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Surat dari Redaksi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh
Pembaca Majalah Kesehatan Muslim yang semoga selalu dirahmati 

Allah

Segala puji Bagi Allah, Rabb semesta Alam. Shalawat dan salam 
senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, kepada keluarga, sahabat dan yang mengikuti beliau hingga akhir 
zaman.

Alhamdulillah,  Majalah Kesehatan Muslim bisa menerbitkan edisi 
kesembilan dengan tema “Diabetes Mellitus”.  Penyakit ini adalah penyakit 
yang banyak terjadi di masyarakat. Tidak hanya orang tua, penyakit ini 
juga mulai banyak diderita orang yang masih muda. Di antara faktor  yang 
mempengaruhinya adalah gaya hidup dan pola makan. 

 Kami sajikan pembahasan yang lengkap pada majalah edisi ini megenai 
penyakit diabetes mellitus dan segala yang berkaitan dengannya sesuai 
dengan rubrik majalah tercinta kita. Tak lupa kami sajikan artikel lain 
tentang thibbun nabawi, kesehatan anak, tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), 
fikih kesehatan, dan artikel menarik lainnya.

Perlu pembaca ketahui, Majalah Kesehatan Muslim dapat di didownload 
secara gratis di web kami. Semua majalah kesehatan muslim dari edisi 
perdana bisa di peroleh secara gratis dan kami mempersilahkan kepada 
semua pembaca agar menyebarkan file majalah ini. Memberikan kepada 

keluarga, kerabat dan teman. Semoga ini menjadi kemudahan bagi 
kita bersama untuk memperoleh ilmu dan mengamalkan 

ilmu kita.

Semoga Majalah ini tetap eksis dan kami selalu 
berharap agar majalah ini mendapat keberkahan 
dari Allah Azza wa Jalla, bisa bermanfaat bagi 
kaum muslimin dan tetap langgeng. Kepada 
pembaca, selamat membaca.

Redaksi
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Bersedekah Agar 
Ditambahkan Rizkinya Di 
Dunia Termasuk Syirik? 

Oleh: Ustadz Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja, Lc, MA
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Diantara perkara-perkara 
yang disangka merusak 
keikhlasan, bahkan 

dianggap perbuatan kesyirikan adalah 
beribadah disertai dengan niat mencari 
kemaslahatan dunia yang dizinkan oleh 
syari'at.

Banyak dalil yang menunjukan akan 
hal ini, diantaranya firman Allah

ُغوا َفْضال ِمْن رَبُِّكْم ْب�تَ   لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن �تَ
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 

karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu" (Al-Baqarahh : 198)

Para ulama telah sepakat bahwa 
seseorang yang melaksanakan ibadah 
haji sambil berdagang maka hajinya 
sah, berdasarkan ayat ini. Tentunya 
seseorang yang berhaji sambil 
berdagang tidaklah ia memaksudkan 
dengan perdagangannya untuk riyaa'. 
Karenanya perdagangannya tersebut 
bukanlah kesyirikan. Akan tetapi 
niatnya adalah ia berhaji sambil 
berdagang, dan berdasarkan ayat ini 
Allah membolehkan niat seperti ini.

Contoh lagi sabda Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam

َدَقِة َداُوْوا َمْرَضاُكْم ِبالصَّ

"Obati orang-orang sakit diantara 
kalian dengan sedekah" (Dihasankan oleh 
Al-Albani dalam Shahih at-Targhib wa 
at-Tarhiib no 744)

Hadits ini menunjukan akan 
bolehnya seseorang bersedekah 
dengan niat agar orang yang sakit dari 
keluarganya disembuhkan oleh Allah 

dengan sebab sedekah tersebut.

Nabi juga bersabda :

َأ َلُه ِف أََثرِِه َنسَّ ْبَسَط َلُه ِرزُْقُه َأْو �تُ  َمْن َسرَُّه َأْن �تُ
ْلَيِصْل رَِحَُه فتَ

"Barang siapa yang senang untuk 
dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan 
umurnya maka hendaknya ia 
menyambung silaturahmi" (HR Bukhari 
dan Muslim)

Hadits ini jelas menunjukkan akan 
bolehnya seseorang bersilaturahmi 
dengan niat agar dilapangkan rizkinya 
dan dipanjangkan umurnya.

Bahkan Allah berfirman

ْرزُْقُه ِمْن �َِّق اللََّه َيَْعْل َلُه َمْرًَجا )٢(َو�تَ  َوَمْن �تَ
َحْيُث ال َيَْ�ِسُب

Barangsiapa bertakwa kepada Allah 
niscaya Dia akan Mengadakan baginya 
jalan keluar. dan memberinya rezki dari 
arah yang tiada disangka-sangkanya. (At-
Thalaaq : 2-3)

Ayat ini jelas bahwsanya boleh 
seseorang bertakwa kepada Allah 
dengan niat agar diberi jalan keluar oleh 
Allah dan diberi rizki dari arah yang 
tidak ia persangkakan.

Sebagian ulama menyangka 
bahwasanya jika dalam ibadah 
tercampurkan/tersyarikatkan niat-niat 
keduniaan maka ibadah tersebut tidak 
sah. Akan tetapi hal ini merupakan 
kesalahan. Al-Imam Al-Qoroofi salah 
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seorang ulama besar dari madzhab 
Maliki telah menjelaskan dengan 
gamblang tentang perbedaan antara 
riyaa' dengan mencampurkan niat 
keduniaan dalam ibadah. Al-Qorofi 
rahimahullah berkata :

"Perbedaan yang 
ke 102, antara 
kaidah riyaa' dalam 
peribadatan dengan 
kaidah tasyriik 
(mencampurkan niat 
keduaniaan-pen) 
dalam ibadah.

Ketahuilah bahwasanya 
riyaa' dalam peribadatan adalah 
syirik, serta mempersyerikatkan 
bersama Allah dalam ketaatannya. Dan 
hal ini melazimkan kemaksiatan dan 
dosa, serta batilnya ibadah tersebut….

Penjelasan kaidah (riyaa') ini 
dan rahasainya adalah seseorang 
mengamalkan suatu amalan yang 
diperintahkan untuk bertaqorrub dan 
dia memaksudkan dengan amalan 
tersebut wajah Allah dan juga agar 
orang-orang mengagungkannya 
atau sebagian orang, maka dengan 
diagungkannya dia sampailah 
kemanfaatan orang-orang tersebut 
kepadanya atau ia terhindarkan dari 
gangguan mereka. Ini adalah kaidah 
dari salah satu dari dua model riyaa'.

Adapun model yang lain, yaitu ia 
beramal dengan suatu amalan yang 
ia sama sekali tidak mengharapkan 
wajah Allah, akan tetapi ia hanya ingin 
(pengagungan/sanjungan) manusia saja. 

Barangsiapa 
bertakwa kepada 
Allah niscaya Dia 
akan Mengadakan 

baginya jalan keluar. 
dan memberinya rezki 

dari arah yang tiada 
disangka-sangkanya. 

Model ini dinamakan dengan riyaa yang 
murni, adapun model yang pertama 
dinamakan dengan riyaa' syirik, karena 
model ini tidak ada pensyarikatan, 
semata-mata mengharapkan pujian 

manusia saja, adapun model 
yang pertama pensyarikatan 

antara manusia dan 
Allah….

Adapun hanya 
sekedar pensyarikatan 
–seperti seseorang 
yang berjihad 

untuk menjalankan 
ketaatan kepada Allah 

dengan berjihad dan 
juga untuk memperoleh 

harta gonimah- maka hal ini tidaklah 
memudhorotkannya, serta ijmak 
(kesepakatan/konsensus) ulama 
bahwasanya hal ini tidak haram 
baginya, karena Allah menjadikan 
harta gonimah dalam ibadah jihad. 
Maka tentunya ada perbedaan antara 
seseorang yang berjihad agar orang-
orang mengatakan "ia adalah seorang 
pemberani", atau agar sang imam/
pemimpin negara menghormatinya 
sehingga memberikannya banyak harta 
dari baitul maal, maka hal ini dan yang 
semisalnya adalah riyaa' yang haram. 
Berbeda dengan seseorang yang berjihad 
untuk memperoleh budak tawanan 
wanita, hewan tunggangan perang, 
dan persenjataan musuh, maka hal ini 
tidaklah memudorotkannya, padahal 
ia telah mensyerikatkan (niatnya-pen). 
Dan tidaklah dikatakan bahwasanya 
hal ini adalah riyaa, karena riyaa' 
adalah ia beramal agar makhluk Allah 
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melihatnya… maka barangsiapa yang tidak melihat dan tidak 
memandang maka tidaklah dikatakan pada suatu amalan –dari 
sisinya- adalah riyaa'. Harta gonimah dan yang semisalnya 
tidaklah dikatakan ia melihat atau memandang, maka tidaklah 
benar jika dikatakan lafal riyaa' kepada benda-benda ini karena 
mereka tidak melihat.

Demikian pula seseorang yang haji lalu mensyarikatkan 
dalam hajinya maksud untuk berdagang, yaitu mayoritas 
tujuannya atau bahkan seluruhnya adalah bersafar untuk 
berdagang secara khusus, dan hajinya –ia maksudkan atau 
tidak- akan tetapi hanya bersifat mengikuti tujuan dagangnya. 
Hal ini juga tidaklah merusak keabsahan hajiaya, dan tidak 
menimbulkan dosa dan kemaksiatan.

Demikian pula orang yang berpuasa agar tubuhnya sehat, 
atau agar hilang penyakitnya yang bisa disembuhkan dengan 
puasa, maka jadilah penyembuhan merupakan tujuannya atau 
diantara tujuannya dan puasa dibarengkan dalam tujuannya. 
Lalu ia melakukan puasa disertai dengan tujuan-tujuan ini. 
Hal ini tidaklah merusak puasanya, bahkan Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam telah memerintahkan dalam sabdanya, 
"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang 
telah mampu maka menikahlah, barang siapa yang tidak 
mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa 
menjadi perisai baginya", yaitu pemutus syahwatnya. Maka 
Nabi memerintahkan berpuasa untuk tujuan ini, jika hal ini 
bisa merusak keabsahan puasa, tentunya Nabi tidak akan 
memerintahkan hal ini dalam peribadatan, dan juga tidak 
menyertakan tujuan ini dalam niat ibadah. Diantaranya juga 
orang yang memperbarui wudhunya agar lebih segar dan lebih 
bersih.

Seluruh tujuan-tujuan ini tidaklah terdapat padanya 
pengagungan makhluk. Akan tetapi hanyalah pensyerikatan 
perkara-perkara kemaslahatan yang tidak memiliki indra, 
dan tidak bisa memiliki indra (penglihatan) dan tidak layak 
untuk diagungkan. Maka hal ini tidaklah merusak keabsahan 
ibadah…

Benar bahwasanya tujuan-tujuan ini yang mencampuri 
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ibadah bisa jadi mengurangi ganjaran ibadah. Ibadah yang tujuannya 
murni dan bersih dari tujuan-tujuan duniawi ini maka pahalanya lebih 
besar dan banyak. Adapun dosa dan batilnya ibadah maka tidaklah 
ada dalilnya" (Al-Furuuq li Al-Qoroofi, tahqiq : Umar Hasan Al-
Qiyyaam, Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama 3/10-12)

 Akan tetapi tentunya ada perbedaan antara seseorang yang niatnya 
murni semata-mata karena mencari ganjaran akhirat, lantas setelah 
itu ia memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka orang yang 
seperti ini tentunya tidak berkurang sama sekali pahalanya. Berbeda 
dengan seseorang yang sejak awal beribadah dalam niatnya sudah 
tercampur niat keduniaan (untuk memperoleh harta dunia) maka 
orang inilah yang pahalanya berkurang. (Lihat Ihkaam Al-Ahkaam 
karya Ibnu Daqiiq al-'Ied hal 492, tahqiq Mushthofa syaikh, terbitan 
Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama)

Seorang yang berjihad niatnya semata-semata untuk menegakkan 
kalimat Allah dan berharap ganjara akhirat, lantas setelah itu ia 
memperoleh gonimah harta rampasan perang musuh maka pahalanya 
sempurna. Karenanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallampun serta para 
sahabat mengambil harta rampasan perang. Berbeda halnya dengan 
seseorang yang sejak awal berangkat berjihad niatnya sudah tercampur 
dengan tujuan untuk memperoleh harta rampasan perang. Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ;

ُلَثِي َأْجرِِهْم ِمَن ُلوا ثتُ ْوَن اْلَغِنْيَمَة ِإالَّ �تََعجَّ ُيِصْيبتُ ْغزُو ِف َسِبْيِل اهلِل فتَ  َما ِمْن غَازَِ�ٍة �تَ
ُلُث َوِإْن َلْ ُ�ِصْيُبوا َغِنْيَمًة َتَّ َلُْم َأْجرُُهْم َقى َلُُم الثتُّ بتْ اآلِخرَِة َو�تَ

"Tidaklah ada pasukan yang berjihad di jalan Allah lalu memperoleh 
harta gonimah kecuali mereka telah menyegerakan dua pertiga pahala 
akhirat mereka, dan tersisa bagi mereka sepertiga pahala akhirat mereka. 
Jika mereka tidak memperoleh gonimah maka sempurnalah pahala mereka" 
(HR Muslim)
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www.wihdahtravel.com

Mengenal Lebih 
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Mellitus
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Adakah di antara keluarga Anda yang menderita kencing 
manis atau diabetes? Atau Anda sendiri mengidap 
penyakit ini? Jika iya, maka ini bukanlah hal yang 

mengherankan, karena memang jumlah penderita penyakit ini 
cukup besar. Pada tahun 2010, di seluruh dunia, diperkirakan sekitar 
285 juta orang menderita diabetes terutama tipe 2. Di Indonesia 
sendiri, pada tahun 2007, jumlah penderita mencapai 5,7% dari 
jumlah penduduk, dan terus meningkat. Bahkan, data statistik 
memperkirakan jumlah penderita akan meningkat sampai dua kali 
lipat pada tahun 2030. Mengingat  banyaknya jumlah penderitanya, 
ada baiknya kita mengenal lebih dekat penyakit yang satu ini. 

Apa itu Diabetes Mellitus?
Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit kronis yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh 
untuk memproduksi hormon insulin 
atau karena sel-sel dalam tubuh tidak 
dapat merespon insulin yang tersedia, 
sehingga penggunaannya tidak efektif, 
dan ditandai dengan tingginya kadar 
gula dalam darah. Perlu diketahui, 
bahwa insulin adalah hormon utama 
yang berperan dalam pengambilan 
glukosa darah ke dalam sel, terutama 
otot dan sel lemak, sehingga glukosa 

tersebut dapat digunakan. Glukosa sendiri adalah sumber energi 
utama bagi tubuh yang dapat diperoleh dari makanan, terutama 
yang mengandung karbohidrat. Apabila kadar gukosa dalam darah 
meningkat, misalnya setelah makan, maka sel-sel beta pankreas akan 
mengeluarkan hormon insulin, sehingga glukosa darah ini diserap ke 
dalam sel-sel tubuh, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan 
bakar, atau untuk menghasilkan zat lain yang diperlukan tubuh, atau 
sekedar disimpan. Sebaliknya, apabila kadar glukosa darah menurun, 
maka produksi insulin pun berkurang, dan glikogen yang di simpan 
dalam otot dan hati akan diubah menjadi glukosa. Apabila jumlah 
insulin berkurang, atau sel-sel tubuh tidak responsive terhadap 
insulin, atau terdapat kecacatan insulin, maka glukosa yang tersedia 
tidak dapat diserap dan digunakan secara tepat oleh sel tubuh yang 
memerlukan, bahkan tidak dapat disimpan dengan baik dalam sel 

Pada tahun 2010, di seluruh 
dunia, diperkirakan sekitar 
285 juta orang menderita 
diabetes terutama tipe 2. 

Di Indonesia sendiri, pada 
tahun 2007, jumlah penderita 

mencapai 5,7% 
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otot dan hati. Hal-hal ini akan menyebabkan kenaikan kadar gula 
darah yang persisten, berkurangnya sintesis protein, dan kekacauan 
metabolisme di dalam tubuh. Diabetes sendiri dibagi menjadi 
beberapa tipe, diantaranya adalah diabetes tipe 1 yang disebabkan 
kegagalan produksi insulin oleh pankreas, dan diabetes tipe 2 yang 
disebabkan oleh resistensi insulin.

Penyebab & Faktor Risiko Diabetes 
 Sebagian besar penyebab diabetes tipe 1 adalah adanya  

kelainan sistem kekebalan (system imun). Sistem kekebalan yang 
tidak normal ini menghancurkan sel-sel beta pankreas yang bertugas 
memproduksi insulin. Berbeda dengan tipe tersebut, penyebab 
diabetes tipe 2 tidak diketahui, namun sering dihubungkan 
dengan penimbunan lemak dan gaya hidup yang tidak sehat. Sama 
seperti penyebabnya, faktor risiko diabetes pun didasarkan pada 
tipe diabetes. Faktor risiko diabetes tipe 1, meskipun tidak pasti, 
diperkirakan karena keturunan dan infeksi virus, terutama virus 
Coxsackie B4, sedangkan faktor risiko diabetes tipe 2 adalah:
•	Banyaknya	lemak	tubuh:		semakin	banyak	lemak	pada	jaringan	

tubuh, semakin tinggi pula resistensinya terhadap insulin. 
•	Perilaku	pasif:	perilaku	pasif	akan	membuat	lemak	dalam	tubuh	

tidak terbakar dan menumpuk. Sebaliknya, aktifitas fisik akan 
membantu mengontrol dan memperbanyak  penggunaan glukosa 
untuk energi tubuh, sehingga sel pun  semakin sensitif terhadap 
insulin. 

•	Faktor	keturunan:		adanya	keluarga	dekat	yang	pernah	mengidap	
diabetes, meningkatkan risiko terkena diabetes. 

•	Usia:	usia	yang	bertambah	meningkatkan	risiko	karena	aktifitas	
fisik cenderung menurun.

Apakah Diabetes Dapat Dicegah?
 Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah, akan tetapi diabetes tipe 2 

dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti : makan 
makanan sehat yang  rendah kalori dan lemak, sering melakukan 
aktifitas fisik seperti berolahraga, dan  menjaga berat badan selalu 
ideal.
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Bagaimanakan Gejala Diabetes?
Gejala khas diabetes yang tidak dikelola dengan baik adalah sering 

berkemih (poliuria), sering haus (polidipsi), dan sering lapar (polifagi). 
Gejala ini dapat berkembang dengan cepat dalam hitungan minggu 
atau bulan, tetapi dapat juga berjalan lambat atau bahkan tidak jelas. 
Selain itu, ada pula gejala yang tidak khas, seperti: penurunan berat 
badan tanpa sebab yang jelas, mudah lelah, mual, muntah, rasa tidak 
enak di perut, penglihatan menjadi kabur, warna kulit menjadi lebih 
gelap, adanya luka yang sulit sembuh, kesemutan dan mati rasa pada 
kaki.

Selain dengan adanya gejala-gejala di atas, diagnosis diabetes 
mellitus juga harus ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium . 
Hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjang diagnosis diabetes 
adalah:
•	Kadar	gula	darah	puasa	lebih	atau	sama	dengan	126mg/dl	(7.0	

mmol/l)
•	Kadar	Glukosa	darah	2jam	setelah	makan	atau	setelah	pemberian	

75g glukosa oral pada tes toleransi glukosa  mencapai 200 mg/dl 
(11.1 mmol/l)

•	Terdapat	gejala-gejala	kenaikan	kadar	gula	darah	(hiperglikemi)	
dan kadar gula darah sewaktu mencapai 200mg/dl

•	Kadar	Hb	A1C	mencapai	6,5%	atau	lebih

Diagnosis ditegakkan apabila terdapat gejala yang jelas dengan 
salah satu hasil laboratorium positif, sedangkan hasil yang positif 
tanpa ada gejala yang jelas  harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan 
ulang satu atau lebih dari metode di atas pada hari yang lain. 
Pemeriksaan ulang yang dianjurkan adalah kadar gula darah puasa, 
karena pemeriksaan ini lebih mudah dilakukan. Kadar glukosa 
darah puasa lebih dari 126 mg/dl pada dua kali pengukuran dapat 
menentukan diagnosis diabetes.

Komplikasi Diabetes
 Dari   gejala-gejala di atas, sepertinya diabetes bukanlah 

penyakit yang berat, bahkan sebagian penderita tidak merasakan 
bahwa ia sedang sakit. Namun,  ada hal yang perlu diwaspadai di 
balik itu, yaitu  komplikasi diabetes. Komplikasi inilah yang justru 
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lebih berat dari penyakitnya, bahkan dapat menyebabkan kematian. 
Sayangnya, komplikasi ini tidak timbul segera, tetapi muncul setelah 
bertahun-tahun, bahkan bisa muncul setelah 10-20 tahun. Komplikasi 
ini disebabkan karena tingginya kadar gula yang persisten di dalam 
darah, sehingga menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dan 
saraf. Beberapa komplikasi diabetes mellitus yaitu: 
•	Penyakit	Kardiovaskular	:	penderita	diabetes	berisiko	dua	kali	lebih	

besar terkena penyakit jantung dan pembuluh darah (penyakit 
kardiovaskular), seperti atherosclerosis, penyakit jantung koroner, 
dan stroke. Sekitar 75% kematian penderita diabetes disebabkan 
penyakit jantung koroner. 

•	Retinopathy	Diabetes:	adalah	komplikasi	diabetes	yang	disebabkan	
kerusakan pembuluh darah kecil (kapiler) pada retina mata, dengan 
gejala penurunan penglihatan sampai kebutaan.

•	Nefropathy	Diabetes:	adalah	komplikasi	diabetes	yang	disebabkan	
kerusakan pembuluh kapiler ginjal, sehingga menyebabkan 
kebocoran protein ke dalam air kencing (urin), dan menyebabkan 
gagal ginjal kronis yang memerlukan terapi cuci darah. 

•	Neuropathy	Diabetes:	adalah	komplikasi	diabetes	pada	sistem	
saraf, sehingga menyebabkan mati rasa dan kesemutan, serta 
meningkatkan risiko kerusakan kulit terutama pada kaki, karena 
berkurangnya kepekaan kulit. 

•	Ulkus	Diabetes	(Diabetic	Foot	Ulcer):	yaitu	luka	pada	kaki	yang	
sulit sembuh dan  sering menimbulkan masalah serius. Bahkan, pada 
beberapa kasus, memerlukan amputasi. 

•	Penurunan	Daya	Pikir	(Cognitive	Deficit):	beberapa	penelitian	
menunjukkan bahwa pasien diabetes yang dibandingkan dengan 
pasien tanpa diabetes mengalami penurunan fungsi kognitif 1,2 
sampai 1,5 kali lebih besar. 

Pengobatan  Diabetes Mellitus
 Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang sulit disembuhkan, 

namun dapat dikontrol. Tujuan pengobatan adalah menjaga kadar 
gula darah penderita sampai mendekati atau mencapai batas normal  
(gula darah puasa 90-130 mg/dL), tanpa menyebabkan hipoglikemia 
(penurunan kadar gula darah di bawah normal), sehingga dapat 
memperlambat atau bahkan mencegah terjadinya komplikasi-
komplikasi di atas. Pengobatan  DM harus menyeluruh, meliputi 
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perubahan  gaya hidup dan pemberian obat-obat penurun kadar gula 
darah. 

•	 Perubahan	Gaya	Hidup:
1. Menjaga berat badan : berat badan yang ideal akan membantu 

menjaga kestabilan gula darah, tekanan darah dan kolesterol.
2. Berhenti  merokok : merokok meningkatkan risiko penyakit 

jantung dan stroke. Jadi bagi penderita yang merokok, seharusnya 
segera berhenti merokok.

3. Makan makanan yang sehat : pola makan yang disarankan 
adalah pola diet rendah lemak, garam dan gula. Namun, bukan 
berarti harus pantang  gula dan lemak sama sekali. Gula dan lemak 
dapat dikonsumsi dalam porsi sedang.

4. Olahraga : Olahraga yang sebaiknya dilakukan adalah olahraga 
teratur dengan durasi minimal 30 menit setiap hari, sebanyak lima 
kali dalam seminggu. Olahraga rutin membantu untuk tetap sehat 
dan menjaga berat badan tetap ideal. Sedangkan jenis olahraga 
yang dianjurkan adalah yang bersifat aerobic, seperti jalan kaki, 
bersepeda santai, jogging, dan berenang.  

•	 Obat-obatan	:
Diabetes mellitus tipe 1 harus mendapatkan suntikan Insulin, 

sedangkan diabetes mellitus tipe 2 dapat diberikan obat-obatan oral, 
suntikan insulin, atau kombinasi keduanya. Berikut penjelasan singkat 
obat-obatan pada DM:

1. Sulfonilurea
Kelompok obat ini mencakup asetoheksamida klorpropamida, 

glibenklamida, gliklazida,tolzamida, tolbutamida, dan lain-lain. 
Sulfonilurea adalah obat-obatan pilihan pertama yang diberikan 

bagi pengelolaan diabetes yang tidak tergantung pada insulin. Obat 
ini merangsang pelepasan insulin oleh sel-sel beta dari pulau-pulau 
Langerhans di dalam pankreas. Namun, obat ini tidak merangsang 
produksi insulin. Sulfonilurea biasanya direkomendasikan 30 menit 
sebelum makan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Biguanida
Sebuah contoh dari kelompok obat-obatan ini adalah Metformin. 

Obat ini menurunkan penyerapan karbohidrat dan memajukan 
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oksidasi karbohidrat di dalam jaringan. Oksidasi adalah proses di mana 
kandungan oksigen pada suatu senyawa kimia meningkat. Biguanida 
juga mengurangi pengubahan lemak dan protein menjadi glukosa di 
dalam hati.

3. Insulin
Insulin dari luar diberikan untuk memenuhi kekurangan insulin 

dalam tubuh dan  untuk menjaga agar sel-sel beta pankreas tidak 
mengalami kelelahan dalam memproduksi insulin. Insulin hanya dapat 
diberikan melalui suntikan, dengan menyuntikkan jarum yang sangat 
kecil ke bawah kulit pada lengan, paha, atau dinding perut. 

 Satu  hal penting yang harus dimengerti dalam pengobatan 
diabetes adalah, bahwa pengobatan harus dilakukan secara terus 
menerus. Hal ini memang akan sedikit melelahkan, akan tetapi sangat 
bermanfaat dalam mencegah terjadinya komplikasi. Kadar gula darah 
yang normal pada satu kali atau beberapa kali pemeriksaan bukanlah 
sebab untuk menghentikan pengobatan. Pemantauan terhadap kadar 
gula darah harus terus menerus dilakukan secara berkala, baik di 
laboratorium maupun secara mandiri dengan menggunakan glukometer.  
Selain itu, perlu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium lain yang 
berkaitan, seperti kadar HbA1C, profil lemak darah, dan kadar 
kolesterol darah. Hasil-hasil pemeriksaan darah tersebut hendaknya  
dikonsultasikan secara rutin ke dokter, sehingga dokter dapat memantau 
perkembangan penyakit, memberikan saran agar pengobatan lebih 
efektif, dan menyesuaikan dosis obat atau insulin yang diberikan. 

 Setelah mengenal diabetes mellitus lebih dekat, baik gejalanya, 
deteksinya, pencegahannya, bahkan komplikasinya, ada baiknya bagi 
kita yang masih sehat untuk waspada terhadap penyakit ini. Caranya, 
dengan membiasakan diri kita dan keluarga kita untuk hidup lebih 
sehat, mulai dari memperhatikan pola makan, mengkonsumsi banyak 
buah dan sayur, menjaga berat badan agar ideal, menghindari kebiasaan-
kebiasaan berbahaya seperti merokok, membiasakan olahraga, dan lebih 
aktif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi Anda yang telah 
mengidap penyakit ini, tidak perlu terlalu cemas, asalkan tetap berusaha 
melakukan pengobatan secara rutin dan senantiasa memantau kesehatan 
Anda. Jangan lupa juga untuk selalu meminta kesehatan pada Allah 
dalam dzikir pagi dan sore kita. Dan semoga, Allah selalu menjaga 
kesehatan kita.
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Mengenal Obat 
Antidiabetes
Penulis : dr. Avie Andriyani
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Bagi seorang penderita 
diabetes, tentu kesehariannya 
tidak bisa lepas dari obat 

baik yang berupa suntikan insulin 
maupun obat oral (yang diminum). 
Untuk itu, perlu kiranya bagi 
penderita diabetes mellitus (DM) atau 
keluarganya untuk mengetahui obat 
apa saja yang telah diresepkan dokter 
untuknya. Berbagai obat DM memiliki 
fungsi, kelebihan, dan kekurangan 
masing-masing. Untuk itu, pada 
kesempatan kali ini, kami mencoba 
mengulas tentang obat antidiabetes 
oral. 

Prinsip Terapi DM Tipe 2
Ada 2 prinsip yang biasa diterapkan 

dalam penanganan pasien DM tipe 2, 
yaitu :

1. Menggunakan obat tunggal jika 
memungkinkan atau sudah tercapai 
tujuannya.

2. Jika dengan obat tunggal belum 
mencapai target yang ingin dicapai, 
bisa dengan mengkombinasikan 
dua atau lebih obat antidiabetik 
oral atau kombinasi dengan insulin.

Ada 5 golongan obat antidiabetes 
oral, yaitu sebagai berikut :

Golongan	
Sulfonilurea

Sulfonilurea memiliki mekanisme 
kerja dengan meningkatkan sekresi 
insulin, meningkatkan sensitivitas 
jaringan terhadap insulin, dan 

menurunkan sekresi glukagon. Indikasi 
penggunaan sulfonilurea adalah 
untuk terapi DM tipe 2. Sedangkan 
kontraindikasinya adalah pada pasien 
menyusui, ketoasidosis (kondisi yang 
terjadi ketika tubuh tidak mampu 
menggunakan glukosa sebagai sumber 
energi akibat kurangnya kadar insulin), 
dan gangguan ginjal. Sulfonilurea 
memiliki efek samping hipogilkemi 
(anjloknya kadar gula darah menjadi di 
bawah normal), gangguan pencernaan, 
mual, dan anemia.

Ada 3 jenis sulfonil urea, yaitu :

1. Sulfonilurea short acting, 
contohnya adalah tolbutamin. 
Jenis short acting memiliki sifat 
absorpsinya (penyerapan) cepat dan 
tidak dipengaruhi oleh makanan. 
Efek sampingnya bisa menyebabkan 
hipoglikemi dan terjadinya rash 
(kemerahan) di kulit serta gangguan 
pencernaan.

2. Sulfonilurea intermediate 
acting, contohnya :
•	Acetoheksamid	:	memiliki	

sifat absorpsinya cepat dan 
berefek diuretik lemah (tidak 
terlalu berefek memperbanyak 
pengeluaran urin).

•	Tolazamid	:	absorpsinya	lambat
•	Gliburid	:	absorpsinya	cepat,	

berefek diuretik lemah, dan 
menghambat produksi glukosa di 
hepar (hati)

•	Glipizid	:	absorpsi	cepat	dan	dapat	
dihambat oleh makanan
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3. Sulfonilurea long acting : 
Klorpropamide dan glibenklamid

Keduanya memiliki sifat absorpsi 
yang cepat, berefek samping 
hipoglikemi, dan bukan pilihan obat 
DM yang baik untuk pasien lansia.

Glibenklamid merupakan obat 
DM yang murah dan mudah 
didapat. Glibenklamid bekerja 
dengan merangsang sekresi insulin 
dari pankreas. Oleh karena itu 
glibenklamida hanya bermanfaat 
pada penderita diabetes dewasa 
yang pankreasnya masih mampu 
memproduksi insulin. Pada 
penggunaan per oral glibenklamida 
diabsorpsi sebagian secara cepat dan 

tersebar ke seluruh cairan ekstrasel, 
sebagian besar terikat dengan protein 
plasma. Pemberian glibenklamida 
dosis tunggal akan menurunkan kadar 
gula darah dalam 3 jam dan kadar 
ini dapat bertahan selama 15 jam. 
Glibenklamida dieksresikan bersama 
feses dan sebagai metabolit bersama 
urin.

Golongan	Biguanid

Yang termasuk golongan ini adalah 
Metformin. Selain glibenklamid, obat 
yang satu ini juga sama terkenalnya 
di kalangan masyarakat.  Metformin 
bekerja dengan meningkatkan 
penggunaan glukosa di jaringan perifer 
dan menghambat glukoneogenesis. 
Dalam bekerja, obat ini membutuhkan 
insulin. Obat ini memiliki kelebihan 
tidak menimbulkan efek samping 
hipoglikemi karena tidak merangsang 
sekresi insulin. Pada awal penggunaan 
mungkin menimbulkan gangguan 
lambung atau diare, yang akan 
berkurang jika diminum bersama 
makanan.

Golongan	Glitazon
Salah satu contoh obat golongan 

ini adalah pioglitazone (Actos, 
Deculin, Pionix). Obat ini bekerja 
dengan meningkatkan pengambilan 
glukosa dalam darah yang berlebih 
agar bisa masuk ke sel lemak. Obat 
ini meningkatkan sensitivitas insulin. 
Obat ini dapat diminum kapanpun, 
hanya saja tidak boleh digunakan 
pada penderita gagal jantung dan 
cukup mahal. Edem (bengkak) dan 
peningkatan berat badan juga sering 
menjadi masalah bagi pemakai obat 
jenis ini.

Golongan	Meglitinid
Contoh obat golongan ini adalah 

repaglinid dan nateglinid. Obat ini 
bekerja seperti sulfonilurea, dengan 
efek samping yang sama yaitu bisa 

Berbagai obat DM memiliki 
fungsi, kelebihan, dan 
kekurangan masing-masing.
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menyebabkan hipoglikemi dan 
meningkatkan berat badan. Oleh 
karena itu, sebaiknya obat diminum 
30 menit sebelum makan. 

Golongan	Acarbose
Obat ini mampu mengurangi 

penyerapan glukosa di usus halus 
sehingga mampu menurunkan 
kadar gula darah setelah makan. 
Obat ini cukup aman, hanya sering 
menimbulkan gangguan pencernaan, 
diare, dan sering buang angin. 
Dari segi efektifitas masih dibawah 

sulfonilurea dan biguanid. Merek obat 
golongan ini yang terkenal adalah 
glucobay (3 kali sehari) dan harus 
diminum bersamaan dengan suapan 
pertama makan.

Demikianlah penjelasan singkat 
tentang obat-obatan antidiabetes 
oral. Bagi penderita DM, hendaknya 
selalu memperhatikan aturan 
pakai dari masing-masing obat 
untuk meminimalisir efek samping 
obat yang diminum. Banyak-
banyaklah bertanya pada dokter dan 
konsultasikan mengenai kemajuan 
pengobatan atau efek samping obat 
yang dikonsumsi supaya bisa dipilih 
terapi yang paling cocok.

add "PIN BB" 
Kesehatan Muslim

32356208

Bagi penderita DM, hendaknya selalu memperhatikan aturan 
pakai dari masing-masing obat untuk meminimalisir efek 

samping obat yang diminum
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Panduan Diet bagi 
Penderita Diabetes 
Mellitus

Penulis : dr. Liz Marisa A



Bagi penderita diabetes mellitus, diet atau pengaturan makan 
mempunyai peran yang sangat besar dalam mengendalikan 
perkembangan penyakitnya. Pengaturan makan bersama 

dengan olahraga yang teratur berperan dalam penurunan berat badan. 
Para ahli telah mengemukakan bahwa penurunan berat badan sebesar 
5-10% akan menurunkan kadar gula darah secara signifikan. 

Selain berguna untuk menurunkan berat badan, pengaturan makan 
atau diet juga bertujuan untuk menormalkan kadar gula darah, 
menormalkan tekanan darah, dan menormalkan kadar kolesterol 
darah. Pengaturan makan bagi penderita diabetes ini mempunyai 
beberapa prinsip, yaitu:

1. Menyesuaikan antara pasokan dengan pengeluaran energi
Jumlah makanan yang masuk sebaiknya ditakar dan dihitung 

jumlah kalorinya untuk disesuaikan dengan jumlah energy yang 
keluar setiap hari. Penderita bisa meminta tolong kepada dokter 
atau ahli gizi untuk menghitung jumlah pasokan dan pengeluaran 
energy ini. 

2. Mengetahui target berat badan yang diinginkan
Target berat badan yang diinginkan disesuaikan dengan umur dan 

jenis kelamin. Berat badan yang diinginkan diukur berdasarkan 
indeks massa tubuh (body mass index atau BMI ), yang dihitung 
dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan 
tinggi badan dalam satuan meter persegi. Berat badan dianggap 
baik apabila nilai BMI kurang dari 25. Nilai  BMI antara 25 dan 
30, berarti kelebihan berat badan, sedangkan  BMI lebih dari 
30 berarti kegemukan dan berisiko tinggi mengalami masalah 
kesehatan.

3. Memprediksi rasio penurunan berat badan
Meskipun menurunkan berat badan sangat dianjurkan dalam 

pengelolaan diabetes, namun tidak dianjurkan untuk tergesa-gesa 
dalam menurunkannya. Penurunan berat badan yang ideal adalah 
sekitar 1-2 kg per bulan. Penurunan berat badan yang bertahap 
cenderung memudahkan untuk mempertahankan berat badan 
ideal dalam waktu yang lebih lama.

4. Merencanakan diet yang sesuai
Sebenarnya, tidak ada yang diit khusus bagi penderita diabetes. 

Diet yang dianjurkan secara umum sama dengan pola makan 



sehat yang dianjurkan bagi semua orang, dengan prinsip: 
mengandung nutrisi tinggi, rendah lemak, tinggi serat, dan cukup 
kalori. Pola makan ini tidak hanya baik untuk diterapkan pada 
penderita diabetes, namun juga pada siapa saja dengan faktor 
risiko diabetes, atau yang ingin terhindar dari diabetes. 

Sedikit perbedaan antara pola makan  penderita diabetes 
dengan selainnya adalah, bahwa penderita diabetes harus lebih 
memperhatikan pilihan makanan yang akan dikonsumsi, khususnya 
karbohidrat. Beberapa tips memilih jenis makanan bagi penderita  
diabetes adalah:

•	 Memilih	makanan	dengan	
karbohidrat kompleks dan berserat 
tinggi 

 Karbohidrat memberikan pengaruh besar terhadap kadar 
gula dalam darah. Akan tetapi, bukan berarti penderita diabetes 
harus menghindari karbohidrat sama sekali, melainkan cermat 
dalam memilih jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Secara umum, 
dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks dan berserat 
tinggi, karena akan lebih lambat diuraikan oleh pencernaan sehingga 
membantu menjaga kadar gula darah. Selain itu, karbohidrat 
kompleks akan memberikan energi lebih bagi tubuh dan membuat 
kita merasa kenyang lebih lama. 

 Sebaliknya, makanan dengan karbohidrat sederhana sebaiknya 
dibatasi dan dikurangi, seperti  pasta, soda, alkohol, makanan 
yang mengandung pemanis atau gula berlebih, dan sebagian besar 
makanan ringan (snack). Begitu juga makanan dengan karbohidrat 
kompleks tetapi mempunyai kandungan serat yang rendah, seperti 
nasi putih dan kentang. Jenis-jenis makanan ini lebih baik digantikan 
dengan nasi merah, gandum (seral dan roti gandum murni), dan juga 
sereal yang mengandung serat dan nutrisi tinggi. 

 Asupan karbohidrat juga perlu diimbangi dengan 
memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan segar. Sayuran 
memberikan nutrisi yang penting, misalnya saja brokoli dan bayam, 
yang memang disarankan untuk penderita diabetes. Beberapa sayuran 
lain yang dapat dikonsumsi dengan leluasa antara lain: kembang kol, 
gambas, kangkung, jamur segar, selada, sawi, kecipir, tomat, rebung, 
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cabai hijau besar, dan pepaya muda. Sedangkan buah-buahan yang 
aman dikonsumsi adalah buah-buahan yang tidak terlalu manis, seperti 
apel, jeruk, mangga, manggis, mengkudu, tomat, pir, persik, dan buah 
beri. Beberapa jenis buah lainnya tidak baik dikonsumsi dan sebaiknya 
dihindari  seperti: durian, rambutan, anggur, sawo, dan nanas.

•	 Berhati-hati		dengan	makanan	dan	
minuman yang manis

 Menderita  diabetes tidak berarti harus menghindari gula 
sama sekali. Penderita diabetes tetap dapat mengkonsumsi makanan 
kesukaannya, asalkan tidak berlebihan. Tips untuk tetap mengkonsumsi 
makanan yang manis adalah dengan mengkonsumsinya pada saat jam 
makan saja (sebagai penutup) dan tidak mengkonsumsinya di luar jam 
makan, serta mempertimbangkan untuk mengurangi porsi hidangan 
utama ketika ingin mengkonsumsi makanan manis setelahnya. 

 Beberapa orang mengganti gula biasa dengan gula jagung dengan 
anggapan lebih “aman” daripada gula biasa. Gula jagung (fruktosa) 
memang terbukti memiliki jumlah kalori yang lebih rendah, yaitu  3 
kalori per gramnya, dibandingkan dengan gula biasa (sukrosa), yang 
mengandung 4 kalori per gramnya. Tetapi, ternyata hal ini bukanlah 
alasan untuk merasa aman mengkonsumsi pemanis pengganti ini. 
Penelitian yang dimuat oleh jurnal di Amerika mengungkapkan bahwa 
konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi selama 7 hari dapat memicu 
peningkatan kadar lemak dan menurunkan sensitifitas insulin pada 
manusia-manusia sehat dengan atau tanpa riwayat keluarga penderita 
kencing manis. Karena itu , disimpulkan bahwa  tidak ada satu pun jenis 
gula yang lebih baik dibandingkan dengan gula lainnya. Gula rendah 
kalori yang dikonsumsi secara berlebihan tetap akan memberikan efek 
yang berbahaya bagi tubuh, maka sebaiknya selalu kontrol jumlah gula 
yang dikonsumsi setiap hari sesuai dengan kebutuhan kalori. Orang 
dengan kebutuhan kalori 1800 per hari, sebaiknya hanya mengkonsumsi 
5 sendok teh gula setiap hari, sedangkan  orang dengan kebutuhan 
2000 kalori per hari, sebaiknya mengkonsumsi 8 sendok teh saja setiap 
harinya, apapun jenis gulanya.

•	 Memilih	konsumsi	lemak	dengan	
bijak
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 Lemak bisa bermanfaat untuk tubuh, tetapi juga bisa 
berbahaya. Beberapa jenis lemak tidak menyehatkan bagi tubuh, 
tetapi beberapa jenis lainnya memberikan manfaat yang sangat baik 
bagi kesehatan. Oleh karena penderita diabetes memiliki resiko 
mengalami penyakit jantung, maka ia harus bijak dalam memilih 
lemak yang dikonsumsi. Berikut adalah jenis-jenis lemak yang sehat 
dan tidak sehat yang harus diperhatikan oleh penderita diabetes dan 
keluarganya: 

 Lemak yang baik
Lemak yang terbaik adalah lemak tak jenuh, yang banyak 

ditemukan pada tumbuhan dan ikan. Sumber utama yang populer 
adalah minyak zaitun, kacang-kacangan, kedelai dan susu kedelai, 
juga alpukat. Selain itu, disarankan juga untuk mengkonsumsi 
omega-3 (asam lemak omega-3) yang sangat baik bagi metabolisme 
tubuh, menjaga kesehatan otak, dan jantung. Sumber omega-3 yang 
tinggi dapat ditemukan pada ikan salmon, ikan tuna dan juga biji 
bunga matahari.

 Lemak yang tidak-baik
Kebalikan dengan lemak yang baik, lemak yang tidak disarankan 

adalah lemak jenuh (saturated fats). Lemak ini ditemukan pada 
daging merah/mentah, telur, keju, mentega, susu kemasan, es krim 
dan juga pada banyak makanan ringan (snack). Lemak jenuh 
bukannya tidak sehat sama sekali, karena jenis-jenis makanan yang 
mengandung lemak jenuh diatas juga memberikan nutrisi dan 
vitamin yang penting bagi tubuh. Hanya saja, bagi penderita diabetes, 
jenis lemak jenuh akan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh, 
yang nantinya meningkatkan resiko penyakit jantung. 
•	Mengontrol	asupan	kolesterol.	
Mengontrol bukan berarti menyingkirkan makanan berkolesterol 

dari daftar menu, melainkan, memperhitungkan jumlah kolesterol 
yang masuk dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak lebih dari 
200 miligram per hari. Jenis-jenis makanan tinggi kolesterol yang 
perlu dihindari adalah: kuning telur, otak, dan jeroan. 

•	 Mengontrol	asupan	garam.	
 Menurut rekomendasi dari Dietary Guidelines for Americans 

2010, konsumsi garam sebaiknya 2.300 mg per hari, yang setara 
dengan satu sendok teh saja. Tetapi, untuk penderita diabetes dengan 
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tekanan darah tinggi atau berusia 51 tahun ke atas, maka asupan garam 
sebaiknya 1.500 mg saja per hari. Untuk membatasi asupan garam, 

sebaiknya jangan membubuhkan garam, kecap (asin dan manis), dan saus 
botolan pada makanan.

 Selain memperhatikan jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan 
tidak boleh dikonsumsi, penderita diabetes juga sebaiknya mengatur pola 
makan. Mengatur pola makan bukan berarti melewatkan jam-jam makan 
sehingga membiarkan tubuh kelaparan, akan tetapi dengan makan secara 

teratur dan membuat catatan harian tentang makanan sehat yang akan 
dikonsumsi. 

 Makan secara teratur berarti makan 3 kali sehari, serta 2 kali 
makan ringan (snack) di antara jam makan. Ketika tubuh mendapatkan 
asupan makanan sehat secara teratur, maka kadar gula darah dan berat 

badan akan terkontrol dengan sendirinya. Namun, jangan lupa untuk 
memperhatikan porsi dan jenis makanan. Makan teratur dimulai dengan 

sarapan yang sehat, karena sarapan setiap hari akan memastikan tubuh 
memiliki cukup energi untuk beraktifitas, serta membantu menjaga 

kadar gula darah tetap normal. Rasa lapar akibat melewatkan sarapan 
cenderung membuat seseorang makan siang dengan porsi berlebihan. 
Asupan jumlah kalori juga harus dijaga tetap setiap harinya , sehingga 

membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 
 Terakhir, hal lain yang juga sebaiknya dilakukan adalah membuat 

catatan harian mengenai makanan yang dikonsumsi. Hal ini terbukti 
efektif dalam menurunkan berat badan, karena rekaman harian tersebut 

membantu mengidentifikasi masalah/efek makanan yang dikonsumsi dan 
membantu dalam proses evaluasi program diet, sehingga dengan mudah 

dapat dibandingkan jenis makanan, porsi, serta waktu makan dengan 
keberhasilan program menurunkan berat badan

Dengan memperhatikan panduan diet di atas, penderita diabetes 
dapat hidup dengan lebih nyaman, karena tidak perlu menyiksa diri 

dengan diet yang terlalu ketat, sekaligus dapat mengontrol penyakitnya. 
Yang diperlukan hanyalah kedisiplinan dan ketelatenan baik dari 
penderita sendiri maupun dari pihak keluarga atau pendamping. 

Tidak ada salahnya juga untuk menerapkan panduan makan ini pada 
anggota keluarga yang lain, agar penderita tidak merasa dibedakan dari 

orang-orang di sekelilingnya. Toh, panduan ini akan membuat kita 
untuk selalu memperhatikan pola makan sehat. Jangan lupa juga untuk 

mengkombinasikannya dengan olahraga teratur, agar efek baik yang 
diharapkan segera tercapai. Nah, selamat mencoba!

www.kesehatanmuslim.com
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Pilah-Pilih 
Olahraga 

bagi Diabetisi
Penulis : dr. Kartika Sari
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Olahraga yang tepat dan rutin 
merupakan salah satu dari 
empat pilar penanganan 

diabetes. Olahraga memiliki dampak 
positif langsung maupun tidak langsung 
terhadap para penderita diabetes 
atau diabetisi, seperti meningkatkan 
sensitivitas insulin sehingga glukosa 
darah lebih mudah masuk dan 
digunakan dalam sel, meningkatkan 
ambilan glukosa pada otot tanpa 
insulin, menjaga kestabilan berat badan 
dan tekanan darah, dsb. Namun tidak 
semua jenis olahraga dianjurkan bagi 
diabetisi, karena jika salah pilih, justru 
dapat membahayakan kesehatan. Lalu, 
olahraga seperti apa yang sesuai? 

Jenis	Olahraga	yang	
Dianjurkan 
Jenis olahraga yang dianjurkan 
bagi diabetisi, karena telah terbukti 
efektivitasnya dalam  menangani 
diabetes, adalah olahraga aerobik dan 
olahraga peregangan atau beban/
resistensi. Olahraga aerobik adalah 
jenis olahraga yang berpusat pada 
peningkatan kerja jantung, pembuluh 
darah, serta optimalisasi penggunaan 
oksigen dalam 

tubuh, sedangkan olahraga peregangan 
berfokus pada pembentukan dan 
pemeliharaan massa otot tubuh.  
Keduanya sangat baik jika dipadukan, 
karena membantu mengontrol level gula 
darah, selain pengontrolan melalui diet 
sehat. 

Pilihan olahraga aerobik meliputi 
jalan kaki, jalan cepat, jogging, lari, 
bersepeda, berenang, skating, dayung, 
dsb, sedangkan olahraga beban seperti 
latihan beban di gym, push-up, sit up, 
squat, dan sejenisnya. 

Durasi dan Frekuensi 
yang Dianjurkan
Untuk olahraga aerobik, para pakar 
menganjurkan agar dilakukan minimal 
30 menit per harinya, 5 hari dalam 
seminggu, atau total durasi olahraga 
seminggu selama 150 menit.  Intensitas 
yang dianjurkan adalah sedang sampai 
berat. Sebagai contoh, jika olahraga 
yang dilakoni adalah jalan cepat, maka 
intensitas sedang adalah jika si pelari 
masih mampu berlari sambil berbicara, 
namun tidak lebih dari itu. Adapun 
pada intensitas berat, si pelari tidak 
mampu lagi berlari sambil berbicara 
beberapa patah kata tanpa berhenti 
untuk mengambil nafas.

Sebaiknya olahraga dilakukan pada 
waktu yang memungkinkan, seperti 
di pagi hari. Namun jika target 30 
menit tidak dapat terpenuhi dalam 

Untuk 
olahraga 

aerobik, para pakar 
menganjurkan agar 

dilakukan minimal 30 menit 
per harinya, 5 hari dalam 

seminggu
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sekali berolahraga, misalnya akibat kesibukan sehari-hari, maka 
30 menit tersebut dapat dipecah menjadi 3 sesi masing-masing 10 
menit, atau 2 sesi dengan durasi per sesinya 15 menit. Menurut 
para pakar, selama dilakukan dengan rutin, efektivitasnya tetap 
menjanjikan. 
Olahraga beban dianjurkan untuk dimasukkan sebagai tambahan 
olahraga aerobik yang sudah dilakukan. American Diabetic 

Association (ADA) merekomendasikan untuk memulai program 
latihan beban dengan intensitas sedang, yakni 1 set yang terdiri dari 
10-15 kali pengulangan gerakan dengan tambahan beban, tiga kali 
seminggu. Jika diabetisi telah terbiasa dengan pola tersebut, maka 
latihan dapat ditingkatkan menjadi tiga set, masing-masing terdiri 
dari 10-15 kali pengulangan, tiga kali seminggu. 

Tidak biasa berolahraga? 
Jika sebelumnya diabetisi tidak terbiasa berolahraga, maka 
dianjurkan untuk memulai dengan durasi minimal dan jenis 
olahraga yang paling ringan, seperti berjalan kaki atau berjalan 
cepat 5-10 menit per harinya, 1-2 hari per minggu. Ketika sudah 
terbiasa, maka durasi dan frekuensi olahraga dapat ditingkatkan 
secara bertahap setiap minggunya hingga mencapai durasi dan 

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami dalam mengembangkan 
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frekuensi yang ideal. 

Jangan	lupa...
Berolahraga dalam intensitas yang cukup tinggi, terlebih bagi 
diabetisi yang telah rutin menggunakan obat-obatan penurun 
kadar gula darah seperti insulin dan sejenisnya, dapat menyebabkan 
penurunan kadar gula darah secara drastis, sehingga mengakibatkan 
hipoglikemia. Oleh karena itu, sebelum berolahraga, sebaiknya 
diabetisi menyediakan beberapa hal dibawah ini untuk 
mengatasinya: 

- 15-20 mg karbohidrat reaksi cepat, seperti karbohidrat dari 
tablet glukosa, minuman olahraga atau minuman manis lainnya. 

- Snack manis 
Jika memungkinkan, sebelum berolahraga, sebaiknya diabetisi 
mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan atau serealia agar 
gula darah tidak mudah drop selama berolahraga. Disamping 
itu, hendaknya diabetisi telah memiliki pengetahuan yang cukup 
mengenai hipoglikemia dan tanda-tandanya, sehingga ketika 
kondisi ini mulai dirasakan, maka olahraga dapat segera dihentikan 
dan diabetisi dapat mengambil langkah penanganan yang sesuai. 

Selain itu, sebelum memulai setiap rencana olahraga rutin, 
sebaiknya diabetisi berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter 
yang merawatnya, agar dapat dinilai kesesuaian olahraga dengan 
kondisi kesehatannya secara individual. 

Ayo bergerak! 
Disamping olahraga yang telah pakem ragamnya diatas, diabetisi 
juga dianjurkan tetap aktif dan banyak bergerak sepanjang harinya, 
serta menghindari terlalu lama duduk atau berbaring. Berjalan 
di sekeliling rumah, menyapu rumah dan halaman, mengepel, 
berkebun, menata rumah, berkunjung ke tetangga, berbelanja sambil 
berjalan kaki, naik turun tangga, dan beragam aktivitas harian 
lainnya juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan gula darah 
diabetisi, selain praktis dan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, ayo 
bergerak! 
-------
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Merawat Luka 
Komplikasi 
Diabetes

Oleh :Arif Rohman Mansur, S.Kep.Ns
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Merawat luka yang 
tidak sembuh-
sembuh

Setiap orang pasti pernah 
mengalami yang namanya 
luka, yaitu terputusnya 
kontinuitas jaringan kulit 
akibat trauma fisik, mekanik, 
suhu, maupun bahan kimia  
sehingga mengakibatkan 
terjadinya gangguan pada 
fungsinya, dan menimbulkan 
berbagai keluhan seperti, nyeri, 
demam, dan bengkak. Secara 
umum luka dapat sembuh dengan 
sendirinya sebagai bentuk respon 
tubuh untuk memperbaiki sendiri apa 
yang rusak pada bagian tubuhnya, ini 
terjadi jika dalam tubuh orang tersebut 
semua sistem berjalan dengan baik 
dan tidak terdapat penyulit yang dapat 
menyebabkan tubuh tidak dapat atau 
lambat melakukan proses penyembuhan.

Apabila kita menjumpai luka yang 
tidak kunjung sembuh, kita  harus 
berhati-hati. Bisa jadi, kita mengalami 
apa yang dinamakan luka kronik atau 
luka yang tidak kunjung sembuh dalam 
waktu dua sampai dengan empat pekan. 
Salah satu komplikasi yang dapat dialami 
oleh penderita penyakit diabetes melitus 
adalah timbulnya luka kronis seperti luka 
tekan, borok kaki, ulkus kaki diabetik 
dan jenis lain dari luka yang sulit untuk 
disembuhkan, kondisi ini disebabkan 
karena kadar gula darah tinggi yang tidak 

terkontrol 
sehingga merusak pembuluh darah 
yang mengakibatkan aliran darah 
ke daerah yang mengalami luka 
berkurang (iskemik). Penyebab 
lainnya adalah akibat persyarafan 
yang kurang sensitif terhadap 
nyeri (neuropati) . Penderita 
penyakit gula biasanya  baru 
manyadari ketika lukanya sudah 
mengeluarkan cairan atau nanah 
dan terjadi infeksi. 

Bagian tubuh  penderita  
diabetes yang paling sering 
mengalami perlukaan adalah kaki,  
jika tidak dirawat dengan teratur 
dapat mengakibatkan terjadinya 
infeksi bahkan sampai dilakukan 
amputasi. Karenanya, penting bagi 
penderita penyakit diabetes untuk 
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melakukan perawatan diri pada bagian 
kaki. Tindakan awal berupa upaya 
pencegahan yang tepat sangat penting 
untuk dilakukan guna menghindari 
efek buruk luka pada kaki diabetes 
adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kaki secara rutin 
setiap hari, apakah ada luka, lecet, 
goresan, pembengkakan , tanda 
tekanan atau retak antara ruang jari-
jari kaki, kemerahan atau bengkak 
di sekitar kuku, masalah sepele 
pada kaki penderita diabetes dapat 
memicu masalah yang lebih besar 
yang mengarah ke amputasi. 

2. Potonglah kuku kaki dengan 
gunting kuku setelah mencuci kaki.

3. Jangan pergi tanpa menggunakan 
alas kaki, bahkan di dalam ruangan 
sekalipun. Karena kaki penderita 
diabetes sangat mudah untuk 
menginjak sesuatu yang dapat 
membuat luka pada jari-jari 
kaki, lindungi kaki Anda dengan  
memakai sepatu yang nyaman dan 
kokoh, yang tidak terlalu ketat 
atau longgar untuk menghindari 
lecet pada kaki dan gunakanlah 
kaus kaki yang berbahan wol atau 
katun.  Jangan lupa, setiap kali akan 
mengenakan sepatu goyangkan 
sepatu untuk menghilangkan kerikil 
atau objek lain yang bersembunyi di 
dalam sepatu.

4. Cuci dan bersihkan kaki Anda 
setiap hari menggunakan  air hangat 
dan sabun, lalu keringkan dan 
berikan perhatian lebih pada jari 
kaki. Berilah pelembab pada ujung 

dan jari-jari kaki setidaknya dua 
kali sehari sehingga kaki Anda 
terhindar dari kekeringan.

5. Lakukan perawatan ekstra 
untuk mengeringkan kaki Anda 
sepenuhnya, terutama diantara jari-
jari kaki. Kaki  yang lembab atau 
basah dapat menyebabkan berbagai 
macam masalah.

6. Apabila kaki lecet atau sudah 
muncul luka yang sudah bernanah 
Harus berkonsultasi segera dengan 
dokter atau perawat spesialis luka 
yang sudah terlatih. 

7.  Lakukan latihan kaki secara 
teratur, ketika duduk dengan 
memutar pergelangan kaki, 
goyangkan jari-jari kaki atau 
gerakkan kaki naik dan turun. 
Ini semua dapat melancarkan 
sirkulasi darah dan membantu 
meminimalkan risiko masalah pada 
kaki.

8. Wajib berhenti merokok karena 
kandungan zat racun rokok akan 
merusak pembuluh darah dan 
menyebabkan sirkulasi darah 
memburuk.  

9. Mengontrol kadar gula darah 
dengan makan diet seimbang dan 
mengonsumsi secara rutin obat 
yang diresepkan. 

Tips merawat luka diabetes
Bagaimana apabila luka sudah 

terjadi,  upaya perawatan yang dapat 
dilakukan untuk menghilangkan 
infeksi dan penanganan luka  
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diabetes oleh keluarga di rumah adalah :
1. Awali dengan membaca basmalah dan doa terlebih dahulu, 

kemudian cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir 
dan  pakai sarung tangan, cuci luka dengan menggunakan 
sabun cair (sabun cair antiseptik lebih dianjurkan), cairan untuk 
mencuci luka boleh menggunakan air hangat rebusan daun 
jambu biji (5 lembar daun jambu biji di rebus dalam 1 liter 
air sampai menjadi 0,5 liter), cairan tersebut terbukti dapat 
menggurangi bau khas pada luka diabetes  dan melancarkan 
peredaraan darah. Cairan lain yang dapat digunakan adalah Nacl 
0,9 %.

2. Hindari mencuci dengan cairan yang toksik atau racun untuk 
luka misalnya H2O2

3. Keringkan luka menggunakan pinset dan  kassa steril
4. Perhatikan  luka dengan detail yang meliputi  warna dasar 

luka, ukuran, jumlah cairan, dan  bau.
5. Apabila warna dasar luka  hitam atau kuning, maka itu adalah 

jaringan mati yang harus dilakukan diangkat (debridemen) 
oleh perawat/dokter yang sudah terlatih, atau bisa juga dengan 
menggunakan obat khusus yang dapat melunakan jaringan mati 
tersebut, sehingga akan mudah untuk dilakukan pengangkatan 
jaringan, misalnya: hydrogel. Luka yang baik jika warna dasar 
luka sudah berwarna merah.

6. Tutup luka dengan menggunakan kassa steril yang 
dilembabkan dengan NaCl 0,9 %.

7. Plester/fiksasi dengan menggunakan plester yang aman/
hypoalergi, plester tertutup semua bagian kassa (bukan hanya 
pinggir kassa), untuk menjamin balutan dapat bertahan lama dan 
mencegah balutan kotor.

8. Pakai kaos kaki yg lembut, nyaman dan menyerap keringat 
(terutama saat keluar rumah) untuk menghindari balutan kotor 
juga memberikan rasa nyaman pada penderita.

9. Bereskan  peralatan yang digunakan dan cuci tangan
Demikian tips pencegahan dan  perawatan luka diabetes yang 

dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat bagi penulis dan 
pembaca majalah kesehatan muslim dimanapun Anda berada. 
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Pengaruh 
Diabetes 

pada 
Kehamilan

Penyusun: dr.  Kartika Sari 
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Kehamilan, disamping 
merupakan saat-saat yang 
membahagiakan bagi sang 

calon ibu, juga merupakan periode 
yang menimbulkan kekhawatiran. Hal 
ini selain disebabkan oleh beban fisik 
dan psikis yang bertambah pada tubuh 
ibu, juga karena beberapa penyakit 
tertentu justru muncul pada periode 
penting ini. Sebut saja hipertensi tipe 
khas yang disebut dengan preeklampsia 
dan eklampsia, kemudian asma yang 
diinduksi oleh kehamilan, anemia berat, 
dan diabetes gestasional - tipe diabetes 
khusus yang hanya terjadi pada saat 
kehamilan. Pada bahasan kali ini, penulis 
ingin sedikit berbagi mengenai apa dan 
bagaimana sebenarnya diabetes pada 
kehamilan itu, dampaknya bagi ibu dan 
janin, serta cara penanggulangannya. 

Diabetes	Gestasional,	
khusus	Ibu	Hamil	

Diabetes gestasional merupakan 
salah satu dari beberapa tipe diabetes, 
yang khusus dialami oleh ibu hamil, 
yang sebelumnya tidak menderita 
diabetes. Pelacakan terhadap diabetes 
gestasional biasanya dimulai saat 
memasuki trimester kedua, yakni antara 
minggu ke 24-28, karena umumnya 
peningkatan kadar gula darah yang 
signifikan terdeteksi pada minggu-
minggu tersebut. Namun pada sebagian 
kecil kasus, diabetes gestasional dapat 
terjadi lebih awal, dan berkorelasi erat 
dengan dampak yang berat pada janin, 
seperti keguguran atau cacat berat pada 

organ utama janin, seperti otak dan 
jantung. 

Menurut WHO, kriteria 
diagnostik untuk diabetes 
gestasional adalah: 

- Kadar glukosa plasma darah 
vena saat puasa lebih dari atau 
sama dengan 126 mg/dl (7 
mmol/l). Namun jika kadar 
glukosa puasa dibawah angka 
tersebut, untuk benar-benar 
menyingkirkan dugaan diabetes 
gestasional, hasilnya harus 
dipadukan dengan hasil tes 
toleransi glukosa 2 jam. 

- Kadar glukosa plasma lebih 
dari atau sama dengan 140.4 
mg/dl (7.8 mmol/l) pada 2 jam 
setelah tes toleransi glukosa 
oral menggunakan asupan 75 g 
glukosa. 

Yang membedakan diabetes 
gestasional dengan diabetes pada 
umumnya yang bersifat kronis, 
diabetes gestasional umumnya akan 
membaik dan kadar gula darah 
penderita akan kembali normal 
segera setelah persalinan.

Penyebab Diabetes 
Gestasional

Diantara proses yang diduga 
menyebabkan lonjakan kenaikan 
gula darah pada saat hamil 
adalah pengaruh plasenta janin 
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""

terhadap kerja hormon insulin 
ibu. Sebagaimana lazim diketahui, 
plasenta menghasilkan hormon-
hormon yang menunjang tumbuh 
kembang janin. Namun disisi lain, 
plasenta juga memproduksi hormon 
untuk mencegah penurunan drastis 
kadar gula darah ibu, dengan cara 
menghambat kerja hormon insulin 
ibu. Akibatnya, jumlah insulin yang 
dibutuhkan untuk memasukkan 
zat gula ke dalam sel-sel tubuh ibu 
meningkat hingga mencapai tiga kali 
lipat kebutuhan normalnya. Apabila 

gula darah tinggi namun belum 
cukup untuk dikategorikan sebagai 
diabetes) 

- Berat badan berlebih (overweight) 
sebelum hamil (yakni berat badan 
20% atau lebih diatas berat badan 
ideal)

- Obesitas, yakni indeksi massa 
tubuh (IMT) sebelum hamil 
adalah 30 atau lebih

- Riwayat keluarga mengidap 
diabetes, khususnya kerabat 

tubuh ibu tidak mampu memproduksi 
hormon insulin sesuai kebutuhan, maka 
zat gula akan lebih banyak menetap 
dalam darah, dan terjadilah yang disebut 
dengan diabetes gestasional. 

Mereka	yang	Berisiko	
Menderita Diabetes 
Gestasional	

Terdapat beberapa faktor yang 
meningkatkan risiko seorang 
ibu menderita diabetes pada saat 
kehamilannya. Diantara faktor risiko 
tersebut adalah: 

- Toleransi glukosa terganggu atau 
toleransi glukosa puasa terganggu 
sebelum kehamilan (yakni kadar 

terdekat, misalnya orangtua atau 
saudara

- Riwayat melahirkan bayi dengan 
berat diatas 4000 gr sebelumnya

- Riwayat melahirkan bayi lahir 
mati sebelumnya, khususnya jika 
penyebabnya tidak diketahui

- Riwayat diabetes gestasional pada 
kehamilan sebelumnya

- Jumlah cairan amnion berlebih 
(polihidramnios)

Meskipun demikian, cukup banyak 
pula wanita yang mengalami diabetes 
gestasional tanpa adanya faktor risiko 

Sebaiknya setelah dikhitan memakai sarung terlebih dahulu,  
karena bentuknya longgar dan relatif aman dari kemungkinan 

gesekan gland penis dengan kain.. 
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yang dapat diidentifikasi sebelumnya. 

Gejala	dan	Dampak	Diabetes	
Gestasional	pada	Ibu	

Sebagaimana diabetes pada umumnya, gejala awal gangguan ini 
tidak langsung dirasakan oleh ibu yang mengalaminya. Seringkali 
gejala yang timbul menyerupai keluhan umum pada kehamilan 
normal, seperti mudah lelah, mudah haus, dan lebih sering 
berkemih. 

Namun meski gejala yang ditimbulkannya tergolong ringan, 
dampak diabetes gestasional terhadap kesehatan ibu secara 
keseluruhan tidak dapat dianggap remeh. Diantaranya adalah: 

- Peningkatan risiko persalinan prematur 

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami menyebarkan Buku Gratis 

berjudul

"Panduan	Bersuci	dan	
Shalat	Bagi	Orang	Sakit"

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis



Majalah Kesehatan Muslim 39

- Peningkatan risiko mengalami preeklampsia dan eklampsia, 
khususnya pada trimester akhir kehamilan.

- Peningkatan risiko menderita diabetes tipe 2 di waktu mendatang 
- Peningkatan risiko menderita diabetes gestasional pada kehamilan 

selanjutnya 
- Jika bayi memiliki berat diatas normal, ibu berisiko untuk 

mengalami kesulitan saat persalinan, seperti persalinan lama, 
robeknya jalan lahir, pendarahan, dan robekan rahim pada ibu yang 
sebelumnya menjalani persalinan caesar. 

Dampak	Diabetes	Gestasional	pada	
Bayi	

Selain berdampak pada ibu, diabetes gestasional juga memberikan 
pengaruh kurang baik bagi tumbuh kembang janin di dalam rahim. 
Diantaranya dampaknya adalah:  

- Bayi besar  (makrosomia), yang menyebabkan kesulitan pada 
kehamilan tahap lanjut dan persalinan. Bayi makrosomia dapat 
didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir diatas 4000-4500 g, 
berapapun usia kehamilannya saat dilahirkan. Bayi makrosomia 
berisiko mengalami cedera saat lahir melalui persalinan per 
vaginam, seperti cedera bahu, patah tulang, dan cedera atau 
kelumpuhan saraf. Oleh karena itu, penanganan persalinan untuk 
bayi makrosomia hampir selalu memerlukan operasi. 

- Bayi berisiko mengalami hipoglikemia saat lahir. Jika tidak cepat 
ditangani, bayi dapat menderita kejang. 

- Bayi berisiko lebih besar untuk mengidap gangguan toleransi 
glukosa dan diabetes di usia dewasa 

- Bayi berisiko menderita obesitas pada masa kanak-kanak
- Bayi berisiko mengalami sindrom distress pernafasan saat lahir, 

baik pada kondisi prematur maupun matur 
- Bayi berisiko mengalami hiperbilirubinemia 
- Bayi berisiko mengalami gangguan pencapaian intelektual 

(gangguan intelegensia) 
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Penanganan	Diabetes	Gestasional		
Penanganan diabetes gestasional secara umum memiliki 

kemiripan dengan penanganan diabetes  tipe lainnya. Langkah-
langkah penanganan tersebut meliputi: 

Terapi Non-farmakologis 
- Penurunan berat badan, ditujukan bagi wanita dengan IMT > 27 
- Diet. Ibu hamil penderita diabetes gestasional sangat dianjurkan 

untuk mendapatkan pengarahan mengenai diet sehat oleh 
ahli gizi yang kompeten menangani diabetes. Bahan makanan 
diutamakan yang memiliki kandungan serat dan mikronutrien 
tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil tanpa 
meningkatkan gula darahnya secara signifikan. 

- Olahraga. Ibu hamil dianjurkan untuk berolahraga minimal 30 
menit setiap harinya, seperti jalan kaki, jalan cepat, berenang, 
bersepeda, dll. 

Terapi Farmakologis 
Terapi farmakologis dipertimbangkan untuk diberikan jika setelah 

1-2 minggu terapi non-farmakologis gagal menurunkan kadar gula 
darah ibu, atau jika pemeriksaan USG menunjukkan tahap awal 
makrosomi pada janin (lingkar perut > persentil ke 70). 

Terapi farmakologis dapat dilakukan menggunakan insulin 
reguler, analog insulin aksi cepat, dan/atau obat-obatan antidiabetik 
oral seperti metformin dan glibenklamid. Akan tetapi, penggunaan 
insulin lebih banyak dilakukan, karena masih adanya kontroversi 
mengenai keamanan pemakaian obat antidiabetik oral selama 
kehamilan. Yang perlu digarisbawahi dalam terapi farmakologis 
ini adalah terapi bersifat spesifik untuk masing-masing penderita, 
sehingga dosisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan individual. 

Sebagai penutup, dapat kita katakan bahwa diabetes gestasional 
merupakan salah satu  gangguan kesehatan khas pada kehamilan 
yang memerlukan perhatian dan penanganan yang cermat, agar 
kesehatan ibu dan janin dapat tetap terjaga, dan terhindar dari 
beragam komplikasi yang diakibatkannya.  

-----------
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Konsultasi 
Kesehatan

Komplikasi Diabetes
Tanya	:

Assalamu’alaikum. Salam sejahtera, Ayah saya menderita penyakit 
DM type II sejak tahun 2008, kondisi gulanya naik turun. kalau 
turun kadar gula sewaktu di cek terbaca low atau sampai 12, tapi 
kalau naik terbaca high bahkan terbaca sampai 600 lebih. Akhir-
akhir ini sering merasa kesakitan di kedua kakinya dan terjadi cuma 
pada waktu malam saja sekitar jam 11 malam keatas dan siang hari 
normal tapi tidak bisa berjalan jauh lebih dari 50 meter. Tolong 
penjelasannya, apakah itu komplikasi atau ada penyakit yang lain ? 
Apa yang harus kami (keluarga) lakukan?Mohon bantuannya, terima 
kasih. Wassalamu’alaikum.Jawab :

Jawab	:
Penyakit gula/diabetes melitus (DM) adalah kelompok penyakit 

metabolik dengan karakteristik hiperglikemia (peningkatan glukosa/
kadar gula dalam darah) yang terjadi karena kelainan sekresi 
insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya.  Jika proses dalam tubuh 
seimbang, maka kelebihan glukosa dalam tubuh manusia tidak 
akan menimbulkan penyakit. Tapi jika kadar insulin rendah, atau 
insulin tidak diproduksi maka ini dapat menyebabkan kadar glukosa 
menumpuk dalam darah atau yang lebih dikenal dengan sakit gula/
DM. Penyakit DM bisa dialami siapa saja, baik yang kurus atau 
yang gemuk, baik yang muda atau yang tua, baik wanita atau pria.

Pada penderita DM dapat terjadi komplikasi pada semua 
tingkat sel dan semua tingkatan anatomik. Manifestasi komplikasi 

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda
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kronik dapat terjadi pada tingkat pembuluh darah 
kecil (mikrovaskular) berupa kelainan pada retina 
mata, glomerulus ginjal, saraf, dan pada otot jantung 
(kardiomiopati). Pada pembuluh darah besar, 
manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada 
pembuluh darah serebral, jantung (penyakit jantung 
koroner), dan pembuluh darah perifer (tungkai 
bawah). Komplikasi lain DM dapat berupa kerentanan 
berlebih terhadap infeksi saluran kemih, tuberkolosis 
paru, dan infeksi kaki, yang kemudian dapat menjadi 
ulkus/gangrene diabetes.

Rasa sakit atau nyeri di kaki pada Ayah Anda bisa 
disebabkan karena komplikasi gangguan saraf dari 
penyakit DM. Komplikasi dari penyakit DM bisa 
dicegah asalkan gula darah bisa terkontrol dengan 
baik. Pengontrolan kadar gula darah meliputi :

1. Penjagaan makanan. Penderita sebaiknya 
mengonsumsi makanan dengan karbohidrat rendah 
dan lambat menjadi gula. Perbanyak mengonsumsi 
buah dan sayuran terutama kubis, kacang panjang, 
dan paprika untuk memperbaiki fungsi pankreas. 
Pengaturan pola makan membutuhkan kedisiplinan. 
Sebaiknya konsultasikan dengan ahli gizi mengenai 
pola makan yang tepat bagi penderita DM.

2. Olahraga yang teratur. Olahraga yang benar 
dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain 
menurunkan kadar gula darah (dengan mengurangi 
resistensi insulin, meningkatkan sensivitas insulin), 
menurunkan berat badan, mencegah kegemukan, serta 
mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi

3. Minum obat secara rutin. Penggunaan obat 
penurun gula darah diberikan setelah dengan cara 
pengaturan makan dan olahraga kadar gula darah 
belum terkontrol.

4. Cukup istirahat dan menghindari stress. Faktor 
stress juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan 
kadar gula darah.

Peran dan dukungan dari keluarga sangat 
dibutuhkan untuk membantu dan mengingatkan 
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penderita DM agar bisa mengelola penyakitnya dengan 
baik. Jika kada gula darah dapat  terkontrol dengan baik, 
insyaAllah tidak akan terjadi komplikasi penyakit DM. Semoga 
bermanfaat.

Berat	Badan	Naik	Drastis
Tanya	:

Terkadang saya bingung dengan berat badan saya yang terus 
menerus naik yang awalnya badan saya beratnya itu hanya 57 
kg, sekarang dalam waktu 3 bulan aja sudah sampai 87 kg. Bagai 
mana cara diet yang tepat untuk badan saya yang gampang naik 
ini?

Jawab	:
Bismillah
Semoga Anda selalu dikaruniai kesehatan. Penambahan 

berat badan yang Anda alami termasuk cukup drastis. Berat 
badan berlebih memang merupakan problem kesehatan yang 
perlu penatalaksanaan yang serius. Mempertahankan berat 
badan ideal membutuhkan perencanaan, termasuk yang paling 
penting adalah pola makan. Ada beberapa hal yang perlu Anda 
perhatikan terkait pengaturan pola makan :

1. Porsi makan yang cukup. Penambahan berat badan  bisa 
jadi karena porsi makan yang berlebih. Oleh karena itu, Anda 
bisa mencoba mengurangi porsi makan besar, baik frekuensinya 
maupun banyaknya porsi setiap kali makan.

2. Hindari makanan cepat saji. Makanan cepat saji yang 
sarat dengan kalori sebagian besar memiliki kandungan lemak 
yang berlebih. Bahkan, satu porsi makanan cepat saji bisa 
mengandung seluruh jumlah kalori yang kita butuhkan dalam 
satu hari.

3. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah 
secara umum mengandung kalori yang minimal, dan sudah 
cukup membuat Anda kenyang sehingga bisa membantu 
menurunkan berat badan Anda.

4. Kurangi ngemil. Terlalu banyak makan makanan ringan 
ternyata bisa berpengaruh terhadap penambahan berat badan, 
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karena ternyata banyak makanan ringan yang justru tinggi 
kalori.

5. Minum air putih yang cukup. Kebutuhan cairan 
orang dewasa kira-kira 2 liter perhari. Usahakan untuk bisa 
memenuhi kebutuhan cairan tersebut.

6. Mengganti jenis makanan tertentu. Misalnya 
mengganti nasi dengan nasi beras merah, kentang rebus, 
kacang-kacangan, maupun roti gandum. Makanan-
makanan tersebut merupakan sumber karbohidart yang 
lebih lama dicerna tubuh, sehingga membuat perut kenyang 
lebih lama.

7. Menghindari gorengan. Gorengan mempunyai 
potensi lemak yang dapat meningkatkan kolesterol dan 
menyebabkan penumpukan lemak yang berlebih dalam 
tubuh. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari gorengan 
dan konsumsi makanan dengan cara direbus, di panggang, 
pepes, kukus, atau sup.

Demikian beberapa tips diet untuk membantu 
menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan 
Anda tetap ideal. Selain itu, imbangi juga dengan olahraga 
teratur, istirahat yang cukup, dan hilangkan stress. Faktor-
faktor tersebut juga berperan dalam mempengaruhi berat 
badan Anda. Semoga bermanfaat.

Konsultasi Kesehatan diasuh oleh : 
dr. Adika Mianoki
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Saatnya 
Memulai Toilet 

Training
Penulis : dr. Avie Andriyani
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Anak-anak terus tumbuh 
dan berkembang. Seiring 
dengan bertambahnya usia, 

maka makin banyak kemampuan yang 
bisa mereka pelajari. Sebagai orangtua, 
sudah menjadi kewajiban kita untuk 
mengajarinya berbagai macam hal yang 
bisa menunjang kemandirian mereka. 
Salah satu hal yang penting diajarkan 
kepada anak adalah toilet training, 
yaitu latihan menggunakan toilet. 
Metode toilet training ada bermacam-
macam, namun tujuannya sama yaitu 
supaya anak tidak lagi mengompol 
atau menggunkan diapers.

Kapan Saat yang 
Tepat untuk 
Memulai?

Tidak ada patokan pasti kapan 
orangtua bisa memulai toilet training, 
karena semuanya tergantung 
pada kesiapan anak dan orangtua. 
Hindari memulai toilet training 
pada usia yang terlalu dini, karena 
hal tersebut akan menyebabkan 
frustasi pada anak. Hal ini mengingat 
anak belum bisa mengutarakan 
keinginannya, sementara orangtua 
terus mendorongnya untuk tidak 
mengompol atau buang air besar 
sembarangan. 

Meski tidak ada patokan pasti, 
namun rata-rata menjelang usia 2 
tahun merupakan saat yang tepat 
untuk memulai toilet training. 

Secara fisik, anak usia 18 bulan mulai 
bisa berdiri tegak, jongkok, dan otot 
kandung kemihnya juga mulai bekerja 
dengan baik. Saat inilah anak biasanya 
mulai bisa diajari untuk mengontrol 
kandung kemihnya. Selain kondisi 
fisik, kondisi emosional anak juga 
berpengaruh pada keberhasilan toilet 
training. Pada usia 18-24 bulan, anak 
mulai bisa mengutarakan keinginannya 
dan mulai bisa diajak berkomunikasi. 
Maka saat inilah saat yang tepat untuk 
memperkenalkannya pada toilet, kloset, 
dan aktivitas buang air kecil/besar.

Langkah-langkah 
dalam Toilet Training

Menerapkan toilet training perlu 
proses bertahap yang perlahan namun 
pasti. Jangan terburu-buru memasang 
target anak berhasil melewati tahap 
toilet training dalam waktu singkat. 
Jangan menuntut anak untuk sama 
seperti kakaknya atau teman-temannya. 
Berikut ini beberapa langkah yang bisa 
Anda terapkan ketika memulai toilet 
training :

1. Siapkan diri Anda
Jangan memulai toilet training jika 

Anda tidak siap, karena hal ini hanya 
akan membuat proses toilet training 
menjadi pekerjaan yang sia-sia. 
Anda akan mudah menyerah dan 
kemudian memakaikan kembali 
diapers pada anak. Anda harus siap 
membimbing anak untuk rutin ke 
toilet dan mencuci pakaiannya yang 
terkena ompol.
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2. Sabar dan Telaten
Kunci utama dalam proses toilet 

training adalah sabar dan telaten. Pada 
awalnya, Anda akan sangat direpotkan 
karena harus membersihkan kotoran 
anak yang tercecer di lantai. Namun 
demikian, yakinlah bahwa Anda dan 
anak Anda mampu melewati proses 
toilet training dengan baik.  

3. Komunikasikan pada Anak
Meskipun nampaknya belum bisa 

menanggapi ucapan Anda, tapi 
anak biasanya faham ketika Anda 
mengajarinya untuk buang air kecil/
besar di toilet. Sambil membuka 
diapersnya, Anda bisa mengatakan 
bahwa mulai hari ini dirinya tidak 
lagi membutuhkan diapers. Minta 
anak untuk memberi tanda atau 
mengatakan pada Anda jika merasa 
ingin buang air kecil/besar.

4. Mulai lepas diapersnya secara 
bertahap

Pada awal toilet training, Anda mungkin 
tidak bisa sepanjang hari melepas 
diapers anak. Anda bisa melakukannya 
secara bertahap, misalnya anda bisa 
tetap memakaikan diapers ketika 
bepergian atau sedang berkendara. 
Selanjutnya secara perlahan, Anda bisa 
melepasnya sama sekali bahkan ketika 
tidak sedang di rumah.

5. Perkenalkan pada toilet
Ajak anak untuk mengenal toilet, 

tunjukkan mana kloset dan bagaimana 
cara mengguyur kloset. Pada saat-
saat seperti ini, Anda bisa sekaligus 
mengajarinya adab ketika buang air 

kecil/besar. Ajarkan pada anak untuk 
berdoa sebelum masuk toilet dan 
ketika keluar dari toilet. 

6. Ciptakan suasana yang 
menyenangkan

Usahakan kondisi toilet selalu 
bersih dan tidak licin karena bisa 
menyebabkan anak terpeleset. 
Kondisi toilet yang bersih dan 
wangi akan makin menumbuhkan 
semangat anak untuk mau buang 
air kecil/besar di toilet. Anda bisa 
mengajaknya bercerita sambil 
menunggunya selesainya buang air. 
Selain itu, Anda bisa memanfaatkan 
sesi cuci tangan setelah buang 
air kecil/besar menjadi sesi yang 
menyenangkan. Ajak anak membuat 
busa di tangannya dan bermain-
main sejenak dengannya.

7. Berusaha untuk konsisten
Perhatikan siklus buang air kecil 

dan siklus buang besar anak dalam 
sehari. Usahakan untuk mengajaknya 
ke toilet (setiap jam misalnya), 
sesuai dengan pola berkemih anak. 
Lakukan dengan disiplin dan jangan 
sampai tidak konsisten. 

8. Jangan membuat anak trauma
Bentakan dan hukuman hanya akan 

membuat anak jadi trauma. Anda 
harus memaklumi jika sesekali anak 
masih mengompol atau buang air 
besar di celana. Katakan dengan 
lembut bahwa lain kali anak bisa 
menyampaikan pada Anda bahwa 
dirinya ingin buang air kecil/besar.

9. Beri “hadiah” atas jerih payahnya
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Jika anak berhasil melalui tahap demi tahap dalam toilet 
training dengan baik, maka Anda bisa memberinya hadiah. 
Anda tidak harus memberi hadiah dalam bentuk benda, tapi 
Anda juga bisa memberinya pelukan hangat dan kalimat 
pujian.

Berapa	Lama	Hingga	Berhasil?
Keberhasilan toilet training bervariasi sesuai dengan 

kondisi masing-masing anak dan orangtua. Rata-rata 
keberhasilan mulai nampak setelah satu bulan konsisten 
menjalani toilet training, dan benar-benar bisa bebas 
mengompol setelah 3 bulan. Namun jangan berkecil hati 
jika setelah 3 bulan menjalani toilet training tapi belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan. Mungkin Anda 
perlu lebih konsisten dan bersabar ketika menjalaninya. 
Jangan putus asa dan terus lanjutkan toilet trainingnya. Jika 
pada usia yang sudah cukup matang namun anak sangat 
sulit mengontrol keinginan berkemihnya sehingga sering 
ngompol, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan 
dokter supaya bisa diketahui penyebabnya. Ada kemungkinan 
permasalahan anatomis pada tubuh anak atau bisa jadi 
merupakan gejala diabetes tipe 1 (tipe juvenile atau diabetes 
pada anak).
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Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi anda semua 
dalam membantu keberlangsungan majalah "Kesehatan Muslim"  

baik melalui DONASI, ataupun dalam menyebarkan 
link FANSPAGE FACEBOOK, menyebarkan PIN BB 
Kesehatan Muslim, dan menginformasikan kepada khalayak 

mengenai majalah yang kita cintai ini.....

Semoga Alloh 'azza wa jalla memberikan kemudahan kepada 
kita dan menjadikan amalan kita sebagai pemberat timbangan 

amal kita kelak. 
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Oleh: Ustadz Ammi Nur Baits, ST, BA

Dilarang Meniup 
Makanan dan 

Minuman
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Oleh: Ustadz Ammi Nur Baits, ST, BA

Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan larangan meniup makanan 
atau minuman. Diantaranya,

1. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,

نتَفَّْس ِف اإِلَناِء، َوِإَذا أََ�ى اخَلاَلَء َفاَل يََسَّ َذَكرَُه ِبَيِميِنِه �تَ …ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم َفاَل �تَ
Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, 

janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan… (HR. Bukhari 153).
2. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma,

َفَخ ِفيِه نتْ نتَفََّس ِف اإِلَناِء َأْو �تُ �تَ َهى َأْن �تُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نتَ
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi 

gelas. (HR. Ahmad 1907, Turmudzi 1888, shahih).
Mengapa dilarang ditiup?
Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan,

 والنهي عن ال�نفس ف اإلناء هو من طر�ق األدب مافة من �قذ�ره ون�نه وسقوط شئ من الفم
واألنف فيه وحنو ذلك

Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum termasuk adab. Karena 
dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau 
dari hidung atau semacamnya. (Syarh Shahih Muslim, 3/160)

Hal yang sama juga disampaikan Imam Ibnul Qoyim rahimahullah ,

 وأما النفخ ف الشراب فإنه �كسبه من فم النافخ رائحة كر�هة �عاف ألجلها وال سيما إن كان
 م�غري الفم وباجلملة : فأنفاس النافخ ختالطه ولذا مجع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بني النهي عن

ال�نفس ف اإلناء والنفخ فيه
Meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari 

mulup orang yang meniup. Sehingga membuat air itu menjijikkan untuk diminum. 
Terutama ketika terjadi bau mulut. Kesimpulannya, nafas orang yang meniup akan 
bercampur dengan minuman itu. Karena itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menggabungkan larangan bernafas di dalam gelas dengan meniup isi gelas. (Zadul 
Ma’ad, 4/215).

Bolehkah Menggunakan Kipas Angin?
Memperhatikan alasan yang disampaikan oleh An-Nawawi dan Ibnul 

Qoyim tentang mengapa kita dilarang meniup makanan, bisa kita simpulkan 
bahwa menggunakan kipas dalam hal ini dibolehkan. Dengan syarat, kipas yang 
digunakan bukan kipas yang berdebu, yang kotor, sehingga justru menyebarkan 
penyakit pada makanan atau minuman.
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Kisah Turunnya 
Makanan Manna 
Dan  Salwa Dari 

Langit

Penyusun:	dr.	Raehanul	Bahraen
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Bani Israil adalah suatu 
bangsa yang telah banyak 
Allah berikan kenikmatan 

kepada mereka. Salah satunya adalah 
banyak Nabi dan Rasul yang diutus 
untuk membimbing mereka. Akan 
tetapi mereka tidak banyak bersyukur, 
membangkang sampai pada tahap 
membunuh para Nabi.

Allah berfirman mengenai Bani 
Israil,

َعْمُت َعَلْيُكْم  ِإْسرَاِئيَل اْذُكرُوْا ِنْعَمِتَ الَِّت أَنتْ
ْلُ�ُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي  ,وََأنِّ َفضَّ

“Wahai Bani Israil ingatlah nikmat-
nikmat-Ku yang telah kuberikan pada 
kalian dan Aku lebihkan kalian di atas 
seluruh alam” (Al-Baqarah: 47)

Berbagai macam mukjizat para nabi 
mereka lihat dan mereka rasakan akan 
tetapi hati mereka masih saja keras dan 
tidak yakin mengenai perintah Rabb 
mereka. 

Mereka	diberi	rezeki	
manna dan salwa

Suatu ketika mereka kelaparan, 
maka mereka diberikan nikmat oleh 
Allah Ta’ala, yaitu diturunkan dan 
diberi rezeki kepada mereka berupa 
makanana yang disebutkan dalam Al-
Quran yaitu Manna dan Salwa.

 َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم وَأَنزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ
َناُكْم َوَما ْلَوى ُكُلوا ِمن َطيَِّباِت َما َرزَقتْ  وَالسَّ

َظَلُموَنا َوَلِكن َكاُنوا أَنُفَسُهْم َ�ْظِلُموَن

Dan Kami naungi kamu dengan 
awan, dan Kami turunkan kepadamu 
"manna" dan "salwa". Makanlah dari 
makanan yang baik-baik yang telah Kami 
berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka 
menganiaya Kami, akan tetapi merekalah 
yang menganiaya diri mereka sendiri (.Al-
Baqarah: 57)

Mengenai Manna dan Salwa, syaikh 
As-Sa’di rahimahullah menjelaskan,

 وهو اسم جامع لكل رزق حسن يصل بال
�عب، ومنه الزجنبيل والكمأة واخلبز وغري ذلك.

ْلَوى{ طائر صغري �قال له السمان، طيب  }وَالسَّ
 اللحم، فكان �نزل عليهم من املن والسلوى ما

�كفيهم

“Manna adalah istilah makanan yang 
diperoleh dengan cara yang mudah (tidak 
bersusah payah) seperti jahe, biji-bijian, 
roti (gandum) dan lain-lain. Adapun 
Salwa adalah burung kecil yang memiliki 
daging lembut dan enak. Maka diturunkan 
kepada mereka manna dan Salwa yang 
mencukupkan bagi mereka” (Tafsir As-Sa’di 
hal. 52)

Ketidaksabaran	Bani	
Isra’il

Bani Israil tidak bersyukur, malah 
mereka sangat cepat bosan terhadap 
makanan. Sehingga mereka malah 
menantang dan meminta nabi Musa agar 
mengeluarkan makanan lagi untuk mereka.

Allah Ta’ala berfirman,
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ْلُ�ْم َ�ا ُموَسٰى َلْن َنْصِبَ َعَلٰى َطَعاٍم وَاِحٍد َفادُْع لََنا رَبََّك ُيْرِْج لََنا ِمَّا  َوِإْذ قتُ
ْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها ۖ َقاَل أََ�ْسَ�ْبِدُلوَن ْنِبُت اأْلَْرُض ِمْن بتَ  �تُ

ٌر ۖ اْهِبُطوا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُ�ْم ۖ َوُضرَِبْت  الَِّذي ُهَو َأْدَنٰ ِبالَِّذي ُهَو َخيتْ
ُهْم َكاُنوا َ�ْكُفرُوَن ِلَك ِبَأنتَّ لَُّة وَاْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه ۖ ذَٰ  َعَلْيِهُم الذِّ

ْعَ�ُدوَن ِلَك ِبَا َعَصْوا وََكاُنوا �تَ ُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ اْلَقِّ ۖ ذَٰ ْق�تُ ِبآَ�اِت اللَِّه َو�تَ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami 
tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja, oleh 
sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia 
mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu 
sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, 
dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil 
yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik ? Pergilah 
kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta 
!" Lalu ditimpahkanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, 
serta mereka mendapat murka dari Allâh. Hal itu (terjadi) karena 
mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allâh dan membunuh 
para nabi tanpa sebab yang benar. Yang demikian itu (terjadi) 
karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." (Al-
Baqarah:61)

Demikianlah, Bani Israil, bangsa yang sangat pembangkang 
dan tidak bersyukur. Sehingga mereka dibinasakan dan disiksa 
oleh Allah ‘Azza wa Jalla.
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Peduli Muslim
Berkhidmat 
Melayani Umat

Peduli Muslim merupakan salah satu 
divisi di bawah Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Atsari (YPIA) Yogyakarta 

yang menangani masalah sosial kemanusiaan. 
Pada awalnya, YPIA memfokuskan 
kegiatannya di bidang dakwah mahasiswa dan 
pembinaan umat. 
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Dalam hal dakwah mahasiswa, 
kegiatan YPIA diwujudkan dalam 
bentuk pengadaan kursus bahasa 
arab dasar, kajian islam intensif, dan 
perintisan pondok pesantren mahasiswa. 
Adapun pembinaan umat secara 
umum, diwujudkan dalam bentuk 
penyebaran buletin dakwah At-Tauhid, 
pengelolaan situs dakwah muslim.or.id 
dan muslimah.or.id, pengadaan radio 

muslim melalui jalur internet dengan alamat radiomuslim.com dan 
penyelenggaraan kajian umum bulanan.

Seiring waktu berjalan, YPIA membuka donasi kasuistik pada 
momen-momen musibah yang menimpa kaum muslmin, seperti 
Gempa Padang, Tragedi Penyerangan Syi’ah di Dammaj, Agresi Bani 
Israel di Gaza tahun 2009, dan bencana alam Gunung Merapi 2010.

Setelah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kasuistik tersebut, 
terbesit pikiran di antara para pengurus yayasan untuk membuat divisi 
khusus kemanusiaan yang permanen, agar pengelolaan donasi untuk 
membantu meringankan beban kaum muslimin yang tertimpa musibah 
menjadi lebih tertata, terencana, dan profesional.

Untuk itulah Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari membentuk divisi 
baru, Divisi Sosial Kemanusiaan, dengan nama Peduli Muslim.

Aktivitas Peduli Muslim, dimulai dari pembuatan akun page 
facebook, yang kemudian dilaunching 
ke publik pada 12 Januari 2013. Dengan 
hanya bermodal facebook tersebut, ternyata 
antusias kaum muslimin demikian besar 
dengan memberikan bantuan berupa 
donasi. Kemudian, pada 16 Maret 2013 
mulai diposting case pertama di situs 
pedulimuslim.com. Sejak saat itu, kegiatan 
dan program Peduli Muslim semakin 
bertambah.

Dalam jangka waktu empat bulan sejak mulai 
berdirinya, Peduli Muslim telah melakukan berbagai 
program sosial, yaitu:

•	 Santunan	kepada	warga	miskin	
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•	 Bantuan	pembiayaan	rumah	sakit	bagi	warga	
miskin yang terkena musibah

•	 Bantuan	pelunasan	hutang	janda	yang	terilit	
hutang

•	 Santunan	kepada	muallaf
•	 Bantuan	pemberian	modal	kepada	warga	

kurang mampu untuk pengembangan usaha 
produktif

•	 Santunan	kepada	anak-anak	yatim	di	lereng	
Merapi

•	 Pengadaan	layanan	kesehatan	gratis	di	lereng	
merapi dan desa miskin di Gunungkidul

•	 Bantuan	pengadaan	kamar	mandi	dan	WC	
bersama untuk warga korban erupsi merapi di 
Kepuharjo

•	 Pengiriman	relawan	kemanusiaan	ke	
Palestina dan Suriah, bekerjasama dengan Radio 
Rodja Cileungsi.

•	 Pemberian	beasiswa	pendidikan	bagi	pelajar	
kurang mampu

Untuk kegiatan Layanan Kesehatan Gratis, 
insya Allah akan dirutinkan setiap dua bulan sekali, 
dengan sasaran lokasi yang minim akses kesehatan. 
Dalam kegiatan di Gunungkidul 5 Mei 2013 yang 
lalu, tingkat antusiasme warga demikian besar. 
Ada sekitar tujuh puluh orang laki-laki dan lebih 
dari dua ratus orang perempuan yang mengikuti 
kegiatan ini. 

Ke depannya, Peduli Muslim akan 
terus mengembangkan diri, mulai 
dari pengembangan SDM dan 

pengembangan program-program. Dengan 
bekerjasama dengan relawan para dokter dan 
mahasiswa kedokteran UGM, kegiatan layanan 
kesehatan akan terus dirutinkan, dievaluasi, 
dan dikembangkan menjadi lebih baik. Sesuai 
perkembangan donasi yang masuk, diusahakan akan 
diadakan klinik gratis yang nantinya bisa diakses 
secara gratis bagi warga yang membutuhkan.

Kaum muslimin 
yang ingin 

berpartisipasi 
mengembangkan kegiatan 
Peduli Muslim, terbuka 
kesempatan dengan 
menyalurkan donasinya ke 
rekening berikut:

Bank BNI 
Syariah Yogyakarta, 
no. rekening 
0293.191.838 a.n. 
Peduli Muslim YPIA. 
Untuk transfer dari luar 
negeri, gunakan kode bank: 
BNINIDJA.

Untuk mempermudah 
Peduli Muslim dalam 
melakukan pencatatan 
dan  menyusun alokasi 
penyaluran, mohon setiap 
setelah mengirimkan 
donasi, agar menyampaikan 
konfirmasi via sms ke 
nomor +628.961.546.4449 
(Muhammad Iqbal) 
atau ke email: donasi@
pedulimuslim.com. 
Informasi lebih lengkap 
tentang peduli muslim bisa 
dilihat di 

www.pedulimuslim.com.
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[Donasi Kegiatan 
Tim Kesehatan 
Muslim]

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia penerus para 
nabi. Di zaman ini, berdakwah tidak selalu melalui jalur konvensional 
melalui ceramah, pengajian, maupun artikel dan majalah bertemakan 
diniyah. Diperlukan terobosan untuk memanfaatkan dakwah Islam 
di setiap bidang. Salah satunya adalah menyisipkan dakwah Islam 
dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, kami dari Tim Kesehatan 
Muslim berupaya memberikan sumbangsih dakwah Islam dalam bidang 
kesehatan.

Program-program yang kami rencanakan di antaranya:

•	 Pengelolaan	website	kesehatanmuslim.com	:	menampilkan	
artikel informasi seputar kesehatan dan hukum islam serta konsultasi 
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kesehatan gratis.
•	Pembuatan	e-magazine	Majalah	Kesehatan	

Muslim yang dapat di download secara gratis.
•	Pembuatan	e-book	yang	disebarluaskan	

secara gratis.
•	Penyebaran	leaflet	dan	buku	saku	panduan	

ibadah orang sakit secara gratis.
•	Pembuatan	video	edukasi	bertemakan	

kesehatan-Islam.
•	Pengobatan	gratis	bagi	kaum	muslimin	yang	

tidak mampu.
•	Seminar	dan	talkshow	bertemakan	

kesehatan-Islam.
•	Dan	program-program	lainnya.
Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut 

bekerjasama dalam mengemban misi dakwah ini 
sebagai donatur untuk program-program Tim 
Majalah Kesehatan Muslim di atas.

Donasi dapat disalurkan melalui rekening 
Majalah Kesehatan Muslim berikut :

Rekening BNI Syariah (Kode Bank 
:009) No Rek 0297743582

A.n. ADIKA MIANOKI
Setelah transfer mohon konfirmasi ke no HP 

0896 9141 5115

Contoh format konfirmasi : Abdull
ah#1Maret2012#Jogja#500.000

InsyaAllah update laporan donasi akan 
kami laporkan setiap bulan melalui website 
kesehatanmuslim.com. 

Allah Ta’ala berfirman,

Bagi kaum 
muslimin yang 
berminat menyisihkan 
hartanya untuk membantu 
penerbitan	leaflet	gratis	
ini bisa mentransfer ke no 
rekening berikut :

BNI SYARIAH 
0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah 
mentransfer, diharapakan 
untuk konfirmasi ke No 
HP 089691415115dengan 
format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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َبَ�ْت َسْبَع َسَناِبَل ف ْنِفُقوَن َأْموَاَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنتْ  َمَثُل الَِّذ�َن �تُ
َلٍة ِمَئُة َحبٍَّة وَاللَُّه ُ�َضاِعُف ِلَمْن َ�َشاُء وَاللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم ُكلِّ ُسْنبتُ

 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261)

Semoga Allah Ta’ala membalas amal kaum muslimin 
sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang 
ikhlas dalam mengharap wajah-Nya

www.kesehatanmuslim.com 

PIN BB : 32356208
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Polemik 
Alkohol dalam 
Obat-Obatan

Oleh Ustadz M. Abduh Tuasikal, M.Sc
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Kami berawal dengan menjelaskan alkohol dalam obat batuk. Karena 
inilah obat-obatan yang sering menggunakan bahan campuran alkohol.

Alkohol dalam Obat Batuk

Batuk merupakan salah satu penyakit yang cukup sering dialami banyak 
kalangan. Sehingga batuk diidentikan sebagai reaksi fisiologik yang normal. 
Batuk terjadi jika saluran pernafasan kemasukan benda-benda asing atau 
karena produksi lendir yang berlebih. Benda asing yang sering masuk ke 
dalam saluran pernafasan adalah debu. Gejala sakit tertentu seperti asma 
dan alergi merupakan salah satu sebab kenapa batuk terjadi. Obat batuk 
yang beredar di pasaran saat ini cukup beraneka ragam. Baik obat batuk 
berbahan kimia hingga obat batuk berbahan alami atau herbal. Jenisnya pun 
bermacam-macam mulai dari sirup, tablet, kapsul hingga serbuk (jamu). 
Terdapat persamaan pada semua jenis obat batuk tersebut, yaitu sama-sama 
mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai pereda batuk. Akan tetapi 
terdapat pula perbedaan, yaitu pada penggunaan bahan campuran/penolong. 
Salah satu zat yang sering terdapat dalam obat batuk jenis sirup adalah 
alkohol.

Temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup 
mengandung kadar alkohol. Sebagian besar produsen obat batuk baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri menggunakan bahan ini dalam produknya. 
Beberapa produk memiliki kandungan alkohol lebih dari 1 persen dalam 
setiap volume kemasannya, seperti Woods’, Vicks Formula 44, OBH Combi, 
Benadryl, Alphadryl Expectorant, Alerin, Caladryl, Eksedryl, Inadryl hingga 
Bisolvon.

Fungsi Alkohol dalam Obat Batuk Menurut Pakarnya

Menurut pendapat salah seorang pakar farmasi Drs Chilwan Pandji Apt 
Msc, fungsi alkohol itu sendiri adalah untuk melarutkan atau mencampur 
zat-zat aktif, selain sebagai pengawet agar obat lebih tahan lama. Dosen 
Teknologi Industri Pertanian IPB itu menambahkan bahwa berdasarkan 
penelitian di laboratorium diketahui bahwa alkohol dalam obat batuk tidak 
memiliki efektivitas terhadap proses penyembuhan batuk, sehingga dapat 
dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penurunan frekuensi batuk yang kita alami.

Sedangkan salah seorang praktisi kedokteran, dr Dewi mengatakan, 
“Efek ketenangan akan dirasakan dari alkohol yang terdapat dalam obat 
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batuk, yang secara tidak langsung 
akan menurunkan tingkat frekuensi 
batuknya. Akan tetapi bila dikonsumsi 
secara terus menerus akan menimbulkan 
ketergantungan pada obat tersebut.”

Berdasarkan informasi tersebut 
sebenarnya alkohol bukan satu-satunya 
bahan yang harus ada dalam obat 
batuk. Ia hanya sebagai penolong untuk 
ekstraksi atau pelarut saja. (Sumber : 
republika.co.id)

Bedakan Antara Alkohol Pelarut dan 
Khomr

Sebagaimana telah diketahui tadi 
bahwa fungsi alkohol dalam obat 
semacam obat batuk adalah sebagai 
solvent (pelarut). Oleh karenanya, 
sebagaimana penjelesan kami yang telah 
lewat mengenai alkohol, mohon alkohol 
yang bertindak sebagai solvent (pelarut) 
ini dibedakan baik-baik dengan alkohol 
pada khomr. Karena kedua alkohol ini 
berbeda.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu, 
khomr adalah segala sesuatu yang 
memabukkan. Dalilnya adalah sabda 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحرَاٌم

“Setiap yang memabukkan adalah 
khomr. Setiap yang memabukkan 
pastilah haram.” (HR. Muslim)

Yang jadi illah (sebab) pengharaman 
khomr adalah karena memabukkan. 
Khomr diharamkan karena illah (sebab 
pelarangan) yang ada di dalamnya 

yaitu karena memabukkan. Jika illah 
tersebut hilang, maka pengharamannya 
pun hilang. Karena sesuai kaedah “al 
hukmu yaduuru ma’a illatihi wujudan 
wa ‘adaman (hukum itu ada dilihat 
dari ada atau tidak adanya illah)”. Illah 
dalam pengharaman khomr adalah 
memabukkan dan illah ini berasal 
dari Al Qur’an, As Sunnah dan ijma’ 
(kesepakatan ulama kaum muslimin).” 
(Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Ibnu 
‘Utsaimin, 11/195)

Inilah sebab pengharaman khomr 
yaitu karena memabukkan. Oleh 
karenanya, tidak tepat jika dikatakan 
bahwa khomr itu diharamkan karena 
alkohol yang terkandung di dalamnya. 
Walaupun kami akui bahwa yang 
jadi patokan dalam menilai keras 
atau tidaknya minuman keras adalah 
karena alkohol di dalamnya. Namun 
ingat, alkohol bukan satu-satunya 
zat yang dapat menimbulkan efek 
memabukkan, masih ada zat lainnya 
dalam minuman keras yang juga 
sifatnya sama-sama toksik (beracun). 
Dan sekali lagi kami katakan bahwa 
Al Qur’an dan Al Hadits sama sekali 
tidak pernah mengharamkan alkohol, 
namun yang dilarang adalah khomr 
yaitu segala sesuatu yang memabukkan.

Sedangkan alkohol 
yang bertindak sebagai 
pelarut sebenarnya tidak 

memabukkan karena kadarnya yang 
terlalu tinggi sehingga mustahil untuk 
dikonsumsi. Kalau mau dikonsumsi, 
maka cuma ada dua kemungkinan 
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yaitu sakit perut, atau bahkan mati. 
Sehingga alkohol pelarut bukanlah 
khomr, namun termasuk zat berbahaya 
jika dikonsumsi sebagaimana layaknya 
Baygon.

Jadi yang tepat kita katakan 
bahwa alkohol disebut khomr jika 
memabukkan dan tidak disebut khomr 
jika tidak memabukkan.

Pandangan Ilmu 
Fiqih	Mengenai	Obat	
Beralkohol

Syaikh Muhammad bin Sholih 
Al Utsaimin menjelaskan, “Adapun 
beberapa obat yang menggunakan 
campuran alkohol, maka itu tidaklah 
haram selama campuran tersebut 
sedikit dan tidak nampak memberikan 
pengaruh.” (Majmu’ Fatawa wa Rosa-il 
Ibnu ‘Utsaimin, 11/195)

Obat yang mengandung alkohol 
ini dibolehkan karena adanya istihlak. 
Yang dimaksud dengan istihlak adalah 
bercampurnya benda haram atau najis 
dengan benda lainnya yang suci dan 
halal yang jumlahnya lebih banyak 
sehingga menghilangkan sifat najis dan 
keharaman benda yang sebelumnya 
najis, baik rasa, warna dan baunya. 
Pembahasan istihlak ini ada jika kita 
menganggap bahwa alkohol adalah 
khomr dan khomr itu najis. Namun 
jika khomr sudah dianggap tidak 
ada najis, maka jelas yang bercampur 
adalah benda suci dan benda suci.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh 
benda suci tersebut menjadi suci? Pendapat 
yang benar adalah bisa menjadi suci.

Alasannya adalah dua dalil berikut.

Hadits pertama, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,

ُسُه َشْيٌء َنجِّ اْلَماُء َطُهوٌر اَل �تُ
“Air itu suci, tidak ada yang dapat 

menajiskannya.”( HR. Tirmidzi, Abu Daud, An 
Nasa’i, dan Ahmad, shahih) 

Hadits kedua, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

لَّ�تَنْيِ َلْ َيِْمِل اخْلََبَث َلَغ اْلَماُء قتُ ِإَذا بتَ
“Jika air telah mencapai dua qullah, maka 

tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis).”(HR. 
Ad Daruquthni, shahih) 

Dua hadits di atas menjelaskan bahwa 
apabila benda yang najis atau haram 
bercampur dengan air suci yang banyak, 
sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan 
warna atau baunya, maka dia menjadi suci.

Jadi suatu saat air yang najis, bisa berubah 
menjadi suci jika bercampur dengan air suci 
yang banyak. Tidak mungkin air yang najis 
selamanya berada dalam keadaan najis tanpa 
perubahan. Tepatlah perkataan Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah,  “Siapa saja yang  mau 
merenungkan dalil-dalil yang telah disepakati 
dan memahami rahasia hukum syari’at, niscaya 
akan jelas baginya bahwa pendapat inilah yang 
lebih tepat. Sangat tidak mungkin ada air atau 
benda cair yang tidak mungkin mengalami 
perubahan menjadi suci (tetap najis). Ini 
sungguh bertentangan dengan dalil dan akal 
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sehat.” (Majmu’ Al Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah) 

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin juga mengatakan, 
“Begitu pula khomr apabila dia bercampur dengan zat lain yang 
halal dan tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka campuran 
yang ada akan tetap halal.” ( Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Ibnu 
‘Utsaimin, 11/195) 

Di samping itu pula selain karena alasan istihlak sebagaimana 
dijelaskan di atas, obat yang mengandung alkohol diperbolehkan 
karena illah (sebab) seperti yang ada pada khomr tidak ada lagi, 
yaitu memabukkan. Padahal hukum berputar sesuai dengan ada 
tidaknya illah (sebab).

Sebagian orang mungkin ada yang salah memahami hadits 
berikut.

َقِليُلُه َحرَاٌم َما َأْسَكَر َكِثريُُه فتَ
“Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum 

sedikitnya dinilai haram.” (HR. Abu Daud, shahih). Sehingga dari sini 
ada sebagian yang mengatakan bahwa dalam obat ini terdapat alkohol 
sekian persen, maka itu terlarang dikonsumsi.

Kami katakan bahwa pernyataan seperti ini muncul, di 
antaranya karena kurang memahami hadits di atas. Syaikh Ibnu 
‘Utsaimin mengatakan, “Mereka menyangka bahwa makna hadits 
tersebut adalah jika sedikit khomr tercampur dengan minuman 
selain khomr, maka minuman tersebut menjadi haram. Ini 
bukanlah makna dari hadits di atas. Namun makna hadits yang 
sebenarnya adalah jika sesuatu diminum dalam jumlah banyak 
sudah memabukkan, maka kalau diminum dalam jumlah sedikit 
tetap dinilai haram.”( Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Ibnu ‘Utsaimin, 
11/189). Sedangkan yang ada pada obat-obatan tidaklah demikian.

Untuk Kehati-hatian

Chilwan Pandji mengatakan, “Konsumsi alkohol berlebih akan 
menimbulkan efek fisiologis bagi kesehatan tubuh, yaitu mematikan 
sel-sel baru yang terbentuk dalam tubuh. Selain itu juga efek sirosis 
dalam hati, di mana jika dalam tubuh manusia terdapat virus 
maka virus tersebut akan bereaksi dan menimbulkan penyakit hati 
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(kuning).”

Chilwan Pandji menambahkan bahwa pada saat ini telah ditemukan 
berbagai macam obat alternatif yang memiliki fungsi sama dengan obat batuk 
yang mengandung alkohol tersebut. (Sumber: republika.co.id)

Oleh karena itu, dari sisi inilah obat yang mengandung alkohol bisa 
kita katakan sebaiknya dijauhi. Alasannya, karena jika dikonsumsi secara 
berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Padahal Allah Ta’ala berfirman,

ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ُلوا أَنتْ ْق�تُ َواَل �تَ
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa’: 29). 

Di antara maksud ayat ini adalah janganlah menjerumuskan diri dalam 
kebinasaan yaitu yang dapat mencelakakan diri sendiri. (Lihat Taisir Al 
Karimir Rahman) Di antara bentuknya adalah mengkonsumsi makanan atau 
minuman yang dapat membahayakan jiwa.

Begitu pula sebagaimana dikatakan oleh Chilwan Pandji di awal, 
berdasarkan penelitian di laboratorium diketahui bahwa alkohol dalam 
obat batuk tidak memiliki efektivitas terhadap proses penyembuhan batuk, 
sehingga dapat dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap penurunan frekuensi batuk yang kita alami. (sumber : republika.
co.id)

 Sebagaimana pula hasil rapat Komisi Fatwa MUI tahun 2001 
menyimpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung 
alkohol minimal 1%  (satu persen).(sumber:republika.co.id)  Sehingga untuk 
kehati-hatian, kami sarankan untuk meninggalkan obat beralkohol jika 
kandungan alkoholnya di atas 1%.

Penutup

Sebagai solusi, kami sarankan menggunakan obat herbal, di mana diketahui 
tidak membutuhkan alkohol dalam pelarutan zat-zat aktif, tetapi dapat 
menggunakan air sebagai bahan pelarut. Obat batuk herbal yang berasal dari 
bahan alami ini pada dasarnya tidak berbahaya, dan dari segi kehalalannya 
sudah lebih dapat dibuktikan. Inilah solusi yang lebih aman.

Demikian sekelumit pembahasan mengenai obat beralkohol seperti obat 
batuk. Semoga bermanfaat.
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Talbinah: 
Menyejukkan Hati 

Orang Sakit Dan 
Menghilangkan 

Sebagian Rasa Sedih
Oleh: dr. Raehanul Bahraen
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Dalam suatu hadits 
shahih disebutkan 
bahwa Talbinah (sejenis 

makanan) dapat menyejukkan hati 
orang sakit dan menghilangkan 
sebagian rasa sedih. Maksudnya 
bagaimana? Apakah makanan ini 
ajaib? Sangat berguna bagi orang 
sakit? Berikut sedikit pembahasannya.

Hadits	tentang	
talbinah

1.hadits dari ‘Aisyah radhiallahu 
‘anha 

 أهنا كانت إذا مات امليُت من أهِلها،
 فاج�مع لذلك النساُء، مث �فرقن إال أهَلها

 وخاصَ�ها، أمرت بُبمٍة من �لبينٍة فُطبخْت، مث
 ُصنع ثر�ٌد فصبَّت ال�لبينة عليها، مث قالت :
 ُكلن منها، فإن مسعُت رسوِل اهلِل صلَّى اهلُل

 عليِه وسلََّم �قول :ال�لبينُة ُممٌة لفؤاِد املر�ِض،
�ذهب ببعِض الزِن

Bahwasanya apabila salah seorang 
anggota keluarganya meninggal dunia, 
maka berkumpullah para wanita. 
Kemudian mereka berpisah, kecuali 
keluarga dan orang-orang tertentu. 
Setelah itu, ia (‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha) menyuruh diambilkan seperiuk 
talbinah. Lalu dia memasak dan 
membuat tsariid. Kemudian dia 
menuangkan bubur talbinah tersebut 
di atasnya. Setelah itu, ia berkata: 
“Makanlah bubur ini! Sesungguhnya 
aku pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Talbinah dapat menyegarkan 
hati orang yang sakit dan dapat 
menghilangkan sebagian rasa sedih”. 
(HR. Bukhari no. 5101 dan Muslim)

2. hadits dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha 
juga

ْلِبنِي َها َكاَنْت َ�ْأُمُر ِبال�تَّ َها أَنتَّ  وعنها َرِضَي اللَُّه َعنتْ
ُقوُل :  لِْلَمرِ�ِض َولِْلَمْحزُوِن َعَلى اْلَاِلِك ، وََكاَنْت �تَ
ُقوُل  ِإنِّ مَسِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم �تَ
ْعِض ؤَاَد اْلَمرِ�ِض ، َوَ�ْذَهُب ِببتَ ْلِبيَنَة ُتِمُّ فتُ  ) ِإنَّ ال�تَّ

 ) اْلُْزِن
‘Aisyah radhiallahu anha memerintahkan 

agar membuat talbinah untuk orang sakit 
dan orang yang ditimpa kesedihan karena 
ada keluarga yang meninggal, karena 
talbinnah bisa mengurangi kesedihan. 
Kemudian ia berkata, Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,

“Talbinah dapat menyegarkan hati 
orang yang sakit dan dapat menghilangkan 
sebagian rasa sedih” (HR. Bukhari dan 
Muslim)

Apa itu Talbinah?
Al-Hafidz Ibnu Hajar 

Al-Asqalani rahimahullah 
menjelaskan, 

 طعام ��خذ من دقيق أو خنالة ، وربا ُجعل فيها “
 عسل ، مسيت بذلك لشبهها باللنب ف البياض
 والرقة ، والنافع منه ما كان رقيقًا نضيجًا ، ال

 “ غليظًا نيئًا
“Makanan yang dibuat dari tepung 
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(gandum) atau dedak tepung , terkadang ditambahkan dengan 
madu. Dinamakan talbinah karena mirip dengan susu, warnanya 
putih dan lembut. Bermanfaat bagi tubuh dan lembut serta matang, 
tidak keras lagi mentah.”1

Syaikh Salman Alu Masyhur hafidzahullah menjelaskan,

 وال�لبينة هي حساء من دقيق أو خنالة الدقيق ربا جعل معها عسل، وبعض
 العلماء �قولون �لحق بالدقيق الشعري، ومغلي الشعري ال حرج فيه، ما ل �كن
 فيه كحول، وفيه فائدة، واألطباء �نصحون ب�حميصه قلياًل حىت ��طا�ر بعض

ز�و�ه، ألهنا �سبب السمنة
“Talbinah adalah semacam bubur yang terbuat dari tepung atau 

dedak tepung,  terkadang ditambahkan dengan madu.. Sebagian 
ulama mengatakan bahwa gandum juga bisa digolongkan ke dalam 
tepung Dan gandum rebus, tidak mengapa, selama tidak terdapat 
alkohol di dalamnya. Dalam hal ini ada sebuah faedah, yaitu para 
dokter menyarankan supaya (butiran gandum tersebut -pent) dibakar 
terlebih dahulu, agar keluar sebagian minyaknya, karena hal itu 
menyebabkan kegemukan.”2

Jadi talbinah adalah semacam bubur dari gandum/tepung atau 
dedak gandum yang tentu saja untuk tahu lebih teliti bahan dan 
cara pembuatannya harus merujuk kepada adat dan tradisi orang 
Arab saat itu. Apa yang dimaksud dengan talbinah yang benar, 
Bukan sekedar klaim asal-asalan saja.

Makna meyejukkan hati dan 
menghilangkan kesedihan

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,

 أي �ر�ح فؤاده ، و�ز�ل عنه الم ، ...قالوا : وربا جعل فيها عسل..وفيه
اس�حباب ال�لبينة للمحزون

شرح النووي على مسلم

“maksudnya adalah menenangkan hati dan menghilangkan 
kesedihaan/kecemasan dan memberikan semangat... ulama 
mengatakan, terkadang ditambahkan dengan madu... dalam hadits 

1  Fathul Bari 9/550
2  Fatwa beliau di: 
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ini ada anjuran agar memberikan talbinah pada orang yang 
sedih.”3

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah menjelaskan,

 وإذا شئَت أن �عرف فضل ال�لبينة : فاعرف فضل ماء الشعري ،“
 بل هي ماء الشعري لم ؛ فإهنا حساء م�خذ من دقيق الشعري بنخال�ه

 ، والفرق بينها وبني ماء الشعري أنه �طبخ صحاحًا ، وال�لبينة �طبخ منه
 مطحونًا ، وهي أنفع منه خلروج خاصية الشعري بالطحن ، وقد �قدم

 أن للعادات �أثرياً ف االن�فاع باألدو�ة واألغذ�ة ، وكانت عادة القوم أن
 ��خذوا ماء الشعري منه مطحونًا ال صحاحًا ، وهو أكثر �غذ�ة ، وأقوى

 “ .... فعاًل ، وأعظم جالًء
“Jika engkau ingin mengetahui khasiat talbinah maka 

lihatlah khasiat bubur tepung/gandung bahkan  ia mirip 
dengannya. Talbinah semacam bubur yang terbuat dari tepung 
atau dedak tepung,  perbedaannya adalah bubur  tepung adalah 
dimasak langsung (dalam bentuk asli tanpa diolah dahulu) 
sedangkan talbinah digiling dahulu, ini lebih bermanfaat untuk 
mengeluarkan kandungan khusus gandum dengan gilingan.

Telah dijelaskan bahwa adat kebiasaan masyarakat 
berpengaruh pada pemanfaatan obat dan makanan. 
Kebiasaan suatu kaum membuat bubur tepung/gandum 
dengan digiling dahulu, bukan bentuk aslinya (tidak 
digiling), hal ini lebih memberikan pengaruh dan lebih 
memberikan kenyamanan di perut.”  (Zaadul Ma’ad)

Beliau juga berkata, 
“Maksud dari menghilangkan sebagian kesedihan 

adalah –wallhu a’lam- karena kesedihan dan kegundahan 
bisa menenangkan mood dan meningkatkan (rasa hangat) 
semangat.. dan bubur ini bisa meningkatkan semangat karena 
kandungan di dalamnya maka bisa menghilangkan kesedihan 
dan kegunadahan. Maka dikatakan –menurut pendapat yang 
paling medekati kebenaran- menghilangkan kesedihan karena 
ia termasuk makanan khusus yang menyenangkan, karena 
ada makanan tertentu yang bisa membuat bahagia dengan 
3  Syarh Muslim lin Nawawi 14/203, Dar Ihya’ At-Turats, Beirut, 1932 H, 
syamilah



Majalah Kesehatan Muslim 73

kandungan khasnya.” ((Zaadul Ma’ad))
Dalam beberapa literatur memang talbinah mengandung 

semacam gizi dan zat bermanfaat. Misalnya
1.Mengandung zat betaglucan, yang berfungsi 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah.
2.Mengandung Vitamin E yang bisa melemahkan enzim-

enzim yang mensintesis kolesterol.
3.Mengandung Potasium, yang berfungsi mengendalikan 

tekanan darah, karena ia menciptakan keseimbangan 
antara air dan garam.

4.Mengandung Potasium, Magnesium, anti oksidan 
dan vitamin B, kekurangan zat-zat ini di dalam tubuh 
menyebabkan kekurangan mineral. Para ilmuwan 
modern mengatakan bahwa penyakit-penyakit kejiwaan, 
depresi, dan sebagainya merupakan akibat kekurangan 
mineral tertentu.

5.Mengandung Melatonin yang berfungsi : Menurunkan 
kolesterol, Menurunkan tekanan darah,  Mengobati 
Parkinson, Meningkatkan kekebalan tubuh, Mengobati 
gangguan tidur, Mengobati kanker, Mengobati depresi.

6.Mengandung Lysine, yang berfungsi membangun 
kesehatan tubuh.

7.Mengandung hormon Prostaglofuin, yaitu hormon 
yang menyebabkan tidur, dengan demikian talbinah 
mencegah terjadinya insomnia4

Kesimpulan:
1.Beberapa ulama menjelaskan bahwa dzahir hadist 

memang talbinah berkhasiat sebagaimana hadits, 
menyejukkan hati dan menghilnagkan kesedihan. 
Karena memang kandungannya yang khusus dan 
cara penyediaan dan olahnya yang sesuai dengan hati 
manusia. 

Akan tetapi harus benar-benar talbinah dengan bahan 
dan cara olah  yang sesuai dengan adat kebiasaan 

4  Buku At-Taghdziyatu s̀h-Shihhiyyah, diterjemahkan oleh Dr. Hayat 
Muhammad Syaroroh dkk, sumber: http://kaahil.wordpress.com/2008/10/08/
talbinah-hordeum-vulgare-mukjizat-pengobatan-nabawi/

http://kaahil.wordpress.com/2008/10/08/talbinah-hordeum-vulgare-mukjizat-pengobatan-nabawi/
http://kaahil.wordpress.com/2008/10/08/talbinah-hordeum-vulgare-mukjizat-pengobatan-nabawi/
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masyarakat Arab saat itu. Bukan asal-asalan atau variasi 
atau bukan asli yang dijual karena kepentingan duniawi 
seperti bisnis dan lain-lain.

2. Sebagian ulama mejelasakan bahwa ini terkait dengan adat 
kebiasaan masyarakat. Dimana ada beberapa jenis makanan 
yang bisa menimbulkan kebahagiaan dan kelegaan ketika 
memakan dan meminumnya. Dan ini berbeda-beda setiap 
daerah dan tempat. (misalnya beberapa orang merasa rileks 
dan lega ketika meminum kopi, atau memakan bubur sop 
hangat atau memakan kangkung bagi orang Lombok). 
Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah 
rahimahullah.

Jadi ketika ada teman atau keluarga yang sedih dan ditimpa 
musibah. Bisa dibuatkan makanan yang kira-kira bisa membuat 
ia rileks dan melegakan, dijamu sambil dihibur. Wallahu a’lam.

Demikian pembahasan ringkas ini, semoga bermanfaat 
.Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush shalihaat, wa 
shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi 
wa sallam

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami menyebarkan Buku Gratis 

berjudul

"Panduan	Bersuci	dan	
Shalat	Bagi	Orang	Sakit"

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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Tangisan-Tangisan 
Nabi Shallallahu 'Alaihi 
Wa Sallam 
Oleh: Ustadz Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja, Lc, MA
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Hati	terasa	keras…
Nasehat	sudah	sering	terdengar….	lantunan	
ayat…sentuhan	sabda-sabda	Nabi…petuah-
petuah	para	ulama….akan	tetapi…??
Kenapa	bisa	demikian…??	Akankah	hati	
telah kaku karena telah tenggelam dalam 
kilauan	kemaksiatan…terlena	dalam	
gemerlap	dunia…??
Akankah mata ini mengalirkan 
tangisannya…jika	hati	telah	keras	
membatu..?
Hati	mencari	kekhusyu'an	dalam	sholat…
akan tetapi kekhusyuan lari menjauh 
seakan-akan memusuhi hati

Diantara prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jam'ah adalah naik 
turunnya keimanan seseorang, naik karena ketaatan, dan turun 
karena kemaksiatan. Karenanya hendaknya seorang muslim 

memperhatikan imannya, jika ia merasa turunnya keimanannya maka 
hendaknya ia berusaha untuk memperbaruinya. Karena turunnya iman 
mempengaruhi kondisi hati, semakin turun keimanan semakin keraslah hati, 
dan semakin sulit tersentuh dan terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quraan 
maupun nasehat-nasehat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda
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َد ْوُب فاْسَأُلوا اللََّه �عاىل أن ُيَدِّ  إّن اإِلياَن لََيْخَلُق ف َجْوِف أحِدُكْم كما َيَْلُق الثتَّ
ُلوِبُكْم اإِلياَن ف قتُ

"Sesungguhnya iman akan usang di dalam tubuh kalian sebagaimana 
usangnya baju, maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar 
Allah memperbarui keimanan dalam hati-hati kalian" (HR Al-Haakim , 
shahih) 

Karenanya terkadang cahaya hati seorang mukmin diliputi oleh 
kabut kemaksiatan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

َنا اْلَقَمِر ُمِضْيٌء ِإْذ َعَلْ�ُه يتْ ْلٌب ِإالَّ َوَلُه َسَحاَبٌة َكَسَحاَبِة اْلَقَمِر ، بتَ  َما ِمَن اْلُقُلْوِب قتَ
َسَحاَبٌة َفَأْظَلَم ، ِإْذ َتَلَّْت َعْنُه َفَأَضاَء

"Tidak ada satu hatipun kecuali ada semacam awan sebagaimana awan 
yang menutupi rembulan. Tatkala rembulan sedang bersinar tiba-tiba ada 
segumpal awan yang menutupinya hingga menjadi gelap. Jika telah pergi 
meninggalkan rembulan maka (kembali) bersinar" (Diriwayatkan oleh 
Abu Nu'aim di Al-Hilyah 2/196, hasan)

Terkadang segumpal awan datang dan menutupi cahaya rembulan, 
akan tetapi setelah beberapa waktu maka pergilah gumpalan awan 
tersebut dan jadilah rembulan bersinar kembali di langit. Demikian 
pula dengan hati seorang mukmin, terkadang cahayanya tertutup 
dengan kabut kemaksiatan, akan tetapi jika ia berusaha untuk 
meningkatkan keimanannya dengan meminta pertolongan kepada 
Allah maka akan pergilah kabut kemaksiatan tersebut dan kembalilah 
hatinya bercahaya.

Yang jadi permasalahan jika hati tidak menyadarinya, atau 
bahkan menyadarinya akan tetapi membiarkan dirinya berlezat-
lezatan dengan kemaksiatan dan dosa sehingga membiarkan kabut 
kemaksiatan tersebut bertumpuk-tumpuk…jadilah hati menjadi kaku 
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dan keras…

Diantara perkara yang bisa melembutkan hati yang telah 
terlanjur keras membatu adalah menangis….merenungkan 
akhirat untuk menangis…

TANGISAN	NABI	DALAM	SHOLAT
Dari 'Atoo beliau berkata, "Aku dan 'Ubaid bin 'Umair menemui 

Aisyah, maka 'Asiyah berkata kepada 'Ubaid bin 'Umair,"Sudah 
saatnya sekarang engkau mengunjungi kami?" Maka 'Ubaid bin 
'Ubair menjawab,"Wahai ibuku…, aku berkata sebagaimana 
perkataan orang-orang terdahulu "Jarangkanlah menunjungi 
maka niscaya akan menambah kecintaanmu !"Aisyah berkata, 
"Tinggalkan bahasa asingmu (*pepatah) itu". 'Ubaid bin 'Umair 
berkata, "Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang paling 
menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam?". Aisyah pun terdiam, kemudian ia berkata,

ْلُت: « قتُ َلَة ِلَربِّ َعبَُّد اللَّيتْ َلٌة ِمَن اللََّياِل، َقاَل: »َ�ا َعاِئَشُة َذرِ�ِن أَ�تَ ا َكاَن لَيتْ  َلمَّ
َ�َطهََّر، مُثَّ َقاَم ُ�َصلِّي، َقاَم فتَ رَْبَك، وَُأِحبُّ َما َسرََّك، َقاَلْت: فتَ  وَاللَِّه ِإنِّ أَلُِحبُّ قتُ
ْبِكي َحىت زَْل �تَ َلْم �تَ ْبِكي َحىتَّ َبلَّ ِحْجرَُه، َقاَلْت: مُثَّ َبَكى فتَ زَْل �تَ َلْم �تَ  َقاَلْت: فتَ
ْؤِذُنُه ْبِكي َحىتَّ َبلَّ اأْلَْرَض، َفَجاَء ِباَلٌل �تُ زَْل �تَ َلْم �تَ  َبلَّ ِلَْيَ�ُه، َقاَلْت: مُثَّ َبَكى فتَ
ْبِكي َوَقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما ْبِكي، َقاَل: َ�ا َرُسوَل اللَِّه، ِلَ �تَ ا رَآُه �تَ َلمَّ اَلِة، فتَ  ِبالصَّ
َلَة آَ�ٌة، زََلْت َعَليَّ اللَّيتْ اَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا، َلَقْد نتَ َر؟، َقاَل: »َأفتَ َم َوَما َ�َأخَّ َقدَّ  �تَ
َموَاِت وَاأْلَْرِض ... {« اآْلَ�َة ْر ِفيَها }ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ َفكَّ �تَ رََأَها وََلْ �تَ  َوْ�ٌل ِلَمْن قتَ

[ُكلََّها ]آل عمران: 190[. ]5: 47
"Di suatu malam Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Aisyah…, 

biarkanlah aku beribadah kepada Robku mala mini" Aku berkata, 
"Demi Allah, sungguh aku sangat suka berdekatan denganmu, (akan 
tetapi) aku suka apa-apa yang membuatmu senang" Maka Nabipun 
berdiri dan bersuci lalu beliau sholat. Maka beliau terus menangis 
hingga tangisan beliau membasahi pangkuan beliau (*tatkala 
duduk)…, kemudian beliau terus menangis hingga membasahi 
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janggut beliau.., kemudian beliau terus menangis hingga membasahi 
lantai. Lalu datang Bilal mengumandangkan adzan sholat subuh. 
Tatkala Bilal melihat Nabi menangis maka Bilalpun berkata, 
"Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?, padahal Allah telah 
mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan 
datang?". Nabi berkata,

رََأَها وََلْ« َلَة آَ�ٌة، َوْ�ٌل ِلَمْن قتَ زََلْت َعَليَّ اللَّيتْ اَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا، َلَقْد نتَ  َأفتَ
ْر ِفيَها َفكَّ �تَ �تَ

"Tidakkah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?, sungguh 
telah turun kepadaku malam ini sebuah ayat, celaka orang yang 
membacanya dan tidak merenungkannya"

َهاِر آلَ�اٍت ألوِل األْلَباِب َماوَاِت وَاألْرِض وَاْخِ�الِف اللَّْيِل وَالنتَّ ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal…." (QS Ali Imron : 190) (HR Ibnu Hibbaan, 
shahih)

Lihatlah…bagaimana kondisi Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam tatkala berdiri di hadapan Allah dengan melantunkan 
ayat-ayat Al-Qur'an. Sebuah ayat membuat beliau menangis…
menangis… dan menangis…. hingga tangisan beliau membasahi 
lantai…, beliau menangis hingga terbit fajar. Padahal beliau telah 
diampuni dosa-dosa beliau baik yang telah lalu maupun yang 
akan datang…bahkan telah dijamin masuk surga…akan tetapi 
demikianlah hati beliau bersama Al-Quran.
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Lantas…bagaimana dengan kita …yang tidak tahu apakah dosa-
dosa kita yang bertumpuk-tumpuk diampuni atau tidak??

Abdullah bin Asy-Syikkhiir radhiallahu 'anhu berkata

ٌز َكَأزِْ�ِز اْلِمرَْجِل  رَأَْ�ُت َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُ�َصلِّي ِبَنا َوِف َصْدرِِه َأزِ�تْ
ِمَن اْلُبَكاِء

"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengimami 
kami dan di dada beliau ada suara sebagaimana suara air yang sedang 
mendidih karena tangisan" (HR Abu Dawud, shahih)

Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda:
رَْت ْمُس ُكوِّ (َشيََّبْتِني ُهْوٌد و ( الَْواِقَعة ) وَ(اْلُرَْسالَت ) وَ(َعمَّ يََتَساَءلُْوَن) وَ(إِذَا الشَّ

"Surat Huud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalaat, surat 'An-Naba, 
dan surat Kuwwirot telah memutihkan rambutku" (HR At-Thirmidz, 
shahih)

Sungguh surat-surat yang dibaca oleh Nabi ini telah memutihkan 
rambut Nabi sebelum waktunya. Pengaruh isi dari surat-surat 
tersebut bukan hanya mempengaruhi hati Nabi saja, bahkan 
mempengaruhi jasad belia…rambut beliau.

Demikian pula para sahabat tatkala sholat nampak pengaruh al-
Qur'an yang mereka lantunkan. Lihatlah bagaimanakah Abu Bakar 
yang jika sholat beliau tidak bisa menahan air mata beliau. Aisyah 
berkata, “ Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke 
rumahku (*yaitu tatkala sakit yang menyebabkan beliau meninggal), 
ia berkata : "Perintahlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat 
orang-orang". Maka Aisyah berkata,

َر َلْو َأَمْرَت َغيتْ رََأ اْلُقرْآَن اَل َيِْلُك َدْمَعُه فتَ  َ�ا َرُسْوَل اهلِل ِإنَّ أََبا َبْكٍر رَُجٌل رَِقْيٌق ِإَذا قتَ
َأِب َبْكٍر

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang 
lembut, jika ia membaca AL-Qur'an maka ia tidak bisa menahan air 
matanya. Kalau seandainya engku memerintahkan selain Abu Bakar 
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untuk menjadi imam…." (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, “"Sesungguhnya kalau 
Abu Bakar berada di posisimu (*menggantikanmu sebagai imam) 
maka para makmum tidak bisa mendengar bacaannya karena 
tangisannya" (HR Al-Bukhari)

Demikian pula Umar bin Al-Khottoob, Al-Hasan berkata, 
"Umar bin Al-Khottoob pernah membaca firman Allah 
"Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorangpun yang 
dapat menolaknya" (QS At-Thuur :7-8), maka beliaupun sesak 
nafas hingga akhirnya beliau dibesuk karenanya selama 20 hari" 
(Diriwayatkan oleh Ibnu Katsiir dengan sanadnya di Tafsirnya, pada 
tafsir ayat ini)

'Ubaid bin 'Umair berkata, "Umar bin Al-Khottoob mengimami 
kami sholat subuh, lalu ia membaca surat Yusuf hingga akhirnya 
sampai pada ayat "Dan kedua mata Ya'qub menjadi putih karena 
Kesedihan dan Dia adalah seorang yang menahan amarahnya 
(terhadap anak-anaknya)" (QS Yusuf : 84), maka Umarpun 
menangis hingga tidak mampu melanjutkan bacaannya lalu iapun 
ruku" (Syarah Shahih Al-Bukhaari karya Ibnu Batthool 10/281)

Abdullah bin Syaddaad berkata:

ثِّي َوُحْزِن ِإىَل اهلِل َا َأْشُكو بتَ ْقرَُأ }ِإنَّ ُفْوِف �تَ }مَسِْعُت َنِشْيَج ُعَمَر وَأََنا ِف آِخِر الصُّ

"Aku mendengar isakan tangisan Umar, padahal aku berada di saf 
yang paling terakhir, Umar membaca ayat: "Sesungguhnya hanyalah 
kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku" (QS Yusuf : 
86)"

(Atsar ini mu'alaaq disebutkan oleh Al-Bukhari dalam 
shahihnya)


