penunjangnya (Evi, Senin:
10/02/2014).

Kombinasi antra unsur spiritual yang terkandung dalam doa,

pijatan dan juga obat-obatan tradisional yang diterapkan dalam

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

ini menurut badan kesehatan dunia (WHO) tergolong dalam bentuk

pengobatan tradisional. Menurut badan kesehatan dunia (WHO),

terdapat dua jenis pengobatan tradisional yaitu pengobatan dengan
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cara-cara yang bersifat spiritual yakni, terkait dengan hal-hal yang

bersifat ghaib dan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan,

yakni jamu atau obat herbal (Walcott, 2004). Pada praktik pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini tidak

hanya melayani penyembuhan penyakit secara medis saja melainkan

juga melayani penyembuhan penyakit non medis seperti penyakit

akibat guna-guna, santet, pelet serta melayani berbagai macam

kepentingan atau keperluan pasien berkaitan dengan kehidupannya

yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit.

Pengobatan dengan sistem seperti ini merupakan salah satu

sistem penyembuhan/ terapi sugesti jiwa oleh karenanya terkadang

sulit dijelaskan secara rasional. Namun akan berkhasiat atau sangat

ampuh bagi pasien dengan tingkat kepercayaan atau sugesti yang kuat

serta pasien yang memiliki tingkat “keyakinan dunia ghaib” (Arief,

2009: 33).

b. Awal Lahirnya Pengobatan Air Doa

Sebagai seorang perantau, sebelum membuka praktik

pengobatan tradisional air doa beliau bekerja sebagai penjual obat

keliling (sekitar tahun 1978-an), dari satu tempat ke tempat yang lain

seperti di lapangan, di pasar dan di masjid. Beliau bekerja sebagai

penjual obat keliling tidak hanya dalam satu kota melainkan dari kota

ke kota yang lain bahkan lintas pulau. Pekerjaannya sebagai penjual
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obat keliling telah digelutinya semenjak beliau masih muda karena

memang pada saat itu beliau tidak menempuh pendidikan.

Kalau Pak Evi praktik itu sudah sejak masa
muda, sejak muda, jaman perjaka sudah praktik.
Jadi memang masih ya, kalau Pak Evi memang
dulu perantau, memang tidak sekolah. Ya jadi
memang sejak masih muda. Dari dulu, memang
dari awal Pak Haji itu dibidang kesehatan,
pengobatan ya. Baik dari jualan obat sampai
sekarang itu, profesi itu dari pertama” (Evi,
Senin: 10/02/2014).

Profesinya sebagai penjual obat keliling mengantarkan beliau

hingga sampai saat ini, dimana saat ini beliau sudah tidak lagi bekerja

sebagai penjual obat keliling melainkan membuka praktik pengobatan

tradisional air doa. Kemunculan pengobatan tradisional air doa

hingga seperti saat ini tidak didapatkannya secara tiba-tiba atau secara

instan begitu saja.

Keahlian atau ilmu yang dimiliki Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh dalam bidang pengobatan tradisional air doa ini didapatkannya

dari bapak mertua beliau. Setelah beliau menikah dengan seorang

perempuan yang sekarang menjadi istrinya, beliau diberi turunan atau

amanah oleh bapak mertuanya untuk meneruskan keahlian atau ilmu

yang dimiliki bapak mertuanya. Namun tidak lantas hanya karena

ilmu yang diberikan secara turun menurun saja, beliau bisa memiliki

keahlian seperti saat ini melainkan juga melalui proses belajar yang

dijalaninya atau yang beliau sebut dengan istilah tirakat. Dalam

rangkaian tirakat, terdapat hal-hal yang harus dilakukannya seperti



53

halnya puasa dan berdoa. Hal tersebut dilakukannya dengan tujuan

untuk menyatukan antara hati dengan pikiran.

Disuruh puasa, berdoa. Ya artinya itu semuanya
dengan doa tapi ya ada laku (perbuatan/ usaha)
yang dia lakukan. Ya itu mungkin untuk
menyatukan antara hati dengan pikiran. Orang
kalau sudah ada laku (perbuatan/ usaha) yang
dilakukan memang sudah benar-benar niat kan
jadi jiwanya menyatu gitu, kalau saya
menterjemahkannya seperti itu (Evi, Senin:
10/02/2014).

Berawal dari ilmu keturunan yang diberikan oleh bapak

mertuanya, melalui proses belajar (tirakat) yang dijalaninya serta

pengetahuan tentang obat yang dimilikinya sejak masih muda, dari

situlah latar belakang munculnya  praktik pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang pada saat ini terletak

di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah.

c. Proses Pengobatan Air Doa

Proses pelaksanaan pemberian doa dalam pengobatan

tradisional air doa H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini dilaksanakan

dalam tiga tahap. Tahap pertama yakni pemberian doa yang dilakukan

satu atau dua hari sebelum air tersebut dikeluarkan untuk dijual, tahap

kedua yakni pemberian doa secara bersama-sama atau masal dan

tahap ketiga yaitu pemberian doa secara personal atau satu persatu. Di

tempat praktik pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul
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Rahman Shaleh ini tidak terdapat persyaratan khusus ataupun ritual

khusus yang harus dilakukan oleh pasien ketika hendak berobat.

Sebelum air tersebut dikeluarkan untuk dijual, terlebih dahulu

air tersebut diberi doa oleh Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh dan

asistennya (Bapak Heri). Proses pemberian doa ini biasanya dilakukan

pada hari Jumat atau Sabtu malam, proses tersebut termasuk dalam

proses persiapan (pra pengobatan).

Kalau yang doa malamnya itu tidak harus Pak
Evi. Ya adalah yang Pak Haji memandang
sudah mampu mewakili. Jadi kalau yang
mempersiapkan airnya itu anak-anak
(karyawan). Kalau sudah selesai semua, malem
minggunya ada yang datang kesana, sekalian
persiapan. Ya yang sudah di ijazah lah ya, yang
sudah di ijazahi Pak Haji. Di doakan terus
besok ini air sudah siap dikeluarkan untuk
pengobatan, artinya hanya baru siap digunakan
nanti kan ini untuk, saya mau sakit magg lha ini
kan langsung sendiri sama Pak Haji. Jadi tiga
kali lah, air itu didoakan (Evi, Senin:
10/02/2014).

Untuk proses pelayanan pengobatannya sendiri dimulai dari

pendaftaran, pendaftaran dibuka pada hari Minggu pukul 07.00 WIB

sampai dengan pukul 10.00 WIB. Selanjutnya para pasien yang akan

berobat mengantri untuk membeli air. Satu pasien minimal membeli

dua botol air dengan harga satu botolnya Rp 10.000,-. Setelah pasien

mendapatkan air, pasien berkumpul disatu ruangan dengan membawa

airnya masing-masing yang telah diberi nama pada botolnya untuk

melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak H. Evi Abdul
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Rahman Shaleh. Semua pasien yang akan berobat atau memiliki

kepentingan atau keperluan harus mengikuti proses doa bersama

terlebih dahulu. Proses doa bersama dilaksanakan selama kurang lebih

15 sampai dengan 20 menit.

Begitu datang katakanlah mengisi daftar tamu
hadir, syaratnya beli air terus ngantri. Jadi
pertama pasien datang ngisi daftar tamu, daftar
hadir. Itu kan syarat administratif kita
istilahnya dari kepemerintahan itu dulu kan,
kalau Pak Haji si sebetulnya Lilahita’ala,
sebetulnya tidak menggunakan seperti itu tapi
kan kadang-kadang ada kunjungan dari
kepolisian, dari pemerintahan. Terus duduk
ngantri berderet-deret gitu. Pokoknya yang
datang pertama ya kalau mau duluan ya duduk
didepan. Kadang-kadang kalau yang sudah
biasa, dateng pertama tapi ah saya nanti saja
yang penting saya disitu itu ikut doa bersama.
Memang pointnya Pak Haji pengobatan ya
dalam doa bersama disitu (Evi, Senin:
10/02/2014).

Sebelum praktik pengobatan dilaksanakan, selain memimpin

dan mengarahkan doa bersama, beliau juga memberikan beberapa

informasi terkait dengan pengobatan yang harus diperhatikan pasien,

antara lain ialah air yang sudah diberi doa (air asma’) tidak boleh

kelangkahan karena apabila air yang telah diberi doa tersebut

kelangkahan maka akan mengurangi atau menghilangkan khasiat dari

air terebut, pasien wajib memegang airnya sendiri-sendiri, air yang

akan dikonsumsi hendaknya direbus terlebih dahulu, khusus pasien

dengan penyakit amandel tidak menggunakan air melainkan

menggunakan coca cola dan tanpa operasi, bagi penderita amandel
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setelah proses pengobatan selesai tidak diperkenankan minum atau

makan minuman atau makanan yang bersuhu dingin.

Selanjutnya setelah melakukan doa bersama, satu persatu

pasien mengantri untuk mendapatkan giliran berhadapan dengan Pak

Evi. Namun khusus untuk pasien dengan penyakit amandel diberikan

pelayanan pertama sebelum melayani pasien yang lainnya. Hal

tersebut dimaksudkan agar dapat menghemat waktu, tenaga dan

mempermudah jalannya proses pengobatan yang selanjutnya. Proses

pengobatan pasien dengan penyakit amandel tidak menggunakan air

melainkan hanya dengan menggunakan satu botol coca cola yang

diminumkan setelah leher pasien dipijat. Setelah leher pasien dipijat

dan minum coca cola, amandel yang diderita pasien sembuh dengan

seketika tanpa opersai bahkan tanpa mengeluarkan darah sedikitpun.

Untuk menobati penyakit amandel itu cuma
dipegang lehernya terus minum coca cola
langsung hilang. Langsung hilang amandelnya,
sembuh sampai sekarang. Dikasih obat, obat
yang dibawa pulang, obatnya kayaknya
tradisional (Fitri, Minggu: 26/01/2014).

Setelah proses pengobatan pasien dengan penyakit amandel

selesai, barulah para pasien yang lainnya mengantri untuk berhadapan

satu persatu. Pada saat berhadapan satu persatu inilah air yang dibawa

oleh pasien diberi doa secara personal oleh Pak Evi. Pada proses inilah

pasien akan mengetahui jenis penyakit yang dideritanya tanpa harus

mengatakan keluhan-keluhan yang dialaminya kepada Pak Evi. Secara
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langsung Pak Evi akan dapat mengetahui penyakit yang diderita

pasien yang ada dihadapannya.

Setelah pasien selesai ditangani Pak Evi selanjutnya pasien

menuju ke ruangan belakang untuk mengganti air yang telah diberi

doa tersebut dari botol kedalam plastik. Selain itu juga beberapa

pasien ada yang disarankan untuk dipijat atau membeli obat

tradisional, tergantung pada jenis penyakit yang diderita pasien namun

ada juga pasien yang tidak harus dipijat ataupun membeli obat.

Biasanya yang disarankan untuk membeli obat ialah pasien dengan

penyakit amandel. Selain penyakit amandel, Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh tidak mengharuskan pasiennya untuk membeli obat.

Sedangkan pasien yang disarankan untuk dipijat biasanya ialah pasien

dengan penyakit seperti reumatik, asam urat, encok dan lain

sebagainya.

Untuk penanganan pengobatan penyakit amandel dan

pemberian doa terhadap air yang digunakan untuk menyembuhkan

penyakit dilakukan sendiri oleh Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh,

namun untuk urusan lain seperti pendaftaran, administrasi, pengaturan

pasien, pijat dan obat beliau dibantu oleh karyawannya yang

berjumlah kurang lebih 12 orang. Di tempat praktik pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini pasien

yang datang untuk berobat tidak dipatok biaya atau tarif minimal

untuk sekali berobat. Pasien hanya perlu mengeluarkan uang untuk
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membeli air sebesar Rp 10.000,- per botol. Untuk pasien yang

disarankan membeli obat hanya perlu mengeluarkan uang kurang

lebih antara Rp 60.000,- sampai dengan Rp 90.000,-. Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh tidak mematok biaya atau tarif berobat, beliau

hanya menyediakan kotak infaq atau sodaqoh. Dengan kata lain

bahwa tarif atau biaya pengobatan di tempat pengobatan tradisional

air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing pasien (seikhlasnya).

Hanya obat saja enam puluh ribu sama ngasih
seikhlasnya dikotak. Obat yang dibawa itu tadi
enam puluh ribu. Sama ngasih kotak itu
seikhlasnya dibuat amal, infaq (Fitri, Minggu:
26/01/2014).

d. Manfaat dan Khasiat Air Doa

Dalam masyarkat penyakit dikenal dengan istilah sistem

personalistik dan sistem naturalistik. Sistem personalistik ialah

penyakit yang dipercaya disebabkan oleh suatu hal di luar si sakit

seperti akibat gangguan gaib seseorang (guna-guna), jin, makhluk

halus, kutukan dan sebagainya. Sedangkan sistem naturalistik adalah

penyakit yang disebabkan oleh sebab alamiah seperti cuaca dan

gangguan keseimbangan tubuh. Dengan kata lain bahwa sakit adalah

gangguan yang datang menyerang tubuh manusia baik secara fisik

maupun batin (kejiwaan) (Syahrun, tt: 4).

Penyakit juga dipandang sebagai sesuatu yang kompleks yang

berpengaruh terhadap kehidupan manusia, oleh karenanya setiap
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orang yang terserang penyakit akan berusaha mencari kesembuhan

akan penyakit yang dideritanya. Seseorang akan cenderung mencari

obat, pengobatan atau tindakan yang diyakini berkhasiat dalam

menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Pada masyarakat Jawa dikenal adanya konsep pengobatan

tradisional Jawa yang memiliki pandangan kosmologis tentang

penyakit, memandang penyakit tidak saja pada apa yang

menyebabkan sakit melainkan juga begaimana dan mengapa sesorang

bisa menjadi sakit. Akibat dari adanya konsep tersebut, maka berbagai

penyakit yang dipercaya sebagai penyakit akibat guna-guna tidak akan

diobatkan ke dokter modern (Syahrun, tt: 8). Pandangan-pandangan

tersebut menjadi  salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan

masyarakat untuk berobat ke berbagai tempat pengobatan alternatif

maupun tradisional.

Salah satu sistem pengobatan yang diyakini oleh sebagian

besar masyarakat (pasien dan pelanggan) dapat memberikan

kesembuhan berbagai macam penyakit baik penyakit medis maupun

non medis ialah pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh yang terletak di Dusun Mekarsari, Kelurahan/

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Pada praktik pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh, air doa tersebut dapat berkhasiat untuk

menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Menurut penuturan
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beliau, hampir semua jenis penyakit dapat disembuhkan dengan

menggunakan air doa ini.

Ya boleh dibilang hampir semua Pak Haji
menangani, segala penyakit lah boleh dibilang
gitu ya. Masalah kesembuhan ini Minnallah ya,
tapi segala penyakit medis non medis pun Pak
Haji pernah nangani. Malah kebanyakan itu non
medis (Evi, Senin: 10/01/2014).

Mengenai manfaat dan khasiat dari air doa, hal yang sama

juga dikatakan oleh salah satu pasien praktik pengobatan tradisional

air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh.

Ya disini kan semua ya, semua masalah semua
penyakit disini kan ada, bisa disembuhkan dan
diusahakan di tempatnya Pak Evi ini (Alifah:
26/01/2014).

Selain untuk penyembuhan penyakit secara medis, praktik

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini

juga memberikan pelayanan non medis. Pelayanan non medis meliputi

berbagai hal seperti pengobatan penyakit diluar medis (akibat guna-

guna, santet, pelet) serta keperluan atau kepentingan lain yang tidak

ada hubungannya dengan penyakit. Adapun keperluan atau

kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan medis antara

lain sebagai media atau sarana penglaris (jual mobil, jual tanah dan

lain sebagainya), sarana mempertahankan karier, sarana untuk

mendapatkan atau meraih suatu jabatan (caleg, CPNS, seleksi masuk

akmil dan lain sebagainya), serta konsultasi berbagai masalah
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kehidupan (masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain

sebagainya). Khusus untuk pasien yang datang dengan keperluan akan

menjual tanah harus membawa kerikil dari tanah yang akan dijual

tersebut sejumlah tujuh kerikil yang nantinya akan dicampurkan

kedalam air yang diberi doa.

Dilokasinya dibawa kerikilnya tujuh buah nanti
biasanya di Asma’ (diberi doa) sama Pak Haji,
jadi ya dikasih doa gitu. Dari situ kadang-
kadang Pak Haji bilang “paling-paling ini laku
segini” itu sebagai contoh. Kadang-kadang ya
kalau dibilang seretus persen cocok nggak
mungkin ya, ya boleh dibilang mayoritas,
mendekati, biasanya ya begitulah (Evi, Senin:
10/02/2014).

Sedangkan untuk aturan pakainya ialah dua botol air

dihabiskan dalam kurun waktu dua minggu, direbus terlebih dahulu

sebelum dikonsumsi, hal tersebut diperuntukkan bagi pasien dengan

penyakit medis. Selain air doa (air asma’), bagi pasien dengan

penyakit medis juga ditambah dengan  obat-obatan tradisional.

Sedangkan bagi pasien dengan penyakit diluar medis (akibat guna-

guna, santet atau hal-hal ghaib) pada saat datang untuk berobat

diharuskan dalam keadaan berpuasa.

Kalau yang pengobatan itu diminum, jadi
aturannya merata semua diminum dua botol itu
untuk satu minggu. Ya ibarat kita
mengkonsumsi obat, karena airnya air Asma’
(air doa) jadi tidak tergantung banyak
sedikitnya tapi tergantung waktu. Kalau obat itu
dosis, kalau air Asma’ (air doa) kan waktu.
Terus untuk orang yang kena pelet, guna-guna
dan lainnya itu disarankan untuk puasa pada
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saat datang kesini. Itu salah satu orang-orang
yang punya penyakit yang tidak wajar, kalau
yang disarankan disuruh puasa itu penyakitnya
tidak wajar (Evi, Senin: 10/02/2014).

Bagi pasien dengan keperluan selain pengobatan (jual tanah,

jual mobil), air doa digunakan dengan cara disiramkan ke mobil,

tanah yang akan dijual. Sedangkan yang digunakan sebagai sarana

mempertahankan karier, sarana mendapatkan jabatan dan lain

sebagainya, aturan pakainya tergantung dari apa yang dikatakan oleh

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh, tergantung dari apa yang

muncul dalam hati (bisikan hati) Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

pada saat itu. Tidak hanya sekedar untuk dikonsumsi saja melainkan

juga ada yang dianjurkan agar digunakan untuk keramas, membasuh

muka dan lain sebagainya.

Jadi biasanya kalau yang untuk keperluan diluar
pengobatan itu kadang-kadang ada yang dibuat
keramas. Istilahnya tergantung suara dalamnya
bagaimana, suara hatinya Pak Haji bagaimana.
Katakanlah ini keramas, “kamu  usaha kok
gagal terus kalau bahasa Jawanya ya kamu itu
sial”, buang sial dulu, keramas dulu, ini
dimandikan dulu pakai air ini gitu (Evi, Senin:
10/02/2014).

Praktik pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini juga memberikan pelayanan pengobatan bagi para

pasien atau pelanggan dengan penyakit yang sudah parah. Para pasien

dan pelanggan dengan penyakit yang sudah parah biasanya tidak dapat

mendatangi langsung tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H.
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Evi Abdul Rahman Shaleh ini sehingga bagi pasien dengan penyakit

yang sudah parah dan tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke

tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini dapat  dilayani hanya dengan menggunakan foto dari pasien

yang bersangkutan.

Kalau untuk pasien yang sakitnya sudah tidak
biasa dibawa kesini gitu, misalnya udah lumpuh
gitu, pakai foto. Melaui foto itu hanya untuk
mendeteksinya, katakanlah ini orangnya stroke
sudah tidak bisa apa-apa. Dilihat fotonya, stroke
ini benar stroke beneran medis atau non medis.
Jadi foto itu untuk melihat medianya, jadi untuk
supaya nyambung. Jadi itu gambarannya oh
orangnya ini, jadi diangan-angan itu antara
melihat foto dengan imajinasinya Pak Haji kan
bisa nyambung jadi ketemu sperti itu, ini
sakitnya begini (Evi, Senin: 10/02/2014).

Hal tersebut juga dialami oleh salah satu informan dalam

penelitian ini, dimana informan dalam penelitian ini (Bu Fathonah)

selain mengobatkan penyakit yang dideritanya beliau juga

mengobatkan tetangga beliau yang terserang penyakit stroke dengan

hanya membawa fotonya karena pasien yang bersangkutan tidak

memungkinkan lagi untuk dibawa ke tempat pengobatan tradisional

air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini, sesuai dengan apa

yang dikatakan Ibu Ponimardini “Lha ini terus kesini sama tetangga

saya, ini tetangga saya berobat stroke, sudah tidak bisa apa-apa terus

akhirnya cuma bawa fotonya” (Fathonah, Minggu: 09/02/2014).
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e. Perkembangan Pengobatan Air Doa

Bidang kesehatan merupakan bidang yang sudah digeluti oleh

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh sejak beliau masih muda. Mulai

dari berjualan obat keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya

hingga saat ini membuka praktik pengobatan tradisional air doa. Pada

saat masih berprofesi sebagai penjual obat keliling, biasanya beliau

menjajakkan obatnya ditempat-tempat terbuka seperti di pasar, di

lapangan, di terminal ataupun di masjid.

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini mulai membuka

praktik pengobatan tradisional air doa sudah sejak sejak lama, mulai

buka praktik rutin sekitar tahun 1991-an dimana tempat praktik

pengobatan tradisional air doa pada saat itu tidak menetap disatu

tempat melainkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang

lainnya. Tercatat sudah beberapa kali beliau berpindah tempat praktik,

untuk pertama kalinya beliau membuka praktik pengobatan tradisional

air doa ini di Mampang, selanjutnya pindah ke daerah Praja Dalam,

Podang, Tanah Abang dan yang terakhir ialah di Dusun Mekarsari,

Kelurahan/ Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo ini. Selain

beberapa tempat tersebut, Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh juga

pernah menangani pasien di beberapa tempat lain seperti Surabaya,

Samarinda, Bandung, Jogja dan Solo.
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Sebelum menetap di Dusun Mekarsari, Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh membuka praktik pengobatan tradisional air doa

setiap hari sesuai dengan jadwal dan berpindah-pindah tempat.

Jadi dulu itu praktiknya kan jadwal yang rutin
itu mulai dari tahun sembilan empat, eh
sembilan satu sudah rutin. Pertama di Mampang
terus dari Mampang pindah ke Praja Dalam
jalan Praja Dalam 01. Kalau nggak salah dari
sembilan satu sampe sembilan empat itu di
Mampang, sembilan empat sampai dua ribu
enam itu di Praja Dalam. Tambahannya itu di
daerah Podang, terus Tanah Abang, Tanah
Abang itu di Belakang Hotel Regen terus di
Mekarsari ini. Terus pada waktu itu kita juga
menangani pasien di Bandung, Jakarta,
Samarinda, Surabaya. Itu kan dalam satu
minggu, minggu pertama Bandung-Surabaya,
eh kok Bandung-Surabaya, Bandung-Jakarta,
Selasa Rabu Bandung-Jakarta, Kamis-Jumat ini
Jakarta, Sabtu pulang, Minggu di Wonosobo,
nanti Selasa depan Solo, eh Selasanya Jogja, ya
antara Jogja dan Solo itu bergantian. Selasa di
Jogja maupun Solo, terus langsung dari situ
terbang ke Kalimantan, Samarinda. Hari Jumat
praktek di Surabaya, Sabtunya pulang gitu,
Minggu berangkat lagi Bandung-Jakarta.
Rolling terus, pada waktu masih jadwal rutin
rolling (Evi, Senin: 10/02/2014).

Namun setelah beliau menetap di Dusun Mekarsari, pelayanan

pengobatan tradisional air doa hanya dibuka satu minggu satu kali

yakni setiap hari Minggu dengan pertimbangan bahwa hari Minggu

merupakan hari yang cukup santai, dimana orang-orang yang bekerja

pun biasanya pada hari Minggu mereka libur. Pelayanan dimulai dari

pagi hingga selesai. Selesai dalam artian hingga pasien yang datang
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pada hari itu habis, jadi semua pasien yang sudah datang dan sudah

mendaftar pada hari itu semuanya akan mendapatkan pelayanan.

Ya kalau masalah waktu itu hari Minggu. Ya
diambil hari libur, dulu kan orang berobat
kesini banyak orang luar kota, ijin pekerjaannya
yang susah, apalagi seperti yang sekarang. Jadi
kan susah ijinnya makannya diambil hari
Minggu yang hari libur (Evi, Senin:
10/02/2014).

Meskipun beliau sering berpindah-pindah tempat praktik,

namun dari awal beliau membuka praktik pengobatan hingga sampai

saat ini media yang digunakannya tetap sama, yakni dengan

menggunakan air sebagai medianya dalam penyembuhan berbagai

macam penyakit. Hanya saja terdapat beberapa sistematika yang

sedikit berubah, namun pada dasarnya keseluruhan dari sistem

pengobatannya dari tahun ke tahun sama dan tidak mengalami

perubahan.

Yang dulunya keliling dari katakanlah dari kota
ke kota, sekarang menetap seperti ini. Kalau
dulu kan sifatnya masal, ya sampai sekarang
pun masal cuma diarena terbuka ngobatinya
begitu.  Dari dulu juga pakai media air. Cuma
dulu itu cara megang airnya itu secara
berjamaah, didoakan bersama-sama, kalau
sekarang dipegang satu-satu (Evi, Senin:
10/02/2014).

Hal lain yang juga mempengaruhi proses perkembangan

praktik pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh hingga dapat menjadi seperti saat ini ialah popularitas.

Popularitas atau pengenalan dilakukan dengan tujuan untuk
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memberitahukan kepada masyarakat luas mengenai keberadaan suatu

hal. Popularitas atau pengenalan suatu hal kepada masyarakat dapat

dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya melalui iklan yang

dipasang dimedia cetak (koran, majalah dan lain-lain), media

elektronik (TV, Radio dan internet), melalui brosur, pamflet dan lain

sebagainya.

Dalam hal ini popularitas atau pengenalan yang dilakukan

oleh Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh hanya melalui mulut ke

mulut atau melalui pasien yang pernah datang berobat ketempatnya.

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh mengatakan bahwa sejak

membuka praktik pengobatan tradisional air doa ini beliau belum

pernah mempopulerkanatau mengenalkan praktik pengobatannya

melalui iklan (TV, Radio), brosur, pemflet dan sejenisnya.

Beliau memanfaatkan pasien sebagai media popularitas atau

media pengenalan praktik pengobatannya, hal tersebut dilakukan

karena menurutnya proses popularitas atau pengenalan yang dilakukan

lewat mulut ke mulut (pasien) jauh lebih efektif dibandingkan melalui

berbagai media seperti yang telah tersebut di atas.

Alhamdulillah Pak Haji itu tidak ada iklan.
Sama sekali nggak ada, tidak menggunakan
iklan. Tapi yang jelas dia tahu itu bukan karena
dari pihak kami lah, dia tahu itu mungkin dari
mulut ke mulut pasien ya (Evi, Senin:
10/02/2014).
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Sama halnya dengan yang dikatakan beberapa pasien yang

menjadi informan dalam penelitian ini. Sebagian besar dari mereka

mengatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh melalui

kerabat, saudara dan teman mereka (mulut ke mulut) bukan melalui

iklan yang dipasang di media cetak, media elektronik, brosur maupun

pamflet.

Sistem popularitas yang dilakukan melalui pasien (mulut ke

mulut) dipilihnya disamping karena lebih efektif juga karena terdapat

pertimbangan yang lain. Suatu ketika beliau sempat mendapat tawaran

untuk dipublikasikan disalah satu stasiun TV namun beliau menolak

karena beliau berfikir bahwa tujuan awal beliau membuka praktik

pengobatan tradisional air doa ini bukan untuk mencari popularitas

melainkan untuk membantu sesama manusia (dalam menyembuhkan

berbagai macam penyakit).

Bukannya sempat ini, berkali-kali ditawarin.
Tapi ketika masuk menejemen TV Pak Haji
harus mengikuti menejemen yang terikat oleh
kontrak kan. Makanya Pak Haji tidak mau.
ketika masuk TV nanti kan waktunya praktik
jadwal sana sana sana sana bisa kacau.
Akhirnya Pak Haji tidak mau. Ya, yang jelas
kalau di TV itu mungkin nek menurut Pak Haji
kan mesti nantinya jadi, yang kesatu kereh
(terikat/ terbebani), kedua kalinya jadi seakan
mencari popularitas. Pasti setiap manusia
memiliki pemikiran begitu, nanti malah jadi
tujuan utamanya jadi terkesampingkan. Terus
orang kecil itu malah kadang jadi tidak
kebagian gitu (Evi, Senin: 10/02/2014).
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Melihat perkembangan teknologi pengobatan yang semakin

maju yang ditandai dengan semakin banyak bermunculan praktik-

praktik pengobatan tradisional, pengobatan alternatif bahkan sistem

pengobatan modern yang semakin canggih sedikit banyak

mempengaruhi keberadaan atau eksisitensi praktik pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini. Namun

menurut beliau hal tersebut tidak dijadikan sebagai kendala dalam

memperluas dan mengembangkan praktik pengobatan yang

dijalaninya. Salah satu langkah atau strategi yang ditempuh untuk

tetap bisa bertahan dan bersaing dengan praktik pengobatan yang

lainnya ialah dengan cara memberikan servis atau pelayanan yang

terbaik kepada para pasien yang datang, karena menurutnya servis

atau pelayanan merupakan hal sangat penting.

Sama sekali tidak ada, tidak menggunakan
iklan. Hanya mungkin kalau didalam hati, saya
terutama dan temen-temen (karyawan), saya
berusaha secara lahiriah ini saya harus bisa
menservis pasien. Pelayanan, itu secara lahiriah
saya hanya itu (Evi, Senin: 10/02/2014).

Selain perkembangan kearah yang lebih baik, untuk dapat

mempertahankan keberadaan praktik pengobatan tradisional air doa

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini perlu adanya cara atau

strategi guna menjaga eksistensi dari pengobatan tradisional air doa

ini kedepannya. Langkah atau strategi yang demikian bisa disebut

dengan langkah atau strategi jangka panjang.
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Mulai saat ini, pihak dari Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

sendiri sudah mulai mempersiapkan dan menyusun langkah atau

strategi jangka panjang untuk menjaga kelangsungan atau eksistensi

pengobatan tradisional air doa ini dengan cara regenerasi. Regenerasi

sudah dilakukan kepada dua orang, Bapak Heri dan Bapak Hardono.

Beliau merupakan murid Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh. Saat

ini Bapak Hardono juga sudah membuka praktik pengobatan seperti

halnya Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh di Bekasi. Sedangkan

untuk Bapak Heri saat ini masih menjadi asisten dari Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh. Beliau (Bapak Heri) merupakan orang

kepercayaan/ tangan kanan Bapak H. Evi Abdul.

Untuk regenerasi itu sudah berjalan, salah
satunya Pak Heri yang dibelakang, dia orang
Magelang. Iya, jadi itu Pak Heri boleh dibilang
salah satu murid. Di Jakarta juga ada, yang
sampai sekarang juga praktik. Iya, jadi praktek
di Bekasi Timur, namanya Pak Hardono (Evi,
Senin: 10/02/2014).

Regenerasi atau penurunan keahlian dalam mengobati berbagai

macam penyakit melalui air doa ini sangatlah terbuka atau

diperuntukkan bagi semua orang yang memiliki keinginan dapat

menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui air doa, dengan

kata lain tidak hanya orang-orang yang memiliki hubungan

kekerabatan dengan Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh saja yang

dapat memperoleh keturunan keahlian yang dimiliki Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh ini.
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Ilmu atau keahlian dalam mengobati berbagai macam penyakit

melalui air doa tidak hanya diperoleh melalui keturunan yang akan

diturunkan oleh Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh, melainkan juga

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat yang pertama

ialah kemantapan dan keyakinan hati. Semua orang yang memiliki

keinginan untuk dapat memiliki ilmu atau keahlian dalam

menyembuhkan penyakit melalui air doa haruslah memiliki

kemantapan serta keyakinan hati yang kuat dan bukan merupakan

keinginan atau doroang dari orang lain, benar-benar karena keinginan

sendiri. Syarat yang kedua ialah niat yang lurus, dimana semua orang

yang ingin memiliki ilmu atau keahlian dalam mengobati berbagai

macam penyakit melalui air doa diharuskan memiliki niat yang lurus

yakni untuk kebaikan bukan untuk mencari popularitas ataupun tujuan

yang lainnya.

Kedua syarat tersebut merupakan syarat utama yang harus

dimiliki seseorang yang ingin memiliki ilmu atau keahlian dalam

mengobati berbagai macam penyakit melalui air doa. Menurut

penuturan Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh kedua syarat tersebut

harus dipenuhi terlebih dahulu, karena kedua syarat tersebut

merupakan bekal yang akan menentukan dan sangat berpengaruh

dalam pelaksanaan syarat selanjutnya.

Adapun syarat yang ketiga atau terakhir ialah tirakat. Tirakat

merupakan sebuah proses belajar yang harus dilakukan oleh orang



72

yang ingin memiliki ilmu atau keahlian dalam mengobati berbagai

macam penyakit melalui air doa. Dalam proses tirakat ini, orang yang

ingin mendapatkan atau memiliki keahlian dalam mengobati berbagai

macam penyakit melalui air doa harus melakukan berbagai rangkaian

kegiatan. Adapun berbagai kegiatan tersebut meliputi berdzikir,

berpuasa pada hari-hari yang telah ditetapkan, berdoa, sholat dan lain

sebagainya.

Ketiga hal yang telah tersebut diatas merupakan syarat wajib

yang harus dijalani bagi semua orang yang ingin memiliki turunan

ilmu atau keahlian dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit

melalui air doa.

2. Mereka yang Memilih Pengobatan Air Doa

Pasien yang datang ke tempat pengobatan tradisional air doa

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini terdiri dari laki-laki dan

perempuan dengan usia yang beragam dari anak-anak hingga orang tua

dan berasal dari berbagai daerah baik lokal (dalam kota), luar kota, luar

pulau bahkan ada juga pasien yang berasal dari luar negri.

Ya kalau kemarin itu yang Bengkulu ada,
Samarinda ada, Banyuwangi banyak,  Papua
juga ada, kepulauan kecil di Bawean juga
banyak, itu hampir mayoritas seluruh Indonesia
itu ada, Sulawesi, Makasar itu banyak. Cuma
yang kadang-kadang dateng boleh dibilang itu
musiman, oh ini sekarang merata dari daerah
sana, dari daerah sana gitu. Ya itu, boleh
dibilang seluruh Indonesia ada. Singapore itu
Pak Haji punya pasien itu di kepolisian Bandar,
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Malaysia banyak. Apalagi waktu masih praktek
di Jakarta, orang Perancis itu ada. Pasien kalau
daerah sini itu Wonosobo kota banyak,
Wonosobo kota, Sapuran, Kepil ada, Kaliwiro
(Evi, Senin: 10/02/2013).

Selain berasal dari berbagai daerah yang berbeda-berda, pasien

yang datang ke pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini juga berasal dari berbagai kalangan serta tidak

dikhususkan hanya untuk pasien dengan agama Islam saja.

Pasien-pasien cina-cina itu kalau kamu pernah
bertemu, mereka itu non muslim. Justru malah
salah satu kelebihan Pak Haji itu kenapa Pak
Haji bisa menerima dukungan dari semua
kalangan ya karena itu. Termasuk pasiennya
Pak Evi itu sampai sekarang kenal, juga masih
ada kenang-kenangan masjid di masjid Kenjer
itu, Pak Hadi Purnomo, Ketua BPK itu
pasiennya Pak Haji. Catur Sapto Edi, anggota
DPR RI yang dari Muhammadiyah itu. Banyak,
orang kejaksaan juga ada, militer apalagi,
militer itu paling banyak. Akmil, Polisi, Polri,
Militer apalagi kalau orang Akmil itu biasanya
kalau datang kesini bondong-bondong,
sebenarnya kalau kamu kesini pas musim ujian
ramai, kalau musim ujian itu ramai disini (Evi,
Senin: 10/02/2014).

Untuk jumlah pasien yang datang ke tempat pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini tidak

menentu setiap minggunya. Banyak sedikitnya pasien yang datang pada

dasarnya tidak dipengaruhi oleh hal lain, namun berdasarkan pengalaman

sebelumnya, menurut Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh pasien akan

cendrung lebih banyak datang pada saat musim liburan, menjelang

pendaftaran CPNS, Akmil dan lain sebagainya serta pada saat tanggal
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muda. Kisaran jumlah pasien yang datag diantara 350 sampai dengan 450

pasien tiap kali praktik (setiap Minggu) dengan penyakit dan keperluan

yang berbeda-beda.

Kalau sekilas pengamatan mungkin namanya
manusiawi itu biasanya kalau yang datang
kesini kadang-kadang itu pengaruh tanggal.
Tanggal muda bisanya kalau kadang-kadang
maaf, baru gajian kan punya ya mudahnya ya
punya, punya uang buat ketempatnya Pak Haji.
Ya mungkin kalau tanggal tua itu, tapi ya juga
tidak dominan sekali, itu juga pengaruh tetap
gitu. Kalau berkaitan jumlah pasien itu kan
disini ngukurnya pakai botol. Kadang orang
semua kan tidak hadir, ya kisaran sekitar tujuh
ratus sampai sembilan ratus botol. Jadi artinya
setiap keperluan orang itu kan satu orang dua
botol air. Biasanya saya mengetahuinya air
yang keluar itu kisaran sekitar tujuh ratus
sampai sembilan ratus. Ya kurang lebihnya
segitu (Evi, Senin: 10/02/2014).

a. Profil Umum Pengguna Pengobatan Air Doa

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Satu orang

informan yang merupakan pemiliki atau pelaku praktik pengobatan

tradisional air doa dan 9 orang informan yang merupakan pasien

pengobatan tradisional air doa. Sembilan orang pasien pengobatan

tradisional air doa tersebut terdiri dari 4 orang laki-laki dan 5 orang

perempuan yang berasal dari kota yang berbeda-beda serta dengan

jenis penyakit yang berbeda-beda pula baik penyakit secara medis

maupun penyakit non medis. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci

mengenai deskripsi pasien sebagai informan yang terlibat dalam

penelitian yang peneliti lakukan.
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1) Ibu Ponimardini

Ibu Ponimardini merupakan salah satu pasien yang datang

dari Kota Magelang. Ibu Ponimardini merupakan Ibu Rumah

Tangga dengan usia 56 tahun. Beliau merupakan salah satu pasien

lama yang sudah sering datang ke tempat praktik pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini.

2) H. Fauzi

H. Fauzi merupakan salah satu pasien pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang

berusia 60 tahun. Beliau bekerja sebagai seorang wiraswasta dan

merupakan salah satu pasien yang berasal dari Pasuruan, Jawa

Timur.

3) Ibu Nur Alifah

Salah satu pasien pengobatan tradisional air doa Bapak H.

Evi Abdul Rahman Shaleh yang berasal dari kota Banjarnegara

ialah pasien dengan nama Ibu Nur Alifah. Ibu Nur Alifah berusia

33 tahun dan bekerja sebagai seorang pedagang.

4) H. Imron Suhaebi

H. Imron Suhaebi merupakan salah satu pasien atau

pelanggan pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh yang datang dari Tulung Agung, Jawa Timur. H.

Imron Suhaebi berumur 73 tahun, beliau adalah seorang
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wiraswasta serta pemilik sebuah madrasah dan TK (Taman

Kanak-kanak) ditempat tinggalnya.

5) Ibu Fitri

Salah pasien atau pelanggan pengobatan tradisional air doa

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang berasal dari Wonosobo

ialah Ibu Fitri, namun saat ini beliau berdomisili di Semarang

dikarenakan mengikuti suaminya yang mendapatkan tugas di

Semarang. Ibu Fitri merupakan pasien atau pelanggan dengan

usia 48 tahun dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

6) Mbak Daryanti

Seorang pasien atau pelanggan pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh dengan usia 41 tahun

bernama Daryanti. Mbak Daryanti merupakan pasien atau

pelanggan yang berasal dari Pringsurat, Temanggung. Beliau

bekerja sebagai seorang pedagang.

7) Bu Evi

Bu Evi merupakan Ibu dari pasien atau pelanggan

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh yang bernama Amaludin. Amaludin merupakan putra dari

Bu Evi yang baru berumur 9 tahun. Bu Evi dan putranya

(Amaludin) ialah pasien atau pelanggan yang datang dari

Banjarnegara.
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8) Pak Taat

Pak Taat merupakan orang tua dari salah satu pasien atau

pelanggan pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh  yang bernama Aldi. Putra dari Pak Taat ini baru

berusia 8 tahun dan masih menduduki bangku sekolah kelas 2 SD.

Pak Taat beserta putranya (Aldi) ialah pasien yang berasal dari

Tembarak, Temanggung.

9) Bu Fathonah

Bu Fathonah merupakan pasien atau pelanggan pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang

datang dari Simpang Lima, Kota Semarang, berusia 50 tahun dan

berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

b. Motivasi, Tujuan dan Harapan Pengguna Pengobatan Air Doa

Motivasi atau tujuan kedatangan para pasien atau pelanggan

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

ini berbeda-beda satu sama lain. Selain bertujuan untuk

menyembuhkan penyakitnya, terdapat juga pasien atau pelanggan

yang bertujuan untuk hal-hal diluar pengobatan penyakit seperti

halnya akan menjual tanah, mencalonkan diri sebagai anggota

legislatif, mencari penglaris, karier dan lain sebagainya.

Adapun motivasi, tujuan dan harapan para pasien atau

pelanggan pengobatan tradisional air doa secara tidak langsung
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berhubungan atau memiliki kaitan yang erat dengan kepercayaan para

pasien atau pelanggan terhadap pengobatan tradisional air doa, karena

pada dasarnya motivasi serta tujuan para pasien atau pelanggan yang

mendatangi pengobatan tradisional air doa ini didasarkan pada

kepercayaan ataupun keyakinan yang kuat yang terdapat dalam diri

masing-masing pasien atau pelanggan.

Kepercayaan atau keyakinan terhadap pengobatan tradisional

air doa yang terdapat dalam diri masing-masing pasien atau

pelanggan pada dasarnya tidak muncul begitu saja. Proses

pembentukan kepercayaan atau keyakinan terhadap pengobatan

tradisional air doa sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah

satu faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap kepercayaan atau

keyakinan para pasien atau pelanggan pengobatan air doa ialah

sugesti. Sugesti yang sangat kuat yang berasal dari dalam diri pasien

atau pelanggan akan membentuk kepercayaan atau keyakinan yang

kuat pula terhadap pengobatan tradisional air doa.

Selain sugesti yang berasal dari dalam diri masing-masing

pasien atau pelanggan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap proses pembentukan kepercayaan atau keyakinan pasien atau

pelanggan terhadap pengobatan tradisional air doa. Informasi ataupun

ajakan dari orang lain, popularitas pengobatan air doa itu sendiri,

unsur spiritual yang terkandung dalam pengobatan tradisional air doa

dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang sebelumnya pernah
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membuktikan khasiat atau manfaat pengobatan tradisional air doa

merupakan beberapa faktor yang juga berpengaruh besar terhadap

proses pembentukan keyakinan atau kepercayaan masyarakat (pasien

atau pelanggan) terhadap pengobatan tradisional air doa. Oleh karena

itu, keyakinan atau kepercayaan para pasien atau pelanggan terhadap

pengobatan tradisional air doa tidaklah terbentuk begitu saja

melainkan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya

seperti yang telah tersebut di atas.

Selanjutnya, berikut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai

motivasi, tujuan, harapan serta kepercayaan dari masing-masing

pasien atau pelanggan terhadap pengobatan tradisional air doa Bapak

H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang menjadi informan dalam

penelitian ini.

1) Ibu Ponimardini

Menurut penuturan Ibu Ponimardini, beliau mengetahui

keberadaan pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini sejak tahun 2000-an. Awal mula beliau

mengetahui pengobatan tradisional air doa ini ialah dari kerabat

atau saudaranya.

Saya waktu pertamakali tahu dari, pertama kali
suami saya dinas di Pekalongan, terus saya kan
tinggal di Batang, terus keponakan saya
rumahnya di Kendal, anak saya itu main
ketempat keponakan saya di Kendal. Dan
keponakan saya itu punya teman yang pernah
kesini gitu karena ibunya sakit. Dari situ
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awalnya saya tahu (Ponimardini, Minggu:
05/01/2014).

Setelah mengetahui keberadaan tempat tersebut, lantas Ibu

Ponimardini  memutuskan untuk pergi berobat ke pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini. Pada

awalnya motivasi atau tujuan kedatangan beliau hanya untuk

mengobati anaknya yang terserang penyakit gondok yang

menurutnya sudah beberapa kali diobatkan ke dokter namun tidak

kunjung sembuh.

Awalnya itu, anak saya dulu pertama kan sakit
kayak gondok gitu ya. Terus anak saya berobat
ke dokter  tidak sembuh-sembuh, terus ponakan
saya itu ngajak anak saya berobat ke
Wonosobo, ketempatnya Pak Evi ini. Kalau
saya itu ya Alhamdulillah belum pernah punya
penyakit yang fatal sekali, cuma kadang-kadang
badan kok sakit semua, pinggang kok sakit,
pinggang pegel, itu kan paling gitu. Kalau
suami ya tensi tinggi, selalu tensinya naik-naik
terus, paling ya itu tadi, ya istilahnya nggak ada
penyakit yang parah banget gitu. (Ponimardini,
Minggu: 05/01/2014).

Kedatangan Ibu Ponimardini ke tempat pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul untuk yang selanjutnya

tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit secara

medis saja melainkan bertujuan juga untuk kepentingan/

keperluan yang lainnya (non-medis) seperti halnya ketika beliau

hendak ditipu oleh rekan kerja suaminya beliau juga berkonsultasi
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dengan Pak Evi terkait dengan masalah yang ditimpanya pada

waktu itu.

Terus kadang ada masalah, masalah apa gitu.
Karena saya ini pernah ya, saya dulu  pernah
mau ditipu gitu. Saya kan sering kesini terus
kalau ada masalah saya sering utarakan ke Pak
Evi, tapi saya nggak bilang apa-apa gitu. Cuma
Pak Evinya malah yang bilang “bu, hati-hati ya,
kayaknya ada orang yang mau menipu anda
ini”. Saya kaget kok Pak Evi bisa tau itu. Jadi
saya punya kios gitu, toko. Itu mau diakalin
sama kepala kantornya suami saya. Wah  itu
mau diambil alih sama kelurahan, dan saya
harus menyerahkan semuanya gitu. Resikonya
kalau anda tidak menyerahkan, jabatan suami
anda yang terancam (Ponimardini, Minggu:
05/01/2014).

Motivasi lain yang melatarbelakangi Ibu Ponimardini

mengunjungi kembali tempat pengobatan tradisional air doa

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini ialah ketika beliau

memiliki kepentingan atau keperluan untuk memperlancar proses

penjualan mobilnya.

Sejak mengetahui keberadaan pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini, tercatat sudah

kurang lebih 10 kali Ibu Ponimardini mendatangi tempat

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini dan beliau juga mengatakan bahwa beliau telah

membuktikan khasiat dari air doa terhadap kesembuhan penyakit

yang diderita anaknya serta khasiat air doa terhadap kepentingan

atau keperluannya.
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Dulu anak saya kesini seminggu sekali. Ya
dikasih air buat diminum sama dikasih obat. Ya
Alhamdulillah kok sampai sekarang itu
penyakitnya tidak kambuh lagi. Alhamdulillah
kok ya cocok gitu. Jadi awalnya dari situ. Dan
Alhamdulillah saya juga membuktikan ketika
saya akan jual mobil. Saya jualnya kan ke bursa
yang di Jogjakarta, TVRI. Itu bersaing,
pesaingnya kan banyak. Saya buktikan itu,
karena kan ya namanya manusia kadang-
kadang ingin ganti-ganti dan sebagainya kan.
Itu betul bisa menarik orang, dari depan itu ya
biasanya kan makelar-makelar banyak sekali,
disamping makelar terus yang langsung
pembeli juga ada. Lha kebetulan itu saya masuk
langsung dari depan itu udah dilihat dari depan
itu, wah langsung dikerubutin orang. Benar
mbak saya tidak mengada-ada, langsung
kejadian itu padahal banyak itu pesaingnya.
Alhamdulillah itu diberi kemudahan lantaran
Pak Evi. Terus pada ndeketin, pada tanya
berapa pak? Suami saya minta segini-segini,
langsung deal (Ponimardini, Minggu:
05/01/2014).

2) H. Fauzi

Bapak H. Fauzi sudah 5 kali datang ke tempat pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini. Awal

mula beliau mengetahui tempat ini adalah dari rekannya yang

bekerja di Polres Pasuruan yang mana rekannya tersebut juga

pernah berobat ke tempat pengobatan tradisional air doa ini

sebelumnya.

Pada awalnya, motivasi atau tujuan beliau mendatangi

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini adalah untuk mengobatkan penyakit yang dideritanya.
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Bapak H. Fauzi menderita penyakit jantung sudah semenjak

kurang lebih 5 tahun lamanya.

Alasan utama beliau datang berobat ke pengobatan

tradisional air doa ini karena sebelumnya beliau telah berobat ke

berbagai pelayanan medis seperti dokter dan rumah sakit namun

tidak ada perubahan yang signifikan, penyakit yang dideritanya tidak

kunjung sembuh. Namun setelah beliau datang berobat ke pengobatan

tradisional air doa ini, seketika beliau merasakan ada perubahan pada

tubuhnya.

Dalam pemahaman saya, dokter menyatakan itu
jantung koroner. Tapi ya, terus kemana-kemana
itu tidak ada yang cocok. Terus saya punya
teman yang di Polres Pasuruan, itu mertuanya
itu ya datang kesini ya Alhamdulillah cocok. Itu
terus ya Alhamdulillah saya ini satu kali kesini
kok saya pulangnya itu terus enak, bisa tidur di
kendaraan itu. Dulu itu tidur itu Masya Allah,
tidak pernah bisa tidur. Dulu itu saya sudah
kemana-mana, itu hasilnya itu ya ada tapi nggak
maksimal. Alhamdulillah sampai sekarang ini
malah saya sudah lima kali kesini (Fauzi,
Minggu: 12/01/2014).

Beliau mengatakan bahwa setelah berobat ke pengobatan

tradisional air doa ini penyakit yang dideritanya sembuh. Melihat

perkembangan kesembuhan yang dialami oleh H. Fauzi yang

reatif cepat, kerabat dan saudara H. Fauzi yang juga menderita

penyakit pun tertarik untuk berobat ke pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini. Sehingga

kedatangan H. Fauzi yang sudah 5 kali ke tempat pengobatan
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tradisional air doa ini tidak hanya untuk mengobatkan penyakit

yang dideritanya saja melainkan juga untuk mengantar kerabat

atau saudara yang sebelumnya belum pernah dan belum

mengethaui keberadaan dan ingin berobat pengobatan tradisional

air doa ini.

Lha itu, Allah kalau memberi jalan kalau
memang sembuh, sembuh lah sembuh. Jadi ya
ini, saya ini kan menolong mengantarkan teman
saya ikhtiar kesini itu sudah dua dan
Alhamdulillah ya berhasil (Fauzi, Minggu:
12/01/2014).

Kesembuhan yang didapatkan oleh H. Fauzi melalui

pengobatan air doa ini menurutnya selain karena khasiat dari air

doa itu sendiri, beliau juga memiliki kepercayaan yang kuat atau

sugesti yang kuat terhadap Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

selaku pemilik atau pelaku pengobatan tradisional air doa

tersebut. Beliau meyakini bahwa kesembuhan penyakitnya

semata-mata datang dari Allah, Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh dianggapnya hanya sebagai perantara atau lantaran.

Waktu pertama kali itu kita tidak yakin, karena
saya ini belum membuktikan. Tapi setelah
datang kesini kok saya merasa ada perubahan.
Saya pikir ya beliau itu diberi kelebihan sama
Allah dan digunakan untuk membantu
menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya
makanya itu karena manusia itu kan ya ada
kelebihan ada kekurangannya. Kalau Pak Evi
ini menurut saya ya, istilahnya punya karomah
dari yang diatas gitu ya (Fauzi, Minggu:
12/01/2014).
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3) Ibu Nur Alifah

Ibu Nur Alifah telah mendatangi  pengobatan tradisional air

doa ini sebanyak 6 kali semenjak beliau mengatahui keberadaan

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini. Pada awalnya beliau mengetahui keberadaan

pengobatan tradisional air doa ini dari saudaranya, kemudian

karena tertarik untuk mencoba akhirnya beliau datang ke

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini dengan motivasi atau tujuan untuk menyembuhkan

penyakit yang dideritanya.

Penyakit yang diderita Ibu Nur Alifah ialah batu ginjal,

beliau telah menderita penyakit tersebut selama kurang lebih 5

tahun. Sebelum berobat ke pengobatan tradisional air doa ini, Ibu

Nur Alifah telah memeriksakan penyakitnya ke Rumah Sakit

secara rutin sebulan sekali untuk melihat perkembangan dari

penyakitnya tersebut. Namun setelah sekian lama berobat dirasa

tidak ada perkembangan yang begitu terlihat sehingga akhirnya

Ibu Nur Alifah memutuskan untuk berobat ke pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini.

Dengan memiliki keyakinan yang penuh bahwa akan sembuh,

penyakit yang diderita oleh Ibu Alifah pun akhirnya sembuh

setelah 2 kali di bawa ke pengobatan tradisional air doa ini.
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Semua orang yang berobat pasti mempunyai
keinginan untuk sembuh, pasti punya keyakinan
saya pasti sembuh. Kalau sembuh tidaknya kan
tergantung yang di atas. Mungkin ini jalan yang
harus ditempuh lewat sini ya tidak tahu kan?.
Ya kalau perbedaannya jauh si antara disini
sama di Rumah Sakit. Dua kali kesini terus
kemarin habis ronsen lagi udah hilang batu
ginjalnya (Alifah, Minggu: 26/01/2014).

Pada saat wawancara (Minggu, 26 Februari 2014),

kedatangan Ibu Nur Alifah ke pengobatan tradisional air doa ini

tidak lagi untuk berobat, melainkan hanya mengantarkan

saudaranya (adik). Penyakit yang diderita adik dari Ibu Nuralifah

ialah kista. Sebelumnya beliau (adik Ibu Nur Alifah) juga sudah

pernah dibawa ke dokter dan Rumah Sakit. Dokter dan pihak

rumah sakit pun sudah memberi saran kepada adik Ibu Nur Alifah

untuk segera melakukan operasi pengambilan kista yang ada

dikandungannya karena lambat laun penyakit tersebut akan

semakin membahayakan tubuh adik Ibu Nur Alifah.

Karena tidak ingin melakukan operasi, lantas adik dari Ibu

Nur Alifah memutuskan untuk berobat ke tempat pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini

dengan harapan penyakit kista yang dideritanya dapat sembuh

tanpa melalui operasi. Setelah dua kali datang berobat ke

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini, akhirnya sesuai dengan harapan, penyakit kista yang

dideritanya pun sembuh tanpa melalui operasi.
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Saudara kena kista dikandungan. Alhamdulillah
sekarang udah sembuh. Itu udah mau dioperasi
di Rumah Sakit Emanuel. Biaya udah disiapin
terus ada kemauan ingin kesini. Kesini satu kali
diliat itu udah tidak ada. Kedua kalinya kesini
ya kontrol sekalian sama silaturahmi lagi, kan
udah sembuh (Alifah, Minggu: 26/01/2014).

4) H. Imron Suhaebi

Motif atau tujuan awal kedatangan Bapak H. Imron Suhaebi

ke tempat pengobatan tradisional air doa ini adalah untuk

mengobatkan penyakit yang diderita anaknya. Informasi

mengenai keberadaan pengobatan tradisional air doa Bapak H.

Evi Abdul Rahman Shaleh ini beliau dapatkan dari temannya

yang sudah lebih dahulu mengetahui.

Penyakit yang diderita putra Bapak H. Imron Suhaebi

merupakan penyakit akibat gangguan jiwa atau psikhis (halusinasi

atau ketakutan). Putra Bapak H. Imron Suhaebi telah menderita

penyakit tersebut selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurang

lebih 7 tahun tersebut H. Imron Suhaebi juga telah mengobatkan

anaknya kebeberapa tempat, baik tempat pengobatan medis

maupun non-medis namun lagi-lagi tidak ada perkembangan yang

didapatkannya yang ada justru ketergantungan terhadap obat yang

diberikan oleh dokter. Lantas ketika temannya menyarankan

untuk berobat ke pengobatan tradisional air doa ini, seketika

dengan hati yang mantap beliau berangkat menuju tempat

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman
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Shaleh yang terletak di Dusun Mekarsari, Kecamatan/ Kelurahan

Kertek, Kabupaten Wonosobo ini.

Apa yang dikatakan Pak Evi dengan apa yang menjadi

diagnosa dokter sama persis, padahal sebelumnya beliau tidak

mengatakan apapun mengenai penyakit yang diderita anaknya.

Seketika tanpa diberi tahu gejala-geaja yang ada, Pak Evi sudah

secara spontan dapat membaca apa yang terjadi melalui air yang

sudah diberi doa tarsebut.

Dua kali beliau datang ke tempat pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh bersama anaknya untuk

berobat dan menurutnya setelah dua kali berobat terlihat adanya

perkembangan kearah yang lebih baik atas penyakit yang

dideritanya (anak H. Imron Suhaebi). Pada saat kali pertamanya

H. Imron Suhaebi datang ke tempat pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini beliau diberi air yang

sudah diberi doa untuk diminumkan kepada anaknya yang sakit

Anak saya, saya ajak kesini dua kali.Saya
dengar dari teman, teman saya tahu kalau anak
saya sakit terus saya diberi saran sambil ditanya
“sudah berobat kemana saja?”.  Ya saya bilang
kalau sudah ke dokter ke tempat orang pinter
juga sudah semua. Sampai selama tujuh tahun
itu tidak pernah lepas setiap dengar kabar dari
orang yang ada hubungannya dengan
pengobatan, ya sudah saya datangi. Terakhir
saya datang ke tempat Pak Evi, ya
Alhamdulillah kayaknya cocok. Kalau dulu kan
tidak bisa tidur ya, ketika tidak dikasih obat
tidur anak saya itu tidak bisa tidur, akhirnya
jadi ketergantungan gitu. Terus sesudah dari
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tempatnya Pak Evi ini kan dikasih air untuk
diminum kalau mau tidur, itu sudah tanpa obat
tidur sekarang. Yang jelas perubahannya ya
disitu (Imron, Minggu: 02/02/2014).

Bapak H. Imron Suhaebi merupakan pasien yang sudah 4

kali datang ke tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H.

Evi Abdul Rahman Shaleh. Selain bekerja sebagai wiraswasta dan

pengelola madrasah dan TK (Taman Kanak-kanak), Bapak H.

Imron Suhaebi memiliki pekerjaan sampingan sebagai makelar

jual beli tanah. Menurut penuturan beliau, beliau juga sering

mengusahakan kelancaran jual beli tanahnya melalui Pak Evi ini.

Jadi kedatangan beliau ke tempat pengobatan tradisional air doa

ini selain untuk mengobatkan penyakit juga bertujan untuk

keperluan/ kepentingan usahanya.

Ini ada dua tempat yang akan dijual, terus
dititipkan kepada saya. Ini kerikilnya (batu
kecil) saya bawa. Ini nanti kalau sudah laku
orangnya memberi sebagian keuntungannya
kepada saya. Terus nanti saya serahkan kepada
bendahara madrasah (Imron, Minggu:
02/02/2014).

5) Ibu Fitri

Ibu Fitri mengetahui keberadaan pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini dari tetangga dan

saudaranya. Ibu Fitri merupakan pasien yang datang dengan

motivasi atau tujuan selain untuk mengobati penyakit juga karena

ada keperluan/ kepentingan yang lainnya.
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Kedatangan pertama kalinya ke pengobatan tradisional air

doa ini bertujuan untuk mengobatkan penyakit yang diderita,

yakni amandel. Sebelum berobat ke pengobatan tradisional air

doa ini beliau mengaku sudah dua kali mengobatkan penyakitnya

ke dokter. Karena penyakit amandel yang dideritanya sudah

cukup parah maka dokter pun menyarankan untuk segera

dioperasi. Dengan mempertimbangkan dampak atau resiko yang

mungkin ditimbulkan setelah operasi, oleh karena itu Ibu Fitri

lebih memilih untuk mengobatkan penyakit amandelnya ke

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi abdul Rahman

Shaleh ini, disamping juga menghemat biaya. Menurut

penuturannya setelah beliau datang berobat ke pengobatan

tradisional air doa ini, penyakit amandel yang dideritanya

sembuh.

Sudah dibawa ke dokter dua kali, yang pertama
katanya radang. Terus yang kedua baru
ketahuan kalau amandel, gejalanya itu lemes
terus dan inginnya tidur saja, sudah tidak ingin
mikir apa-apa. Dan kata dokter harus dioperasi.
Bukan karena masalah dananya, tapi kan ya
ingin yang tidak beresiko. Terus ambil jalan
alternatif, disamping itu hemat biaya. Langsung
hilang amandelnya, sembuh sampai sekarang
(Fitri, Minggu: 26/01/2014).

Pada saat wawancara (Minggu, 26 Januari 2014) merupakan

kali ke enamnya Ibu Fitri datang ke pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini. Enam kali
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kedatangan beliau ke tempat pengobatan air doa ini tidak hanya

bertujuan untuk berobat saja melainkan juga untuk kepentingan

atau keperluan yang lainnya seperti akan menjual tanah, atau

terkadang hanya sekedar mengantarkan saudara dan kerabatnya

yang akan berobat ke pengobatan tradisional air doa Bapak H.

Evi Abdul Rahman Shaleh ini.

Pernah jual tanah. Airnya itu untuk disiramkan
ke tanah yang akan dijual. Dua kali ya cocok
terus. Angkanya juga sama yang kita
sampaikan. Misalkan kita ingin mejual tanah
dengan harga sekian juta gitu, ya sama persis
sama yang kita inginkan lakunya. Kebetulan
sama, semua si Allah kita yakin itu cuma
istilahnya perantaranya melalui ini gitu (Fitri,
Minggu: 26/01/2014).

6) Mbak Daryanti

Mbak Daryanti ialah pasien yang baru pertamakali datang

ke tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh. Beliau mengetahui keberadaan tempat

pengobatan tradisional air doa ini dari salah seorang temannya

yang bekerja sebagai seorang pedagang. Kedatangan Mbak

Daryanti ke tempat pengobatan tradisional air doa ini bukan

bertujuan untuk mengobati penyakit (medis), melainkan untuk

berkonsultasi mengenai masalah yang sedang menimpa

keluarganya.

Sebelum datang ke tempat pengobatan tradisional air doa

ini beliau sempat menceritakan masalahnya kepada temannya
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kemudian temannya memberikan saran untuk datang ke

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini. Dari situlah awal mula Mbak Daryanti mengetahui

lantas mendatangi tempat pengobatan tradisional air doa ini.

Pada saat wawancara (Minggu, 12 Januari 2014) beliau

datang bersama-sama dengan temannya yang juga memiliki

keperluan/ kepentingan ingin menjual tanah.

Saya seperti sedang dapat cobaan ini mbak, ini
sedang diontang antingke sama keluarga. Terus
ini saya coba ikhtiar, terus langsung mantep
pergi ke sini. Pasrah saja sama yang diatas, saya
juga sudah ikhtiar terus sebelumnya. Ya
namanya usaha kan dilakukan bagaimana pun
caranya agar saya terlepas dari beban ini, ya
mau bagaimanapun saya jalani Insyaallah.
Sudah enambelas tahun ini, saya itu dalam hati
ya sudah tertahan selama enam belas tahun.
Terus itu teman saya bilang “coba mbak ke
tempatnya Pak Evi, Wonosobo”. Teman saya
itu juga sekalian mau jual tanah (Minggu, 12
Januari 2014).

7) Bu Evi

Bu Evi merupakan orang tua dari pasien yang bernama

Amaludin, seorang anak dengan usia 9 tahun. Informasi mengenai

keberadaan pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman shaleh didapatkan dari saudaranya (adik) yang

sebelumnya juga pernah berobat ke pengobatan tradisional air

doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini.

Pada saat itu (Minggu, 12 januari 2014) merupakan kali

pertamnya Bu Evi dan Amaludin datang ke tempat pengobatan
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tradisional air doa ini. Motivasi atau tujuan kedatangan Bu Evi ke

tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh adalah untuk berobat menyembuhkan penyakit

amandel yang diderita anaknya (Amaludin).

Menurut penuturan Bu Evi, sebelum berobat ke pengobatan

tradisional air doa ini beliau juga pernah mengobatkan anaknya

ke pengobatan alternatif yang terdapat di Klaten dan Klampok

(Banjarnegara), namun setelah pengobatan selesai kondisi

penyakit yang diderita anaknya tidak kunjung menunjukkan

adanya perubahan kearah yang lebih baik melainkan justru

menimbulkan trauma pada anaknya (Amaludin).

Dulu itu pernah saya bawa ke Klaten tapi malah
justru itu dikorek-korek gitu kan jadi traumanya
anak, itu sampai keluar darah. Gini ya, ini jari,
kukunya panjang ya tambah dikasih garam dan
bawang merah. Lha itu kan kukunya saja sudah
panjang, terus buat ngorek, kan anaknya jadi
takut ya, trauma gitu ceritanya. Setelah itu jadi
tidak mau makan, malah sakit kata anak saya
itu. Ya ibaratnya udah tidak jadi sembuh malah
tambah sakit gitu (Evi, Minggu: 12 Januari
2014).

Lantas Bu Evi mendatangai tempat pengobatan tradisional

air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh setelah mendengar

cerita dari saudaranya yang sebelumnya pernah berobat ke

pengobatan tradisional air doa ini dan merasakan adanya

kecocokan/ perubahan. Sebelumnya memang Bu Evi ini belum

pernah memeriksakan anaknya (Amaludin) ke dokter atau ke
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Rumah Sakit dengan alasan usia si anak yang masih sangat kecil

dan juga karena tidak ingin anaknya dioperasi.

Ya saya sudah ke Klaten, ke Klampok. Sudah
tiga kali ini ke alternatif, tapi kalau kesini baru
satu kali. Apa itu, kalau di rumah sakit kan
anaknya belum mau, sama kakek neneknya juga
belum boleh karena usianya masih kecil ya
(Evi, Minggu: 12 Januari 2014).

8) Pak Taat

Pada saat itu (Minggu, 12 Januari 2014) pertama kalinya

Pak Taat datang ke tempat pengobatan tradisional air doa Bapak

H. Evi Abdul Rahman Shaleh bersama dengan anaknya (Aldi)..

Informasi mengenai keberadaan pengobatan tradisional air doa

ini didapatkan dari temannya. Motivasi atau tujuan kedatangan

Pak Taat ke pengobatan tradisional air doa ini ialah untuk

mengobatkan penyakit yang diderita Aldi (anaknya) yakni

amandel. Menurut penuturannya, memang sebelumnya beliau

belum pernah mengobatkan penyakit yang diderita anaknya

(amandel) ke dokter ataupun Rumah Sakit. Ketika mendengar

informasi dari temannya bahwa di tempat pengobatan tradisional

air doa ini dapat menyembuhkan amandel tanpa melalui operasi

seketika beliau langsung mantap/ yakin untuk datang berobat ke

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini, dengan harapan penyakit yang diderita anaknya lekas

membaik atau lekas sembuh.
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Belum pernah saya bawa ke dokter atau rumah
sakit juga belum pernah, ya langsung saya bawa
kesini ini. Dengar terus langsung saya bawa
kesini ini, tempatnya Pak Haji Evi ini.
Istilahnya tabib mnugkin ya. Ya orang-orang itu
pada bilang kalau disini bisa langsung sembuh
tanpa operasi, ya terus saya usaha kesini.
Namanya orang berobat itu ya yakin ya, kalau
tidak yakin justru nanti tidak sembuh-sembuh.
Harus mantep gitu saja. Kenyataannya disini
juga banyak yang datang kan, mantep saja
banyak temannya. Ya keyakinannya Allah akan
memberi kesembuhan, memberi obat lewat sini
gitu (Taat, Minggu: 12 Januari 2014).

Selain karena memang keyakinan dan kemantapan hatinya

bahwa akan diberi obat atau kesembuhan melalui Pak Evi ini, hal

lain yang membuat Pak Taat memilih untuk mengobatkan

anaknya ke pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini  ialah karena beliau melihat teman beliau yang

sebelumnya sudah pernah berobat ke pengobatan tradisional air

doa ini kemudian diberi kesembuhan.

Teman saya pernah datang kesini. Sakit gula,
tadinya ketika mau berangkat haji itu drop,
terus berobat kesini. Sekarang sehat, ya terus
sudah berangkat haji segala itu dia. Lha terus
ini sekarang saya mau mengobatkan anak saya
yang sakit amandel (Taat, Minggu: 12 januari
2014).

9) Bu Fathonah

Berdasarkan diagnosa dokter, Bu Fathonah menderita

penyakit tumor kandungan. Sudah beberapa kali beliau

memeriksakan penyakitnya ke dokter dan selalu disarankan oleh
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dokter untuk segera operasi guna mengambil tumor yang ada

dikandungannya. Suatu saat beliau juga sudah memutuskan untuk

menjalani operasi disalah satu rumah sakit yang terdapat di

Semarang. Namun dua hari sebelum operasi dilaksanakan seorang

teman dan adik Bu Fathonah menyarankan untuk membawa ke

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh. Atas saran dan masukan yang diberikan oleh teman dan

adiknya, lantas beliau mendatangi pengobatan tradisional air doa

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini.

Saya sudah ke dokter-dokter mbak, ya itu
harusnya saya Minggu itu, eh Senin itu mau
operasi. Terus adik saya bilang “udah dibawa
ke Wonosobo dulu, barangkali dikasih sembuh
disana”. Pada saat itu saya juga sudah cari
kamar di Rumah Sakit Pantiloso Semarang
sana, sudah tinggal berangkatnya saja. Lha terus
adik saya nyuruh dibawa ke Wonosobo dulu,
nanti barangkali ada perubahannya. Terus tidak
jadi operasi, yang di Rumah Sakit Pantiloso itu
terus digagalkan (Fathonah, Minggu:
09/02/2014).

Pada saat itu (Minggu, 09 Faebruari 2014) merupakan

ketiga kalinya Bu Fathonah datang ke tempat pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh. Beliau

mengatakan bahwa sejak pertama kali kedatangannya terjadi

perubahan atas penyakit yang dideritanya. Kedatangan beliau

untuk berobat di tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H.

Evi Abdul Rahman Shaleh ini selain atas saran yang diberikan
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oleh adik dan temnnya juga atas dasar niat atau kemantapan hati,

sehingga didalam hatinya beliau yakin bahwa penyakit yang

dideritanya akan segera sembuh lantaran atau melalui perantara

Pak Evi.

Saya mantap kesini kok mbak, dikasih tahu adik
saya terus langsung besoknya berangkat. Ya
sudah ada perubahannya ini. Ya, saya sudah
tiga kali ini. Ya alhamdulillah, pokoknya setiap
apa yang dikatakan Pak Haji diikuti ya
Alhamdulillah dikasih sembuh. Mantap ke sini,
saya tidak kemana-mana lagi. Kalau obatnya
habis saya juga tidak periksa lagi kemana-mana
mbak. Ini Alhamdulillah banyak perubahannya
(Fathonah, Minggu: 12 Februari 2014).

Bu Fathonah menuturkan bahwa beliau merasakan adanya

reaksi yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi air yang

didapatkannya dari pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh ini, namun setelah berbagai reaksi tersebut

muncul, penyakit yang diderita Bu Fathonah perlahan membaik.

Ya saya ngerasa ada reaksinya itu mbak. Sini
ini (menunjuk daerah sekitar pinggang) itu
rasanya kayak ada penyakitnya, sini ini sakit
sekali. Terus reaksinya itu kencing terus mbak.
Satu hari itu kalau dua puluh lima kali ada. Ya
habis minum air yang dari Pak Evi ini. Sejak
saya berobat kesini itu terus jadi sama sekali
tidak terasa sakit. Ya perkembangannya
banyak, reaksinya ya terlihat (Fathonah,
Minggu: 12 Februari 2014).
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Berikut disajikan tabel mengenai gambaran umum pasien sebagai

informan untuk memudahkan dan mempersingkat penjelasan yang telah

dijelaskan diatas.

N

o

Nama Asal Daerah Umur/

Pendidi

kan

Kepentingan Jumlah

Kedatangan

(kali/ dari

tahun-)

Pengenalan

melalui -Medis

Non

medis

1. Ibu Ponimardini Magelang 56/

SMA

√ √ Sejak tahun

2000-an

Teman,

kerabat

2. H. Fauzi Pasuruan 60/

SMA

√ 5 kali Teman

3. Ibu Nur Alifah Banjarnegara 33/

SMA

√ 6 kali Saudara

4. H. Imron S Tulung Agung 73/

SMA

√ √ 4 kali Teman

5. Ibu Fitri Semarang/

Wonsobo

48/

Sarjana

√ √ 6 kali Tetangga,

saudara

6. Mbak Daryanti Pringsurat,

Temanggung

41/

Sarjana

√ 1 kali Teman

7. Bu Evi (orang

tua Amaludin)

Banjarnegara 9/

SMP

√ 1 kali Saudara

(adik)

8. Pak Taat (orang

tua Aldi)

Tembarak,

Temanggung

8/

SD

√ 1 kali Teman

9. Bu Fathonah Semarang 50/

SMA

√ 3 kali Teman,

adik

Tabel 2. Gambaran umum informan sebagai pasien.
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D. Beberapa Temuan Umum Penelitian

Temuan umum dalam penelitian ini terkait dengan fenomena

pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh adalah

sebagai berikut:

1. Latar belakang sejarah kemunculan pengobatan tradisional air doa Bapak

H. Evi Abdul Rahman Shaleh didapatkannya melalui keturunan yang

diimbangi atau disertai dengan proses belajar. Sebelumnya beliau bekerja

sebagai penjual obat keliling.

2. Sebelum akhirnya menetap di Dusun Mekarsai ini, praktik pengobatan

tradisional air doa pada awalnya tidak menetap, berpindah-pindah tempat

dari satu tempat ke tempat yang lainnya baik dalam kota, antar kota

maupun antar pulau.

3. Secara umum proses pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul

Rahman Shaleh ini dilakukan dalam tiga tahap pemberian doa.

4. Tidak terdapat syarat-syarat khusus atau ritual khusus yang harus dijalani

pasien yang akan berobat.

5. Pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh

merupakan salah satu sistem pengobatan tradisional yang menggunakan

air sebagai media penyembuhan berbagai macam penyakit. Air yang

digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit tersebut

sebelumnya diberi doa, tanpa melalui operasi.

6. Air asma’ merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut air doa (air

yang telah diberi doa).
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7. Selain menggunakan air sebagai media utama dalam pengobatan, Bapak

H. Evi Abdul Rahman Shaleh sesekali mengkombinasikannya dengan

obat-obatan tradisional dan pijatan.

8. Popularitas/ pengenalan pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi

Abdul Rahman Shaleh kepada masyarakat hanya dilakukan melalui

mulut ke mulut (pasien sebagai promotor) sama sekali tanpa melalui

iklan baik di media cetak, elektronik, melalui brosur, pamflet dan lain

sebagainya.

9. Tidak ada tarif minimal biaya dalam pengobatan tradisional air doa

Bapak H. Evi Abdul Rahman Shaleh, pasien tidak diberi patokan biaya

yang harus dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

kemampuan masing-masing pasien (seikhlasnya).

10. Pasien yang datang ke tempat pengobatan tradisional air doa Bapak H.

Evi Abdul Rahman Shaleh ini berasal dari berbagai kalangan, baik laki-

laki, perempuan, anak-anak sampai dengan orang tua yang berasal dari

berbagai tempat baik dalam kota, luar kota, luar pulau bahkan luar negri.

11. Motif atau tujuan kedatangan pasien atau pelanggan pengobatan

tradisional air doa Bapak H. Evia Abdul Rahman Shaleh berbeda-beda

satu sama lain. Ada pasien atau pelalanggan yang datang dengan motif

atau tujuan untuk mengobatkan penyakitnya ada pula yang bertujuan

untuk kepentingan yang lainnya (jual tanah, cari jodoh, karier, penglaris,

jual tanah dan lain sebagainya).
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12. Pada praktik pengobatan tradisional air doa Bapak H. Evi Abdul Rahman

Shaleh ini tidak hanya melayani penyembuhan penyakit secara medis

saja melainkan juga melayani penyembuhan penyakit non medis seperti

penyakit akibat guna-guna, santet, pelet serta melayani berbagai macam

kepentingan/ keperluan pasien berkaitan dengan kehidupannya yang pada

dasarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit.


