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Di era modem, logika mencapai jaman keemasarmya Otak manusia diasah 

habis-habisan untuk menghasilkan orang-orang yang rasional, sistematik, percaya 

diri dan progresif.Disisi lain banyak kejadian yang tidak dapat diramalkan 

sebelumnya, akhirnya muncul kesimpulan, meskipun sudah logis dalam berfikir 

dan sistematis dalam merencanakan sesuatu, hasilnya belum tentu sesuai dengan 

harapan.Merasakan kekurangan dari sisi modem, muncul pemikiran baru, timbul 

keyakinan ada hal di luar logika adanya suatu rahasia alam yang belum diketahui 

orang pada masa sekarang ini. Disini timbul suatu pemikiran untuk berusaha 

kembali kealam (back to nature), inilah pemikiran yang menandai era post 

modern. 

Sekarang orang Barat yang modem itu, mulai mencari sesuatu yang 

sifatnya supranatural dan metafisik, mereka belajar yoga, meditasi, pengobatan 

cara Timur dan semacamnya untuk sekedar merasakan kekuatan supranatural atau 

memiliki potensi yang dikandungnya Begitu pula dalam upaya mencari metode 

pengobatan baru, cara yang tidak bergantung pada obat-obatau kimia yang 

sifatnya keras untuk tubuh atau perlakuan drastis seperti pembedahan yang sering 

dilakukan dalam pengobatan modem sekarang ini. 

Lain lagi dengan kita yang sudah terbiasa berfikir ada kekuatan lain diatas 

kemampuan logika kita, kita biasa memanfaatkan apa yang terdapat dialam untuk 
pemenuhan kebutuhan kita, termasuk dalam penyembuhan penyait.Kita 

mengenalnya sebagai pengobatan tradisional.Dalam dunia pengobatan modem 

barat biasa dikenal sebagai pengobatan Timur, yang kebanyakan dari daerah Cina 
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Untuk lebih lanjut, baiknya kita mengenal apa saja yang termasuk kedalam 

pengobatan tradisional itu. Dimana diantaranya akupunktur dan akupresur, 

kiropraksi, homeopati, herbalisme, osteopati dan naturopati.Dalam karya tulis ini 

yang akan dibahas adalah mengenai akupunktur dan akupresur. 

Ini merupakan suatu dilema, dimana kita melupakan dan meninggalkan 

hal-hal tradisional karena dianggap kuno, sementara itu yang modem malah 

berusaha kembali kembali ke hal-hal tradisional dan mulai banyak meniru dari 

Timur, termasuk dalam hal pengobatan. Timbul pertanyaan, apakah kita 
melupakaan dan meninggalkan pengobatan tradisional yang kita 

miliki?.Bagaimma pemanfaatannya sekarang ?. 

Padahal bila melihat potensi dan keberhasilan pengobatan tradisional tidak 

kalah dengan pengobatan modern Barat, bahkan jangkauan penyembuhan 

penyakitnya memberikan hasil yang cukup memuaskan. 

a meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai akupunktur 

dan akupresur sebagai pelengkap dalam menangani berbagai masalah 

kesehatan 

b. Menjelaskan potensi dan jangkauan penggunaannya dalam penyembuhan 

berbagai macam penyakit 

c. Meningkatkan pemanfaatannya dalam usaha penyembuhan penyakit selain 

dengan pengobatan kowensional. 
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Metode yang dipakai adalah Studi Kepustakaan, dengan memaparkan hasil - 
hasil penelitian dari para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. 
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