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Surat dari Redaksi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah, wa sholatu wa sallam ‘alaa Rasulillah.

Pembaca Majalah Kesehatan Muslim yang semoga selalu dirahmati 
Allah, segala puji hanya 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 
kedua dengan tema seputar pengobatan elternatif. Beberapa tema kami 
fokusnkan kepada masalah akidah misalnya haramnya berobat ke dukun 
dan paranormal, dan keyakinan bahwa di tangan Allah kesembuhan, bukan 
di tangan tenaga medis. Kami juga menyajikan beberapa permasalahan fikh 
seputar pengobatan dan thibbun nabawi dan juga fatwa para ulama tentang 
masalah ini.
Maraknya pengobatan alternatif di masyarakat, ternyata tidak semuanya 
sejalan dengan syariat. Masih banyak pengobatan alternatif yang 
menyelisihi aturan syariat. Sayangnya, banyak kaum muslimin yang belum 
mengetahui hal ini sehingga terjerumus ke dalamnya. Berbagai pembahasan 
seputar pengobatan alternatif di majalah edisi ini semoga dapat menjelaskan 
bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi berbagai pengobatan 
alternatif yang berkembang dewasa ini.
Dan kami tetap berusaha menyajikan informasi-informasi tentang 
kesehatan yang disinergikan dengan ajaran agama Islam yang shahih yang 

dibutuhkan oleh masyarakat awam Hal ini karena masih 
kurangnya pembahasan masalah medis dalam konteks 

agama yang tersaji dalam format yang enak dibaca, 
mudah dibawa kemana-mana dan dapat di akses 

kapan saja.

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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Allahk
yang 

Menyembuhkan

Nabi Ibrahim ‘alaihis salam mengatakan,

َوإَِذا َمرِْضُت َفُهَو َيْشِفنِي 

“Jika aku sakit maka Dialah yang menyembuhkanku” (Asy Syuara:80).

Dalam ayat ini Nabi Ibrahim memuji Allah, tuhannya, 
dengan mengatakan bahwa jika dia tertimpa musibah maka 
Allah yang menyembuhkannya.

Ayat ini menunjukkan bahwa diantara bentuk musibah adalah 
penyakit. Penyakit sebagaimana musibah selainnya jika terjadi pada 
seorang muslim maka itu akan menjadi sebab Allah menghapus dosa 
dosanya. Dari Abu Said dan Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

َر ِبِه ِمْن َسيَِّئاِتِه ُه إاِلَّ ُكفِّ َما ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب َوالَ َنَصٍب َوالَ َسَقٍم َوالَ َحزٍَن َحتَّى اْلَهمِّ ُيَهمُّ

“Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, lelah, penyakit, sedih 
karena teringat hal yang telah terjadi, tidak pula kegalauan karena 
memikirkan hal yang belum terjadi kecuali itu semua menjadi sebab Allah 
menghapus kesalahan kesalahannya” (HR Muslim).

Oleh: Ustadz Aris Munandar, S.S, M.PI.
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Musibah berupa sakit adalah 
diantara takdir yang Allah tetapkan 
atas seorang hamba. Musibah ini akan 
terasa lebih ringan manakala kita 
menyadari bahwa ini adalah bagian dari 
takdir yang pasti terjadi dan tidak akan 
terhindar dari diri kita.

Ketika menjelaskan manfaat 
mengimani takdir, Allah Ta’ala 
berfirman,

لَِكْيَل َتأَْسْوا َعَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا ِبَا آَتاُكْم َواللَُّه 

اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر )23(

“ Supaya kalian tidak terlalu berlalu 
bersedih akan kenikmatan yang hilang 
dari diri kalian dan kalian tidak sombong 
dengan nikmat yang kalian dapatkan. 
Allah itu tidak menyukai seorang orang 
yang sombong dengan perkataan maupun 
perbuatannya” (Al-Hadid: 23). Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َولَْو أَْنَفْقَت ِمْثَل أُُحٍد َذَهًبا ِف َسِبيِل اللَِّه َما َقِبَلُه اللَُّه 

ِمْنَك َحتَّى ُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َوَتْعَلَم أَنَّ َما أََصاَبَك لَْم َيُكْن 

لُِيْخِطَئَك َوأَنَّ َما أَْخَطأََك لَْم َيُكْن لُِيِصيَبَك َولَْو ُمتَّ َعَل 

َغْيِ َهَذا لََدَخْلَت النَّاَر.

 “Andai engkau berinfaq emas 
seberat gunung Uhud di jalan Allah, 
Allah tidak akan menerimanya sampai 
Engkau beriman dengan takdir dan 
sampai Engkau menyadari bahwa semua 
yang ditakdirkan akan menimpamu 
itu tidak mungkin meleset dari dirimu 
dan semua hal yang ditakdirkan tidak 
akan menimpamu itu pasti tidak akan 
menimpamu. Andai Engkau meninggal 
tanpa memiliki keyakinan di atas maka 
engkau pasti akan masuk neraka” (H.R 

Abu Daud).

Dalam hadits yang lain dijelaskan, 

اِمِت الِْبِنِه َيا ُبَنىَّ إِنََّك لَْن َتِجَد  َقاَل ُعَباَدُة ْبُن الصَّ

َطْعَم َحِقيَقِة اإلِمَياِن َحتَّى َتْعَلَم أَنَّ َما أََصاَبَك لَْم َيُكْن 

لُِيْخِطَئَك َوَما أَْخَطأََك لَْم َيُكْن لُِيِصيَبَك

Ubadah bin Shamit berpesan kepada 
anaknya, “Wahai anakku, Engkau tidak 
akan merasakan hakekat keimanan kecuali 
jika engkau menyadari bahwa semua 
yang ditakdirkan akan menimpamu 
itu tidak mungkin meleset dari dirimu 
dan semua hal yang ditakdirkan tidak 
akan menimpamu itu pasti tidak akan 
menimpamu. Andai Engkau meninggal 
tanpa memiliki keyakinan di atas maka 
engkau pasti akan masuk neraka” (HR 
Abu Daud).

Ayat di atas juga mengajari kita etika 
berbicara yang ada kaitannya dengan 
Allah yaitu mengaitkan nikmat dengan 
Allah dan tidak mengaitkan keburukan 
kepada Allah. Oleh karena itu Ibrahim 
mengatakan ‘jika aku sakit’ dan tidak 
mengatakan ‘jika Allah membuatku 
sakit’. Namun untuk kesembuhan 
Ibrahim mengatakan ‘Allah yang 
menyembuhkanku’ dan tidak 
mengatakan ‘aku sembuh’. Meski pada 
hakekatnya semua yang terjadi pada 
diri kita baik sakit, sembuh, sehat atau 
selainnya itu dari Allah. Namun dalam 
rangka beretika kepada Allah maka kita 
diajari untuk membedakan jika nikmat 
dan yang segala sesuatu yang baik maka 
kita katakan itu semata anugerah dari 
Allah. Akan tetapi untuk yang segala 
sesuatau yang buruk tidak kita kaitkan 
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dengan Allah. Hal yang serupa kita 
jumpai pada kalimat doa yang terdapat 
di akhir surat Al-Fatihah. Jalan yang 
benar disebut dengan ‘jalan orang 
orang yang Engkau beri nikmat’.  
Sedangkan jalan yang 
menyimpang disebut 
‘jalan orang orang yang 
dimurkai, tidak pula 
jalan orang orang yang 
sesat’.
Ayat di atas juga 
mengajari kita untuk 
menyakini bahwa 
kesembuhan itu milik 
dan berasal dari Allah dan 
salah satu satu sifat Allah adalah 
menyembuhkan orang yang sakit. Hal 
yang sama Nabi sampaikan dalam doa 
yang dituntunkan untuk dibacakan 
kepada orang yang sakit.

َعْن َعاِئَشَة َقالَْت َكاَن رَُسوُل اللَِّه -صل الله عليه 

وسلم- إَِذا اْشَتَك ِمنَّا إِْنَساٌن َمَسَحُه ِبَيِميِنِه ُثمَّ َقاَل » 

اِف الَ ِشَفاَء إاِلَّ  أَْذِهِب اْلَباَس رَبَّ النَّاِس َواْشِف أَْنَت الشَّ

Jika 
kita menyadari 

bahwa kesembuhan 
dari penyakit itu 

hanya berasal dari Allah 
maka konsekuensinya kita 
hanya melakukan ikhtiar 

kesembuhan yang diizinkan 
oleh Allah dan kita 

tinggalkan sejauh-jauhnya 
cara cara pengobatan 

yang dilarang oleh 
syariat.

ِشَفاُؤَك ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًم «.

Dari Aisyah, jika ada yang sakit 
maka Nabi akan mengusap bagian yang 
sakit dengan tangan kanannya sambil 

berdoa, “Wahai tuhan manusia 
hilangkanlah penyakit. 

Berilah kesembuhan karena 
hanya Engkaulah yang 
bisa menyembuhkan. 
Tidak ada kesembuhan 
kecuali kesembuhan 
yang berasal dari-Mu. 

Berilah kesembuhan yang 
tidak menyisakan penyakit 

sedikitpun” (HR Bukhari 
dan Muslim).

Jika kita menyadari bahwa 
kesembuhan dari penyakit itu hanya 
berasal dari Allah maka konsekuensinya 
kita hanya melakukan ikhtiar 
kesembuhan yang diizinkan oleh Allah 
dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya cara 
cara pengobatan yang dilarang oleh 
syariat.

Ubadah bin Shamit berpesan kepada anaknya, “Wahai anakku, Engkau tidak 
akan merasakan hakekat keimanan kecuali jika engkau menyadari bahwa semua 

yang ditakdirkan akan menimpamu itu tidak mungkin meleset dari dirimu dan semua 
hal yang ditakdirkan tidak akan menimpamu itu pasti tidak akan menimpamu. 

Andai Engkau meninggal tanpa memiliki keyakinan di atas maka engkau pasti akan 
masuk neraka” (HR Abu Daud).
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Pengobatan 
Ala Para 
Normal

Sakit adalah 
bagian dari dinamika kehidupan 
yang pasti dialami oleh setiap 

insan. Dan suatu hal yang manusiawi di saat 
jatuh sakit, anda berusaha untuk dapat sehat 
kembali. Bahkan syari’at Islam menganjurkan 
anda untuk mengupayakan kesembuhan agar 
dapat terus menjalankan aktifitas anda sebagai 
khalifatullah di muka bumi ini.

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA
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َتَداَوْوا َفإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع لَُه َدَواًء َغْيَ َداٍء َواِحٍد اْلَهرَُم 

"Berobatlah; karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tiada menurunkan 
suatu penyakit, melainkan telah menurunkan pula penawarnya, kecuali satu 
penyakit saja, yaitu: penyakit pikun." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizi, 
dan lainnya)

 Karena itu, dalam sejarah syari’at para Nabi alaihimussalam telah 
ditemukan bahkan diajarkan berbagai cara pengobatan yang mujarab. 
Demikian pula dalam syari’at Nabi kita Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wa sallam , ditemukan banyak cara pengobatan yang telah terbukti 
efektif menawarkan berbagai penyakit yang di derita oleh umatnya. 

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengumpulkan berbagai metode 
yang beliau ajarkan dalam satu juz dari kitab beliau Zaadul Ma’aad, yang 
kemudian juz ini dikenal dengan sebutan At-Thibb An-Nabawi. Namun 
demikian, sangat disayangkan berbagai metode pengobatan beliau 

tersebut belum banyak kita pahami apalagi 
kita praktekkan. Dan lebih menyedihkan 
lagi, di tengah-tengah kita beredar berbagai 
pengobatan yang bertentangan dengan 
syari’atnya.

Dua Prinsip Pengobatan.

Dalam hal pengobatan, Islam 
memberikan keleluasaan kepada 

ummatnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

ما أَْنزََل الله َداًء إال قد أَْنزََل له ِشَفاًء َعِلَمُه من َعِلَمُه َوَجِهَلُه من َجِهَلُه 

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan telah 
menurunkan pula obatnya. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh 
orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak 
mengetahuinya." (H.R Ahmad, shahih).

Hadits ini memberikan satu isyarat berupa anjuran untuk menggali 
pengetahuan tentang pengobatan, karena tidak semua orang mengetahui 
pengobatan yang efektif lagi manjur. Sebagaimana hadits ini juga 
mengisyaratkan bahwa hukum asal suatu pengobatan adalah boleh 
selama memenuhi dua ketentuan berikut :

"Tidaklah Allah menurunkan 
suatu penyakit, melainkan 

telah menurunkan pula 
obatnya. Obat setiap penyakit 
itu diketahui oleh orang yang 

mengetahuinya dan tidak 
diketahui oleh orang yang tidak 

mengetahuinya." 
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1. Halal alias tidak bertentangan 
dengan syari’at. Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda:

َواَء َوَجَعَل لُِكلِّ َداٍء َدَواًء َفَتَداَوْوا  اَء َوالدَّ إِنَّ اللََّه أَْنزََل الدَّ

َوالَ َتَداَوْوا ِبَحرَاٍم

“Sejatinya Allah telah menurunkan 
penyakit dan juga penawarnya. 
Dan menjadikan setiap penyakit 
ada penawarnya, karena itu 
(bila kalian sakit) berobatlah 
dan jangan kalian berobat 
dengan sesuatu yang haram.”  
(HR. Abu Dawud)

2. Manjur alias tepat 
sehingga mendatangkan 

kesembuhan yang anda upayakan dengan 
pengobatan tersebut, tanpa membawa 
efek samping. Karena itu pada hadits 
lain Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda:اِء َبَرأَ ِبإِْذِن  لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ
 اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

"Setiap penyakit ada penawarnya, 
dan bila telah ditemukan dengan tepat 
penawar suatu penyakit, niscaya penyakit 
itu sembuh dengan izin Allah Azza wa 
Jalla." (H.R Muslim ).  

 Al Hafidz Ibnu Hajar dalam 
Fathul Bari menyatakan: “Pada 
hadits ini terdapat satu petunjuk 
bahwa kesembuhan hanya diperoleh 
bila terpenuhi dua hal: ketepatan 
dalam pengobatan dan izin Allah. 
Yang demikian itu kadang kala 
suatu pengobatan menyalahi cara 
penggunaan atau dosisnya. Akibatnya 
pengobatan tersebut tidak manjur 
bahkan sebaliknya mendatangkan 
penyakit baru.” 

Kok, Pasien “Orang Pintar “ 
Banyak Yang Sembuh.

Mungkin anda berkata: apakah 
benar, pengobatan ala “orang pintar” 
diharamkan, padahal banyak juga yang 

Pengobatan Ala Orang Pintar.

Pertama kali mendengar kata “pintar” biasanya Anda membayangkan 
seorang spesialis atau profesor atau ilmuan yang cerdas di bidang 
medis atau lainnya. Namun anehnya, para dokter muslim, dianggap 

tidak berhak menyandang predikat “orang pintar”. Di masyarakat kita, sebutan 
ini hanya disematkan kepada para dukun yang melakukan pengobatan dengan 
cara-cara yang sama sekali jauh dari pengobatan moderen, apalagi pengobatan 
ala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

Pengobatan ala “orang pintar” biasanya menggunakan mantra-mantra yang 
tidak jelas makna dan dasarnya. Dan dalam banyak kesempatan “orang-orang 
pintar” mengobati pasiennya dengan cara-cara yang tidak dapat diterima 
secara syari’at ataupun secara klinis.

Wajar bila dalam syari’at Islam pengobatan semacam ini dilarang dengan 
keras, mengingat pengobatan ala “orang pintar” merusak kemurnian akidah 
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berhasil mendapatkan kesembuhan 
dengan pengobatan mereka?.

Sungguh benar apa yang anda 
katakan sobat! Andai tidak satupun 
pasien yang sembuh dengan pengobatan 
ala “orang pintar”, niscaya tidak 
seorangpun yang tergoda untuk 
mendatangi mereka. Sebagaimana 
halnya minuman khamer yang 
mengandung beberapa manfaat, 
sehingga banyak orang tergoda untuk 
meminumnya. Andai minuman 
khamer sama sekali tidak mengandung 
keuntungan niscaya tidak seorangpun 
sudi meminumnya. Renungkanlah 
firman Allah Ta’ala tentang  khamer 
berikut ini:

َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِ ُقْل ِفيِهَم إِْثٌم َكِبٌي 

َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوإِْثُُهَم أَْكَبُ ِمن نَّْفِعِهم

“Mereka bertanya kepadamu tentang 
khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya itu terdapat dosa besar 

dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
manfaatnya". (Al Baqarah 219)

Demikian pula halnya dengan 
pengobatan ala “orang pintar”, kadang 
kala pasien menjadi sembuh setelahnya. 
Namun tahukah anda apakah sejatinya 
yang terjadi di balik kesembuhan 
sebagian pasien “orang pintar” tersebut? 
Kisah berikut menuntun anda untuk 
dapat memahami hakekat apa yang 
terjadi di balik kesembuhan pasien 
“orang pintar” tersebut.

Zaenab istri sahabat Abdullah bin 
Mas’ud berkata kepada suaminya: 
beberapa waktu lalu aku merasakan 
pedih di mataku, sehingga air mataku 
terus mengalir. Lalu aku mendatangi 
seorang yahudi yang kemudian ia 
membacakan mantra-mantra kepadaku, 
hingga akhirnya rasa sakit di mataku 
sirna. Mendengar cerita istrinya ini, 
sahabat Abdullah bin Mas’ud berkata: 
“sejatinya rasa sakit di matamu itu 

pasien dan mengancam kesehatannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda:

لن يلج الدرجات العل من تكهن أو تكهن له ، أو رجع من سفر تطيا

Tidak akan masuk ke dalam tingkatan yang tinggi (surga) orang yang menjalankan 
praktek perdukunan atau meminta bantuan dukun atau mengurungkan perjalanannya 
hanya karena mempercayai burung.”  ( H.R At-Thabrany).

 Pada hadits lain, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ٍد َصلَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقُه ِبَا َيُقوُل َفَقْد َكَفَر ِبَا ُأْنزَِل َعَل ُمَحمَّ َمْن أََت َكاِهًنا أَْو َعرَّاًفا َفَصدَّ

“Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia mempercayai 
ucapannya, maka ia telah kufur dengan agama yang diturunkan kepada Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wa sallam (HR. Ahmad dan lainnya).
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adalah akibat dari gangguan setan 
yang menusuk matamu dengan 
tangannya. Bila yahudi tersebut 
membacakan mantranya, maka setan itu 
menghentikan ulahnya. Sejatinya ketika 
merasakan sakit engkau cukup membaca 
doa yang dahulu biasa dibaca oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

اِف الَ ِشَفاَء إاِلَّ  أَْذِهِب اْلَباَس رَبَّ النَّاِس اْشِف أَْنَت الشَّ

ِشَفاُؤَك ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًم 

“Sirnakanlah derita wahai Tuhan 
seluruh manusia. Sembuhkanlah sejatinya 
Engkau Pemberi kesembuhan, tiada 
kesembuhan selain kesembuhan-Mu, 
kesembuhan yang tiada menyisakan efek 
samping (sakit). (HR. Abu Dawud).

 Bisa jadi rasa sakit yang Anda 
derita adalah akibat dari ulah setan 
yang mengganggu sebagaimana yang 
menimpa Zaenab istri sahabat Ibnu 
mas’ud ini. Dan ketika “orang pintar” 
membacakan mantranya, maka setan 
menghentikan gangguanya. 

 Atau barang kali tindakan “orang 
pintar” tersebut bertepatan dengan takdir 
Allah yang menentukan datangnya 
kesembuhan. Dengan demikian, 
sejatinya tidak ada kaitannya antara 
kesembuhan anda dengan tindakan 
“orang pintar” tersebut kecuali faktor 
kebetulan semata. 

Bukankah Anda juga mengetahui 
bahwa betapa banyak orang yang sakit, 
lalu tanpa pengobatan sama sekali ia 
dapat sembuh kembali seperti sedia 
kala?. Yang demikian itu dikarenakan 
Allah Ta’ala telah menciptakan 
pada diri setiap manusia satu sistem 

kekebalan tubuh dan kemampuan untuk 
melakukan pemulihan sendiri terhadap 
berbagai kerusakan sel yang terjadi. 
Sistem ini akan bekerja dengan optimal 
bila anda mampu mengobarkan rasa 
percaya diri alias sugesti untuk dapat 
sembuh. 

Sugesti untuk sembuh semacam ini 
terbukti efektif dalam pengobatan, dan 
tentunya akan lebih efektif bila anda 
menyempurnakannya sehingga menjadi 
sikap tawakkal kepada Allah Azza wa 
Jalla, sebagaimana dipaparkan sahabat 
Abdullah bin Mas’ud kepada istrinya 
melalui bacaan doa yang beliau ajarkan.. 
Proses penyembuhan akan semakin 
sempurna dan segera membuahkan 
hasil bila kekuatan tawakkal anda 
diiringi dengan upaya pengobatan medis 
sebagaimana diperintahkan dalam 
banyak hadits di atas.

 Pendek kata, sejatinya pengobatan 
dengan bantuan  “orang pintar” adalah 
terlarang secara syari’at, karena biasanya 
mereka menggunakan bantuan setan 
sebagaimana dikisahkan oleh sahabat 
Ibnu Mas’ud di atas. Semoga paparan 
singkat ini dapat mengantarkan anda 
untuk dapat memahami siapa dan apa 
sejati peran “orang pintar” dalam suatu 
proses pengobatan. 

Wallahu Ta’ala a’alam bisshawab.

"“Barang siapa mendatangi 
dukun atau tukang ramal, lalu ia 
mempercayai ucapannya, maka ia 
telah kufur dengan agama yang 
diturunkan kepada Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam
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Kedokteran Modern 
Tidak Bertentangan 

Dengan Herbal dan 
Thibbun Nabawi

Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Ada sebagian kecil kaum muslimin 
yang masih kurang memahami prinsip 
thibbun nabawi. Mereka terlalu kaku 

dan keras, atau bisa jadi ada kepentingan dunia 
dan bisnis dibalik hal ini. Mereka salah paham 
mengenai pengobatan khususnya thibbun nabawi 
dan kedokteran barat modern. 
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Kesalahpahaman tersebut 
berdampak timbul angapan bahwa 
kedokteran barat modern bertentangan 
semua dengan thibbun nabawi, sikap 
anti total terhadap pengobatan barat 
modern, kemudian jika memilih 
pengobatan selain thibbun nabawi 
berarti tidak cinta kepada sunnah 
serta dipertanyakan keislamannya. 
Padahal kedokteran barat modern 
bisa dikombinasikan dengan thibbun 
nabawi atau dipakai bersamaan.  Dan 
juga ada beberapa tulisan-tulisan 
mengenai hal ini yang menyebar 
melalui dunia nyata dan dunia maya. 
Oleh karena itu, dengan mengharap 
petunjuk dari Allah Ta’ala kami 
mencoba mengangkat tema ini.

Beberapa kesalahpahaman
Ada yang beranggapan bahwa jika 

sakit seseorang harus bahkan wajib 
berobat dengan thibbun nabawi, 
kemudian ditambah lagi dengan 
adanya anggapan yang kurang 
benar mengenai kedokteran modern 
misalnya,

-  Berasal dari orang kafir 
-  Menggunakan bahan kimia yang 

hanya berbahaya bagi tubuh
- Jika tidak menggunakan 

pengobatan nabawi berarti tidak 
memilih pengobatan nabawi dan 
tidak mengikuti sunnah Rasulullah 
shalallahu ‘alaii wa sallam.
Berikut contoh kasus yang kami temui 
langsung 

Contoh  pertama:
Seorang senior kami penuntut 

ilmu agama, ia sudah terkena demam 

cukup tinggi selama tiga hari, di 
tambah batuk dan pilek. Tetapi beliau 
tidak mau mengkonsumsi obat-obat 
kimia dari kedokteran barat, apalagi 
konsultasi ke dokter. Beliau hanya 
mengkomsumsi madu dan habbatus 
sauda selama sakit, akan tetapi 
qaddarullah, Allah belum berkehendak 
memberikan kesembuhan kepadanya, 
kemudian ustadz kami menanyakan 
kepada beliau kenapa tidak periksa 
ke dokter. Saya (penulis) juga sempat 
berdiskusi dengan beliau, saya 
berkata, mengapa tidak dikombinasi 
saja pengobatannya minum obat 
kedokteran barat dengan minum 
madu dan habbatus sauda. Karena 
demam tinggi jika tidak diobati akan 
berdampak cukup serius bagi tubuh. 
Dengan mengkonsumsi obat penurun 
panas sederhana seperti paracetamol 
maka demam tubuh bisa turun dan 
kondisi tubuh bisa lebih stabil untuk 
melakukan upaya peyembuhan sendiri 
melalui imunitas tubuh.

Contoh kedua:
Ada seseorang yang berkata kepada 

saya (penulis) ketika membicarakan 
tentang diare, ia mengatakan jika 
seorang anak diare, tidak perlu dibawa 
ke dokter, cukup diberi campuran 
air minum plus madu maka diarenya 
bisa sembuh. Ia membuktikan bahwa 
anaknya sembuh dengan terapi 
tersebut. Kemudian ia berkata, jika 
di bawa ke dokter nanti malah di 
infus seperti anak temannya, anaknya 
kesakitan disuntik infus kemudian 
butuh biaya juga buat infus.
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Mengenai hal ini saya ingin 
menjelaskan bahwa dalam ilmu 
kedokteran modern, anak diare dan 
mengalami dehidrasi  tidak langsung 
dipasang infus akan tetapi diterapi 
sesuai dengan tingkat dehidrasinya. 
Dalam kedokteran modern dehidrasi 
diare ada tiga derajat berdasarkan 
gejalanya:

1 . tanpa dehidrasi (kehilangan 
cairan <5% Berat badan)

2.  dehidrasi ringan sedang 
(kehilangan cairan 5%-10% Berat 
badan)

3. dehidrasi berat (kehilangan 
cairan >10% Berat badan)

Untuk terapinya, diare tanpa 
dehidrasi dan dehidrasi ringan sedang 

diterapi dengan cairan oral, yaitu 
diberi minum seperti biasa (jika masih 
bisa minum) dengan menggunakan 
ukuran tertentu khususnya setelah 
diare dan muntah. Dan terapi dengan 
air minum plus madu adalah terapi 
yang tepat dalam kasus ini.

Akan tetapi pada kasus dehidrasi 
berat pada anak, terlebih lagi jika 
anak muntah-muntah dan  tidak 
bisa minum karena pengaruh 

penyakitnya maka jalan terakhir adalah 
penggantian cairan melalui infus. 
Karena dehidrasi berat pada anak 
cukup berbahaya jika dibiarkan lama, 
bisa menyebabkan kematian, terlebih 
lagi pada anak yang umurnya masih 
beberapa bulan.

Maka yang perlu kami sorot dalam 
kasus ini adalah, sikap anti total 
terhadap kedokteran barat modern 
dan seolah-olah kedokteran barat 
itu bertentangan semuanya dengan 
thibbun nabawi.

Memperbaiki 
kesalahpahaman

Kami mencoba memperbaiki 
kesalahpahaman tersebut dengan 
beberapa uraian

1. Kedokteran modern berasal dari 
barat 

Anggapan semakin kuat dengan 
orang barat yang notabenenya kafir 
pasti meinginkan kehancuran bagi 
umat islam dan ada makar ingin 
menggantikan pengobatan nabawi 
pada umat islam. Maka hal ini terlalu 
jauh berpikir ke arah sana. 

Perlu diketahui bahwa 
kedokteran barat modern yang 
sekarang merupakan pegembangan 
dari kedokteran yang dahulunya 
dikembangkan dan ditemukan 
oleh orang Islam dan para tabib 
cendikiawan muslim yaitu disaat 
Islam mencapai puncak kejayaannya 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
di saat itu seperti kejayaan saat dinasti 
Abbasiyah. Tehnik pengobatan yang 

Perlu diketahui bahwa kedokteran 
barat modern yang sekarang 

merupakan pegembangan dari 
kedokteran yang dahulunya 

dikembangkan dan ditemukan 
oleh orang Islam dan para tabib 

cendikiawan muslim
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dkembangkan oleh tabib cendikiawan 
muslim bahkan hampir dipakai di 
seluruh dunia. Dan banyak dokter 
dan tabib dari negara lain yang datang 
belajar kepada tabib muslim saat itu.

Kemudian di saat dinasti 
Abbasiyah runtuh, maka orang-orang 
kafir yang menggulingkan dinasti 
Abbasiyah mengambil semua ilmu 
dan menguasai perpustakaan sumber 
ilmu. Kemudian mereka orang-orang 
kafir berlomba-lomba mengklaim 
diri mereka dan mengumumkan 
kepada dunia bahwa mereka sebagai 
penemu teori dan ilmu pengetahuan 

di saat itu, padahal tidak sedikit dari 
mereka yang hanya mencontoh total 
penemuan ilmu pengetahuan yang 
sudah ditemukan sebelumnya oleh 
cendikiawan muslim. Termasuk dalam 
hal ini ilmu kedokteran. Sehingga 
tidak benar sepenuhnya kedokteran 
barat adalah hasil usaha mereka dan 
berasal dari orang kafir barat.

Kita bisa membaca sejarah 
bagaimana tabib cendikiawan 
muslim dahulunya dengan kitab-
kitab pedoman kedokteran karangan 
mereka dan buku-buku mereka 
bahkan ada yang menjadi pegangan 

kedokteran barat sampai saat ini. 
Sebutlah tabib muslim seperti 
Muhammad bin Zakaria Al-Razi  
di barat dikenal dengan Razes,  ahli 
bedah Al-Zahrawi dikenal dengan 
Abulcasis, Ibnu Rusdy atau Averroes, 
Ibnu El-Nafis,  Ibnu Qayyim Al-
Jauziyah dan masih banyak yang 
lainnya.

Walaupun kemudian 
pengembangan selanjutnya dilakukan 
oleh ilmuan barat yang notabenenya 
kafir, maka kita tidak semata-mata 
langsung berpikiran negatif dan tidak 
berlaku adil kepada mereka. Jika 

memang ilmu kedokteran tersebut 
bermanfaat dan benar maka kita 
perlu juga mempelajarinya dan bisa 
menggunakannya. Sebagaimana 
fasilitas saat ini seperti mobil, kereta, 
pesawat dan alat-alat elektronik 
lainnya. Kita tetap harus adil dalam 
menyikapi hal ini. Allah Subhanahu 
wa Ta’ala berfirman, 

يِن َولَْم  اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتُلوُكْم ِف الدِّ

ن ِدَيارُِكْم أَن َتَبُّوُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ  ُيْخِرُجوُكم مِّ

اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي.

“Allah tidak melarang kamu untuk 

“ All substances are poison. There is none that is not poison, the right 
dose and indication deferentiate a poison and a remedy” (semua zat 

adalah (berpotensi menjadi) racun. Tidak ada yang tidak(berpotensi 
menjadi) racun. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya apakah 

ia racun atau obat)”.
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berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu 
karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.” 
(Al-Mumtahah: 8)

Berkata Syaikh Abdurrahman bin 
Nashir  As-Sa’diy rahimahullah,  “Allah 
tidak melarang kalian untuk berbuat baik, 
menyambung silaturrahmi, membalas 
kebaikan , berbuat adil kepada orang-
orang musyrik,  baik dari keluarga kalian 
dan orang lain. Selama mereka tidak 
memerangi kalian karena agama dan 
selama mereka tidak mengusir kalian dari 
negeri kalian, maka tidak mengapa kalian 
menjalin hubungan dengan mereka karena 
menjalin hubungan dengan mereka dalam 
keadaan seperti ini tidak ada larangan 
dan tidak ada kerusakan.” (Taisir Karimir 
Rahmah hal. 819)

2. Menggunakan bahan kimia yang 
hanya berbahaya bagi tubuh
Memang obat-obat kedokteran barat 
modern menggunakan bahan kimia. 
Tetapi bahan kimia yang digunakan 
sudah diteliti dan sudah diatur 
dosisnya agar sesuai dengan terapi 
yang diinginkan. Dan ini juga berlaku 
pada beberapa obat-obat alami dan 
thibbun nabawi, jika dosis habbatus 
sauda berlebihan dikonsumsi maka 
akan berefek negatif bagi tubuh 
karena habbatus sauda mengandung 
bahan aktif seperti thymoquinone 
(TQ), dithymouinone (DTQ), 
thymohydroquimone (THQ) dan thymol 

(THY).
Dalam kedokteran barat modern 

dikenal ungkapan, “ All substances are 
poison. There is none that is not poison, the 
right dose and indication deferentiate a 
poison and a remedy” (semua zat adalah 
(berpotensi menjadi) racun. Tidak 
ada yang tidak(berpotensi menjadi) 
racun. Dosis dan indikasi yang tepat 
membedakannya apakah ia racun atau 
obat)”.

Oleh karena itu, kedokteran modern 
barat dalam teorinya tidak gegabah 
begitu saja dalam memberikan terapi 
obat-obatan kimia. Semuanya telah 
diatur sesuai dengan dosis dan indikasi 
pengobatan. Jika penyakit dibiarkan 
dan lebih berbahaya, maka lebih baik 
memkonsumsi obat bahan kimia yang 
walaupun juga asalnya berbahaya tetapi 
bisa menyembuhkan dengan dosis 
yang tepat. Begitu juga dengan operasi 
pembedahan, dilakukan sesuatu yang 
berbahaya bagi tubuh “merusaknya” 
dengan menyayat dan membelah, 
tetapi ini demi kesembuhan. Prinsip ini 
diajarkan dalam Islam seusai dengan 
kaidah fiqhiyah,

إذا تعارض رضران دفع أخفهم

” Jika ada dua mudharat (bahaya) 
saling berhadapan maka di ambil yang 
paling ringan “

Bersambung di Edisi 3, Insya Alloh
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Ingin Hamil, Bolehkah 
ke Dukun?

Oleh : dr. Kartika S.

Kisah pasangan suami istri yang 
telah menikah selama bertahun-
tahun namun belum dikaruniai 

satupun keturunan, bukanlah berita baru 
dikalangan masyarakat kita. Kisah ini 
dapat terjadi pada siapa saja; orang kaya 
maupun miskin, pintar maupun bodoh, 
terpandang maupun jelata, baik maupun 
buruk, bahkan tidak sedikit para praktisi 
kesehatan yang juga mengalami kondisi 
serupa: belum punya anak. 
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Berbagai ikhtiar pun telah dilakukan, mulai dari berobat ke 
dokter spesialis kandungan, menjalani program kehamilan 
dengan biaya ‘selangit’, safar ke luar negeri demi terapi 

kesuburan dengan dokter ahli  disana, hingga meminum berbagai 
macam obat, jamu dan ramuan yang dipercaya ataupun diklaim dapat 
meningkatkan kesuburan dan mempercepat kehamilan. Namun 
yang sangat disayangkan, tidak jarang pula kita mendengar ulah 
sebagian orang yang sangat ingin memperoleh keturunan, hingga 
menghalalkan segala cara, salah satunya adalah dengan mendatangi 
‘orang pintar’, paranormal, atau yang jelas-jelas melabelkan diri 
dengan dukun. Ada yang berhasil memperoleh keturunan setelahnya 
dengan seizin Allah Ta’ala, ada pula yang masih ‘gagal’. Terlepas 
dari hal tersebut, benarkah tindakan mereka yang menginginkan 
keturunan dengan menyambangi ‘orang pintar’ tersebut?

Sebuah Fenomena bernama 
Kemandulan

Sebelum kita berlanjut, ada baiknya kita mengetahui mengapa 
sebagian orang bisa memiliki keturunan dengan cepat, dan 
sebagian lainnya tidak.  Faktor yang mempengaruhinya pun 

sangat kompleks, baik dari pihak suami, istri, maupun keduanya. 
Dalam dunia medis, pasangan suami istri yang telah berhubungan 

dengan frekuensi yang wajar tanpa alat proteksi apapun selama 
setahun namun belum dikaruniai keturunan, digolongkan mengalami 
infertilitas primer, atau kemandulan. Kondisi ini memiliki banyak 
penyebab, diantaranya adalah:

- Masalah sperma (dialami 35% pasangan). 
Kualitas sperma yang buruk, atau kurang 
jumlahnya, adalah salah satu penyebab utama 
infertilitas primer. 

- Masalah disfungsi indung telur (20%)
- Masalah pada saluran telur, seperti jaringan 

parut atau sumbatan pada tuba fallopii, dan 
gangguan pada pelvis (30%)

- Masalah pada lendir rahim (≤ 5%)
- Masalah endokrin maupun penyakit berat 
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lainnya, seperti hipertiroid, hipotiroid, kanker, dan lain sebagainya.
- Masalah yang tidak teridentifikasi (10%)

Adapun jika si istri telah pernah hamil, namun keguguran, atau janinnya 
lahir mati, kemudian setelahnya belum hamil lagi dalam waktu yang 
lama, maka kondisi ini tergolong sebagai infertilitas sekunder. Masalah-
masalah tersebut bisa terjadi secara terpisah ataupun secara bersamaan 
dalam diri pasangan suami istri, sehingga meski telah lama berusaha, 
namun keturunan yang dinanti belum hadir juga.

‘Orang Pintar’ bisa mengobati 
Kemandulan?

Sebagian orang yang dianggap ‘pintar’ oleh masyarakat awam, 
terkadang menimbulkan ‘kehebohan’ dengan keberhasilannya 
‘menyembuhkan’ kemandulan pasangan suami istri, meskipun 

dengan cara-cara yang tidak dikenal dalam syari’at, seperti jampi-jampi, 
ramuan-ramuan, atau ritual dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi 
oleh pasiennya. Namun apakah mendatangi dan berobat kepada mereka 
dituntunkan oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam?
Dalam hadits shahih, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang 
dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir (ingkar) dengan wahyu 
yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (H.R 

Tirmidzi, shahih). Disebutkan dalam riwayat 
lain, “Barangsiapa mendatangi ‘Arraaf (tukang 
ramal) dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak 
akan diterima sholatnya selama empat puluh hari.” 
(H.R Muslim). 
Juga dalam hadits yang diriwayatkan Al Bazzar 
dengan sanad yang jayyid (bagus), Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukan 

dari golongan kami, orang yang menentukan nasib sial dan untung 
berdasarkan tanda-tanda benda, burung, dan lain-lain, yang bertanya 
dan yang menyampaikannya, atau yang bertanya kepada dukun dan yang 
mendukuninya atau yang menyihir, dan yang meminta sihir untuknya, 
dan barangsiapa yang mendatangi kahin (dukun, yang mengaku-ngaku 
mengetahui perkara yang ghaib, -red) dan membenarkan apa yang ia 
katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir dari apa yang telah diturunkan 

Barangsiapa mendatangi 
‘Arraaf (tukang ramal) 

dan menanyakan sesuatu 
kepadanya, tidak akan 

diterima sholatnya selama 
empat puluh hari



Majalah Kesehatan Muslim18

kepada Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam”. 
Jika membenarkannya saja telah dianggap kafir menurut syari’at, 

maka bagaimanakah lagi jika mempercayainya sepenuhnya yang 
dikatakannya dalam berobat, meyakini kemampuannya untuk 
membantu seseorang agar hamil, memuji, dan menyebarkan 
‘kemampuannya’ itu kepada masyarakat banyak?

Kemandulan adalah takdir Allah, dan wajib bersabar atasnya
Saudara pembaca yang dirahmati Allah, ketahuiah bahwa segala sesuatu 
di alam semesta ini berasal dari Allah Ta’ala semata. Anak, rizki, jodoh, 
dan segala keuntungan dunia maupun akhirat sejatinya hanyalah 
pemberian Allah Ta’ala saja. Dan Allah Ta’ala telah menakdirkan 
semuanya sejak 50,000 tahun sebelum Ia ‘Azza wa Jalla menciptakan 
langit dan bumi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya dimiliki 
dan diberikan oleh Allah Ta’ala saja, tidak layak untuk diminta 
dengan cara yang tidak Ia syariatkan, apalagi diminta dari selain-Nya. 
Bukankah seseorang yang tidak memiliki, tidak akan bisa memberi?
Diantara cara-cara yang tidak dibenarkan dalam mencari perkara-
perkara diatas, termasuk didalamnya anak keturunan, adalah 
mendatangi dukun, atau mereka yang mengaku-ngaku mengetahui 
sesuatu yang ghaib. Perkara mendatangi mereka bukanlah perkara 
kecil dalam syari’at, bahkan sebagaimana hadits diatas, dapat menyeret 
seseorang kepada kekafiran.  Jadi kerugiannya sangat nyata. Bukan saja 
tidak memperoleh keturunan yang didambakan, tapi malah dosa besar 

dan ancaman kekafiran yang menanti. 
Para Manusia terbaik pun dicoba dengan 
Kemandulan
Telah nyata di dalam Al Qur’an, juga sirah 
Nabi kita Muhammad shallallaahu’alaihi wa 
sallam bahwasanya ada diantara para Nabi 
dan istri-istri Rasulullah yang dicoba dengan 
kemandulan. Allah Ta’ala berfirman dalam 
surat Maryam, mengisahkan doa Nabi Zakaria 

‘alaihissalam (yang artinya), “Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, 
sungguh tulangku telah lemah, dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan 
aku belum pernah kecewa dalam berdo’a kepadaMu, ya Tuhanku. Dan 
sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku 
seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisiMu.” 
(Maryam: 4-5) 
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Demikian 
juga Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan istri beliau Sarah, 
yang sekian lama menanti seorang anak, hingga usia 
menjelang senja, sebelum Allah Ta’ala anugerahi 
mereka dengan keturunan yang shalih, Nabi Ishaq 
‘alaihissalam. Allah Ta’ala berfirman dalam Kitab-
Nya (yang artinya), “Dia (Ibrahim) berkata, “Benarkah 
kamu member kabar gembira kepadaku, padahal usiaku 
telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi 
(kabar gembira) tersebut?” (Al Hijr: 54)

Allah Ta’ala juga berfirman (yang artinya), “Maka 
dia (Ibrahim) merasa takut terhadap mereka. Mereka 
berkata, “Janganlah kamu takut,” dan mereka memberi 
kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim 
(Ishaq). Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu meneuk 
wajahnya sendiri seraya berkata, “(Aku ini) seorang perempuan tua yang 
mandul.” (Az Zariyat: 28-29)
Demikian pula istri-istri Nabi ‘alaihissholaatu was salaam, selain 
Khadijah dan budak beliau Mariyah al Qibthiyyah radhiyallahu 
‘anhuma, seluruhnya mengalami masa penantian akan keturunan. 
Namun tidak satupun dari mereka mengadukan halnya dan meminta 
kecuali kepada Rabb mereka. Maka tidakkah kita mengambil teladan 
dari sebaik-baik teladan?

Lalu bagaimana sebaiknya?
Menempuh upaya untuk memperoleh keturunan adalah hal yang 

dibolehkan bahkan dianjurkan dalam syari’at karena termasuk dalam 
keumuman berobat. Beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh 
mereka yang ingin memiliki keturunan adalah:

1. Berdoa kepada Allah Ta’ala semata agar dikaruniai keturunan, 
dengan memperhatikan adab-adab berdoa, tempat, serta waktu 
mustajabnya doa.

2. Memeriksakan kesuburan suami dan istri bersamaan, dan jika ada 
penyakit yang mendasari maka ditangani terlebih dahulu. Pemeriksaan 
dapat dilakukan kepada dokter ahli dalam masalah ini, seperti dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan.

3. Konsumsi makanan bergizi, menghindari alkohol, dan sebisa 
mungkin bebas dari zat-zat tambahan seperti pengawet, pemanis, 
pemutih, termasuk juga pestisida dalam sayur dan buah. Termasuk juga 
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mengurangi kafein, yang biasanya terdapat dalam kopi dan teh.
4. Menjaga berat badan ideal dengan olahraga rutin dan diet sehat. Diet 

kaya asam folat dan sayur-sayuran hijau diklaim membantu meningkatkan 
kesuburan bagi wanita.

5. Bagi pria, selain menjaga berat badan ideal, mengelola stress dengan 
baik,  dan istirahat yang cukup, juga dianjurkan menghindari rokok, alkohol, 
dan lebih banyak konsumsi makanan atau suplemen yang mengandung 
zink dan selenium (banyak terdapat didalam daging, telur, dan seafood), dan 
vitamin E, untuk mengoptimalkan kualitas sperma. 

6. Memperhatikan siklus bulanan, mencari tahu kapan waktu ovulasi 
bagi wanita, dan mengoptimalkan berhubungan suami istri pada hari-
hari tersebut. Cara mengetahui ovulasi bisa menggunakan kalender atau 
kalkulator ovulasi, mengukur suhu basal tubuh di pagi hari pada beberapa 
hari menjelang siklus bulanan atau menggunakan alat pendeteksi hormone 
LH, hormone yang akan meningkat jumlahnya secara drastis beberapa 
saat menjelang. Hubungan suami istri disarankan dilakukan sejak 1-2 hari 
sebelum ovulasi, hingga 1 hari setelah ovulasi. Atau, untuk meningkatkan 
peluang kehamilan, disarankan suami istri berhubungan 2-3 setiap 
minggunya. 

Dan hendaknya setiap upaya diiringi dengan kesabaran, berbaik sangka 
kepada Allah Ta’ala atas apapun yang Ia takdirkan, dan menyandarkan hasil 
akhirnya seluruhnya kepada Allah Ta’ala.
Semoga Allah Ta’ala menganugerahkan kepada kita semua keturunan yang 
menjadi penyejuk mata orangtuanya.

“Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, dan 
kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah 

kecewa dalam berdo’a kepadaMu, ya Tuhanku. Dan 
sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, 
padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah 
aku seorang anak dari sisiMu.” (Maryam: 4-5) 
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Ikhtiar Agar Anak Pintar
Antara Mitos dan Fakta

Bagi orangtua, memiliki anak 
pintar dan cerdas merupakan 
suatu harapan. Oleh karena itu, 

tidak heran jika banyak orangtua yang 
berusaha menempuh berbagai cara untuk 
mewujudkan harapan tersebut. Mulai dari 
memberikan susu bermerek, suplemen 
vitamin mahal, hingga memperdengarkan 
musik klasik dilakuakn dengan tujuan 
agar anak pintar. Apakah hal tersebut 
merupakan fakta atau sekedar mitos? Pada 
artikel kali ini, kami akan menyajikan 
ulasan yang berimbang supaya orangtua 
lebih bijak ketika berusaha memiliki anak 
yang pintar. Jangan sampai kita memilih 
ikhtiar (usaha) yang berlebihan, apalagi jika 
sampai melanggar syariat.

Oleh : dr. Avie Andriyani
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Jangan Asal Percaya 
Mitos

Banyak mitos yang beredar di 
sekitar kita dan kebanyakan tidak dapat 
dibuktikan kebenarannya. Berikut ini 
beberapa mitos yang keliru namun 
masih banyak yang percaya :

Mitos : Susu formula dapat 
mencetak anak pintar

Saat ini, para produsen sangat 
gencar mempromosikan produk 
susu formulanya. Mulai dari 
memasang model iklan yang lucu dan 
menggemaskan hingga mengklaim 
bahwa produknya dapat membuat 
anak menjadi pintar dan berprestasi. 
Gambaran anak ”ideal” ditanamkan 
ke benak para orangtua sehingga 
orangtua merasa belum memberikan 
yang terbaik jika belum memberikan 
susu dengan harga mahal pada buah 
hatinya. Orangtua cenderung lebih 
khawatir jika anaknya tidak mau minum 
susu dibanding jika anaknya tidak 
mau makan, karena menganggap susu 
sebagai minuman ”super” yang mampu 
mencukupi segala kebutuhan nutrisi 
anak. Lebih parahnya lagi, keberadaan 
susu formula ini lambat 
laun mulai 

menggantikan posisi ASI yang 
merupakan hak bagi seorang anak. 
Mobilitas dan kesibukan kaum 
wanita yang makin tinggi membuat 
susu formula menjadi pilihan sebagai 
pengganti ASI dan aktivitas menyusui.
Faktanya, susu formula tidak akan 
mampu menandingi ASI meski 
kandungannya dibuat sedemikian rupa 
supaya mendekati komposisi ASI. 
Banyak sekali kekurangan dari susu 
formula jika dibandingkan dengan ASI. 
Mulai dari kompisisinya yang tidak 
mungkin setepat ASI, kemungkinan 
terkontaminasi, tidak ekonomis, kurang 
praktis dan kurang higienis. Untuk 
itu, sebaiknya orangtua tidak terkecoh 
dengan iklan susu. Semahal apapun susu 
yang diberikan, jika tidak diimbangi 
dengan stimulasi yang memadai dari 
lingkungan sekitar maka tidak akan 
mencapai hasil yang maksimal.

Mitos : Suplemen vitamin 
dapat mencerdaskan anak
Vitamin memang dibutuhkan dalam 
proses tumbuh kembang anak. Namun 
demikian, tubuh juga membutuhkan 

Obat 
akan 

memberikan 
khasiat apabila 

kadarnya stabil dalam 
darah. Agar tercapai 

kadar yang stabil, 
penggunaan obat harus 
disesuaikan dengan sifat 
kimia fisika masing-masing 

obat
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zat gizi lainnya seperti karbohidrat, protein, dan 
lemak. Mengandalkan pemberian vitamin saja 
bukanlah tindakan yang bijak. Bahkan, ahli gizi 
lebih menyarankan pemenuhan vitamin dan 
mineral dari makanan yang dikonsumsi sehari-
hari seperti sayur dan buah. Pemberian suplemen 
yang berlebihan justru akan berdampak kurang 
baik karena menyebabkan orangtua cenderung 
mengandalkan suplemen dan tidak berusaha 
memperhatikan menu makanan yang tepat bagi 
putra-putrinya.

Mitos : Musik klasik dapat membuat anak jadi 
jenius

Kita tentu sudah sangat akrab dengan mitos yang satu ini. Bagi 
sebagian orang, musik klasik mendapat tempat yang eksklusif 
dibanding musik lain karena dianggap musik yang “baik” dan 
memiliki banyak manfaat mulai dari menenangkan, mencerdaskan, 
hingga dipakai untuk terapi berbagai penyakit. Berbagai penelitian 
dipaparkan untuk makin memantapkan klaim bahwa musik klasik 
dapat mencerdaskan anak. Tidak heran jika para ibu berlomba-
lomba memperdengarkan musik klasik sejak bayi masih dalam 
kandungan. 

Setelah sekian tahun lamanya, kini mulai bermunculan bantahan 
terhadap musik klasik. Beberapa orang peneliti dari University of 
Vienna, Austria yakni Jakob Pietschnig, Martin Voracek dan Anton 
K. Formann dalam riset mereka yang diberi judul “Mozart Effect” 
mengemukakan kesalahan besar dari hasil penelitian musik yang 
melegenda ini. Pietschnig dan kawan-kawannya mengumpulkan 
semua pendapat dan temuan para ahli terkait dampak musik Mozart 
terhadap tingkat intelegensi seseorang kemudian mereka membuat 
riset terhadap 3000 partisipator. Hasilnya ternyata bertolak belakang 
dengan apa yang sudah beredar saat ini. Berdasarkan penelitian 
terhadap ribuan partisipator itu, Pietschnig dan rekan-rekannya 
menyimpulkan bahwa musik klasik tidak memberikan stimulus atau  
mendorong peningkatan kecerdasan spasial (daya ingat/daya pikir 
terhadap keruangan yang dianggap mengindikasikan kejeniusan). 
Meski tanpa hasil penelitian sekalipun, kita tidak boleh ragu 
untuk meninggalkan musik klasik (dan juga jenis musik lainnya). 
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Dalam Islam sendiri, sudah dijelaskan 
mengenai haramnya musik, seperti apa 
yang dijelaskan dalam hadits shahih 
dari Abu Malik Al-Asy’ari, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sungguh, akan ada orang-orang 
dari umatku yang meminum khamr, 
mereka menamakannya dengan selain 
namanya. Mereka dihibur dengan musik 
dan alunan suara biduanita. Allah akan 
membenamkan mereka ke dalam bumi 
dan Dia akan mengubah bentuk mereka 
menjadi kera dan babi”. 

Mitos : Meletakkan pensil 
dan buku di samping ari-
ari (plasenta) bayi akan 
membuat anak menjadi 
pintar

Sebagian orangtua memperlakukan 
ari-ari secara berlebihan. Masyarakat 
di beberapa daerah tertentu merasa 
tidak cukup jika ari-ari sekedar 
dikuburkan saja, sehingga mereka juga 
memberikan penerangan, memagari, 
dan menyertakan berbagai macam 
barang untuk dikubur bersama ari-ari. 
Ada yang menyertakan jarum dengan 
harapan anak memiliki pikiran yang 
tajam (cerdas), meletakkan pensil dan 
buku di samping ari-ari agar anak 
pintar, bahkan menyertakan kertas 
dengan tulisan arab dan jawa supaya 
anak jadi orang pintar. 
Kepercayaan seperti ini sangat tidak 
ilmiah bahkan dapat menjerumuskan 
pelakunya pada kesyirikan jika disertai 
dengan keyakinan bahwa benda-benda 
tadi mampu mendatangkan manfaat 

bagi seseorang. Apalagi jika disertai 
dengan tulisan atau bacaan yang tidak 
jelas karena berpotensi mengarah pada 
meminta kepada selain Allah Subhanahu 
wa Ta’ala yang merupakan perbuatan 
syirik.

Usaha Apa Yang 
Bisa Dilakukan 
Orang Tua Agar 
Anak Pintar?

Sebagai seorang muslim, hendaknya 
kita selalu bertawakal pada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Namun demikian, 
kita diperbolehkan bahkan harus 
berusaha untuk mendapatkan apa 
yang kita cita-citakan. Ibnu Rajab 
mengatakan bahwa menjalankan 
tawakal tidaklah berarti seseorang harus 
meninggalkan sebab atau sunnatullah 
yang telah ditetapkan dan ditakdirkan. 
Karena Allah memerintahkan kita 
untuk melakukan usaha sekaligus juga 
memerintahkan kita untuk bertawakal. 
Oleh karena itu, usaha dengan anggota 
badan untuk meraih sebab termasuk 
ketaatan kepada Allah, sedangkan 
tawakal dengan hati merupakan 
keimanan kepada-Nya. Berikut ini 
beberapa usaha yang bisa kita lakukan 
agar anak pintar :

Senantiasa berdoa kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala
Agama Islam memberi tuntunan bagi 
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pemeluknya untuk selalu berdoa kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bahkan 
doa merupakan ibadah yang sangat 
agung, karena di dalamnya terdapat 
penghambaan kepada Allah Subhanahu 
wa Ta’ala.dan menunjukkan bahwa 
seorang hamba selalu membutuhkan 
pertolonganNya. Setiap orangtua tentu 
menginginkan kebaikan bagi putra 
putrinya, untuk itu sudah selayaknya 
para orangtua senantiasa mengiringi 
dengan doa. 

Hendaknya orangtua tetap bersyukur 
dengan kondisi anak yang mungkin 
tidak pintar secara akademik, karena 
setiap anak pasti memiliki kelebihan 
dan potensinya masing-masing. 
Meskipun memiliki anak pintar 
bukanlah suatu hal yang terlarang, 
namun hendaknya jangan dilupakan 

untuk mendoakan anak supaya 
menjadi anak yang shalih, beraqidah 
lurus dan tentunya berakhlak mulia. 
Seperti firman Allah Subhanahu 
wa ta’ala  yang artinya, Dan orang 
orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada kami isteri-
isteri kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati (kami), dan jadikanlah 
kami imam bagi orang-orang yang 
bertakwa”.(Al Furqan:74).

Memberikan stimulus yang 
tepat

Stimulasi merupakan suatu kegiatan 
yang dilakukan untuk merangsang 
kemampuan dasar anak agar anak 
dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Stimulasi tumbuh kembang 
anak dapat dilakukan oleh setiap orang 
yang berinteraksi dengan anak, mulai dari 
ibu, ayah, nenek, kakek, anggota keluarga 
lain dan kelompok masyarakat di 
lingkungan rumah tangga masing-masing 
dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anak 
perlu mendapat stimulasi sedini mungkin 
dan berlangsung kontinu (terus menerus) 
pada setiap kesempatan. 

Kurangnya stimulasi dapat 
menyebabkan penyimpangan tumbuh 
kembang anak bahkan gangguan yang 
menetap. Kemampuan dasar anak yang 
dirangsang dengan stimulasi terarah 
meliputi setiap aspek perkembangan, 
yaitu kemampuan motorik (gerak) kasar, 
kemampuan motorik (gerak) halus, 
kemampuan bicara dan bahasa, serta 
kemampuan sosialisasi dan kemandirian.

Memberikan nutrisi yang 
cukup dan bergizi

Usaha memberikan nutrisi terbaik 
bisa dimulai sejak dalam kandungan, 
yaitu seorang ibu yang hamil harus 
senantiasa mengonsumsi makanan 
yang bergizi. Setelah anak lahir, segera 
berikan ASI karena di dalam ASI yang 
pertama kali keluar terdapat kolostrum. 
Kolostrum adalah susu pertama yang 
diproduksi setelah melahirkan dan 
mengandung banyak immunoglobulin, 
rantai antimicrobial (lactoferrin dan 
lactoperoxidase) serta molekul bioaktif 
lain termasuk faktor pertumbuhan. Ciri-
ciri kolostrum yaitu berbentuk seperti 
susu, kental dan berwarna lebih kuning. 
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Biasanya kolostrum sudah diproduksi 
pada tahap akhir kehamilan sehingga 
sudah ada segera setelah melahirkan 
sampai hari ke-7 kelahiran. Kolostrum 
juga mengandung beberapa zat dalam 
jumlah yang tinggi seperti natrium, 
kalium dan kolesterol. Kombinasi zat ini 
ampuh untuk perkembangan jantung, 
otak serta sistem saraf pusat bayi. 

ASI mengandung DHA (asam 
lemak pembangun otak) yang berperan 
dalam meningkatkan kecerdasan anak 
(IQ), paling tidak sampai usia 15 tahun. 
ASI juga mengandung asam sialat 
yang merupakan komponen penting 
yang diperlukan untuk membentuk 
molekul gangliosida pada membran 
sel otak. Molekul gangliosida berperan 
merangsang saraf agar dapat bekerja 
optimal dan membentuk memori otak 
jangka panjang. 

Selain karena komposisi ASI, alasan 
lain mengapa pemberian ASI sangat 
dianjurkan ialah karena adanya kontak 
kulit dan mata antara ibu dan bayi 
selama menyusui. Kepuasan emosional, 
keintiman, dan saling berbagi cinta 
bukan saja sangat memuaskan dan 
membentuk hubungan ibu-anak yang 
kuat, tapi juga dapat meningkatkan 
perkembangan otak anak. Hubungan 
seperti ini tidak akan didapatkan dari 
susu botol.

Setelah disapih, lanjutkan dengan 
pemberian makanan yang bergizi. 
Berbagai penelitian  membuktikan 
bahwa struktur dan fungsi otak 

dipengaruhi secara permanen oleh 
zat gizi yang diberikan di usia dini, 
terutama pada masa bayi dan balita. 
Oleh karena itu, hendaknya orangtua 
berusaha mencukupi kebutuhan nutrisi 
buah hatinya. Nutrisi yang baik tidak 
harus mahal, yang terpenting adalah 
pemilihan bahan yang segar dan 
beranekaragam dan hindari makanan 
instan. Begitu pula ketika anak makin 
bertambah usianya, biasakan hanya 
menyajikan makanan yang terjamin 
kebersihan dan kesehatannya, serta 
bebas 3P (pengawet, pewarna, dan 
pemanis buatan).

Penutup
Selain faktor keturunan, kecerdasan 

anak ditentukan oleh faktor lain seperti 
lingkungan, stimulus (rangsangan), 
dan makanan bergizi. Hanya 
mengandalkan faktor nutrisi tidak akan 
membuahkan hasil yang maksimal 
jika tidak diimbangi dengan stimulus 
(rangsangan) yang memadai dari 
lingkungan sekitarnya. Orangtua yang 
pintar juga bukan jaminan nantinya 
akan memiliki anak-anak yang pintar 
pula. Dibutuhkan keseimbangan dari 
berbagai faktor penentu kecerdasan 
anak. Selain itu, doa dan tawakal 
tidak boleh dilupakan. Demikian 
pembahasan seputar mitos dan 
fakta mencetak anak pintar. Semoga 
bermanfaat.
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Nutrisi 1000 Hari 
Pertama Kehidupan
Oleh: Yuli Mardianti, S.Gz

Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak 
sejak masa pra kehamilan, masa kehamilan, 
dan masa menyusui adalah sangat kritis. 

Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan 
selama 9 bulan (270 hari) hingga masa kehidupan 
pertama bayi selama 2 tahun (730 hari). Mengapa 
1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas 
kehidupannya di masa mendatang? Di dalam 
kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang 
melalui pertambahan berat dan panjang badan, 
perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti 
jantung, hati, dan ginjal. 
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Pada saat dilahirkan, sebagian besar 
perubahan tersebut menetap atau 
selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu 
perkembangan otak dan imunitas, 
yang berlanjut sampai beberapa 
tahun pertama kehidupan bayi. 
Oleh karenanya kekurangan 
nutrisi sejak dalam kandungan 
dan periode awal kehidupannya 
akan berdampak pada tumbuh 
kembangnya dalam jangka 
waktu yang panjang. Dampak 
tersebut diantaranya adalah tidak 
optimalnya perkembangan sel otak 
dan organ tubuh lainnya. Sehingga 
di kemudian hari anak akan tumbuh 
menjadi anak yang stunting, kemampuan 
kognitif yang lemah serta beresiko terkena 
penyakit tidak menular seperti anemia, 
hipertensi, diabetes dan lain-lain.

 Banyak yang berpendapat bahwa ukuran 
fisik, termasuk tubuh pendek, gemuk dan 
beberapa penyakit tertentu khususnya Penyakit 
Tidak Menular (PTM) disebabkan oleh faktor 
genetik. Dengan demikian ada anggapan 
tidak banyak yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki atau mengubahnya. Namun 
berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian 
oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia 
telah mengubah paradigma tersebut. Menurut 
WHO (1997) tubuh pendek, gemuk, PTM 
dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, 
faktor penyebab terpenting adalah lingkungan 
hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun 
yang dapat dirubah dan diperbaiki. 

 Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 
hari pertama kehidupan ini jika dijabarkan 
dalam sebuah siklus adalah: kurang gizi pada 

masa 
pra- hamil 
dan hamil akan berdampak pada 
lahirnya anak yang BBLR (Berat 
Bayi Lahir Rendah), anak BBLR 
jika tidak tercukupi nutrisinya 
maka akan mengalami sejumlah 
gangguan pertumbuhan. Jika 
anak tersebut seorang wanita, 
maka di kemudian hari ia akan 
tumbuh menjadi remaja yang 
kurang menurut berat badan dan 
tinggi badannya. Sehingga kelak 
jika anak tersebut hamil maka ia 
berpeluang untuk melahirkan anak 
yang BBLR kembali. Malnutrisi 
pada ibu hamil jika tidak ditangani 
secara baik selain beresiko 
terhadap lahirnya bayi yang 
BBLR juga dapat berdampak : 
melemahkan fisik, membahayakan 
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jiwa ibu, bahkan dapat mengancam 
keselamatan janin.
 

Lalu langkah-langkah 
apa saja yang dapat kita 
lakukan untuk memenuhi 
nutrisi 1000 hari pertama 
kehidupan ini?

Pada masa pra kehamilan
a. Berusaha mencapai dan 

mempertahankan berat badan yang ideal
b. Mengkonsumsi 

makanan yang cukup dan 
seimbang

c. Mengkonsumsi 
makanan sumber asam folat 
dan suplemen asam folat 
selama 3 bulan prakehamilan

d. Olahraga teratur
e. Menghindari 

rokok, kafein dan minuman 
beralkohol
Pada masa kehamilan

a. Memenuhi asupan 
kalori yang cukup untuk 

mendukung peningkatan berat badannya 
dengan pola makan yang seimbang. 
Ibu hamil tidak dianjurkan untuk 
mencoba menurunkan berat badan atau 
menghindari peningkatan berat badan 
yang normal. Kalaupun berat badan 
meningkat terlampau cepat, sebaiknya 
berkonsultasi dengan tenaga medis dan 
tidak menanganinya sendiri.

b. Meningkatkan asupan zat besi. 
Pada ibu hamil kebutuhan zat besi 
meningkat sebesar 200-300% untuk 

pembentukan plasenta dan sel darah 
merah. Untuk memenuhinya dapat 
diasup baik dari makanan maupun 
dari suplemen (karena kebutuhan 
sebesar ini sulit dicapai hanya dari 
asupan makanan saja). Sumber zat 
Besi contohnya daging, ayam, ikan, 
sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-
kacangan, hati sapi.

c.  Meningkatkan asupan asam 
folat. Asam folat ini berperan dalam 
pembentukan sistem saraf dan sel-sel. 
Jika asupannya kurang memadai dapat 
menimbulkan kelainan bawaan pada 
bayi seperti: anenchepaly (lahir tanpa 
batok kepala), spina bifida (tulang 
belakang tidak tersambung), anemia 
makrositik, dan lain-lain. Untuk 
memenuhinya dapat diasup baik 
dari sumber makanan dan suplemen. 
Sumber Asam folat contohnya sayuran 
hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, 
kacang tanah, jeruk.

d. Meningkatkan asupan Kalsium. 
Kalsium berperan dalam pembentukan 
gigi, tulang, hati, saraf dan otot pada 
bayi. Sumber utama Kalsium adalah 
susu dan olahannya seperti : whole 
milk, skimmed milk, yoghurt, keju, 
serta beberapa bahan makanan nabati 
dalam sayuran hijau tua.

e. Meningkatkan asupan 
Vitamin D. Vitamin D berperan 
dalam meningkatkan penyerapan 
Kalsium dalam tubuh, mengurangi 
resiko infeksi selama kehamilan, dan 
mengurangi gejala preeclampsia. 
Sumber vitamin D contohnya kuning 
telur, susu dan olahannya, mentega.
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f. Memenuhi kebutuhan Yodium. Kekurangan Yodium 
selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme yang 
selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian 
hari. Sumber Yodium contohnya makanan laut seperti ikan, udang, 
kerang.

f.  Menghindari rokok, kafein dan minuman beralkohol
g. Cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira

Pada masa kehidupan pertama bayi 
a. Lakukan IMD (Inisiasi Menyusui Dini) segera setelah 

melahirkan serta upayakan bayi mendapatkan kolostrum (ASI 
yang pertama kali keluar dan berwarna jernih kekuningan).

b. Berikan hanya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama 
keidupan bayi.

c. Setelah bayi berusia 6 bulan berikan MP-ASI (Makanan 
Pendamping ASI). Pada usia ini alat pencernaan bayi sudah lebih 
matang untuk mencerna makanan non-ASI. Bahan makanan yang 
digunakan untuk membuat MP-ASI ini hendaknya merupakan 
bahan makanan yang biasa dimakan dalam keluarga yang dibuat 
sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan bayi. dalam 
pembuatannya sebaiknya hindari penambahan gula dan garam < 1 
tahun. MP-ASI yang ideal adalah yang mengandung: (1) makanan 
pokok (2) sayuran dan kacang-kacangan, (3) lauk nabati, (4) lauk 
hewani, (5) buah-buahan. Pada awal pengenalannya hendaknya 
bayi dikenalkan pada makanan tunggal agar ia mengenal rasa 
asli dari makanan tersebut dan untuk memudahkan evaluasi jika 
muncul gejala alergi, secara bertahap berikan secara majemuk 
dengan menyampurkan sejumlah bahan makanan.
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Ada kejadian di mana seorang sakit, 
merasa tidak enak di perut dan 
demam, ia berobat dengan habbatus 

sauda’ dan madu karena ia yakin dengan sabda 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam serta 
kandungan Al-Quran bahwa keduanya mujarrab 
serta bisa menyembuhkan semua penyakit. 
Kemudian ia mengikuti petunjuk dilabel kotak 
habbatus sauda’ bahwa pengunaannya 3 x sehari 
2 kapsul habbtus sauda. ia juga meminum 
madu 3 x sehari 2 sendok makan. Akan tetapi 
demamnya semakin tinggi, tidak mereda dan 
bertambah parah.

Salah Paham 
Tentang 
Thibbun Nabawi

Oleh : dr. Raehanul Bahraen
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Kemudian kasus lainnya, seseorang sedang 
demam tinggi, kemudian ia teringat hadits 
bahwa demam adalah dari luapan api neraka 
maka didinginkan dengan air. Maka dengan 
demam tinggi badannya di basuh dengan air 
yang dingin. Walhasil pernyakit bertambah 
parah dan tubuh dengan demam tinggi tidak 
mampu menerima air yang dingin. Padahal 
yang dimaksud hadits adalah demam karena 
sengatan matahari (akan datang penjelasan dari 
para ulama mengenai hadits tersebut)

Demikianlah kesalahpahaman yang terjadi 
pada beberapa orang muslimin yang perlu 
kita luruskan bersama. Habbatus sauda’ yang 
disebutkan dalam hadits dan madu 
yang disebutkan dalam Al-Quran 
masih berupa bahannya saja maka 
untuk menjadi obat perlu penelitian 
dan pengalaman thabib agar ia 
menjadi obat.

Kita bisa ambil Logika sebagai 
berikut. Jika ada yang mengatakan 
kepada kita, buah merah dijadikan 
berbagai macam obat penyakit 
oleh orang Papua. Maka berita 
yang sampai ke kita masih sekedar 
berita mengenai bahannya saja. 
Untuk menjadi obat maka kita perlu 
belajar kepada thabib orang Papua, 
bagaimana pengolahan buah merah? 
dosisnya berapa? Indikasinya untuk 
penyakit apa saja? Perlu dicampur 
dengan apa saja? Apa saja pantangan 
yang tidak boleh dilakukan? Dan 
tentu saja kita juga perlu belajar 
kepada thabib tersebut bagaimana 
ia mendiagnosis penyakit. Jika 
penyakit ini yang ia maksud, maka 

dosis buah merah sekian dan 
cara pengolahannya begini dan 
begitu.
Kita harus yakin 
dan beriman dengan 
thibbun nabawi

Yang tidak boleh adalah 
ketika kita tidak beriman dan 
meremehkan thibbun nawabi 
serta bahan-bahan yang 
disebutkan dalam Al-Quran 
dan As-Sunnah. Allah Ta’ala 
berfirman,

َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَاٌب ُمْخَتِلٌف أَْلَواُنُه 
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""

ُروَن ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِف َذلَِك َلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

“Dari perut lebah itu keluar minuman 
(madu) yang bermacam-macam 
warnanya, di dalamnya terdapat obat 
yang menyembuhkan bagi manusia. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kebesaran 
Allah ta’ala) bagi orang-orang yang 
memikirkan.” (An-Nahl: 69)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

ْوَداَء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء، إاِلَّ ِمَن  إِنَّ َهِذِه الَحبََّة السَّ

ام السَّ

sesuatu dengan perintahan Rabb-nya”. 
Yaitu segala sesuatu yang bisa hancur 
dan semisalnya. Dan habbatus sauda 
bermanfaat menyembuhkan segala 
macam penyakit yang bersifat dingin 
dan penyakit yang bersifat panas dan 
kering.” (Thibbun Nabawi hal 287)
Perlu penelitian dan 
pengalaman thabib

Seperti dijelaskan bahwa bahan-
bahan thibbun nabawi dalam Al-
Quran dan Sunnah masih bersifat 

”Sesungguhnya pada habbatussauda’ 
terdapat obat untuk segala macam 
penyakit, kecuali kematian”  (Muttafaqun 
‘alaihi)

Maka kita harus menyakini dan 
beriman bahwa keduanya adalah obat. 
Apalagi telah dilakukan penelitian 
kedokteran bahwa habbatus sauda’ bisa 
meningkatkan daya tahan tubuh. Jika 
daya tahan tubuh kuat dan tinggi, maka 
secara kedokteran semua penyakit ada 
kemungkinan sembuh.

Ulama dan dokter muslim yang 
terkenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 
rahimahullahu dalam kitab tibbun 
nabawi menjelaskan tentang habbatus 
sauda’, “Habbatus sauda memiliki sangat 
banyak manfaat, sabda Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, “obat untuk 
segala macam penyakit”, sebagaimana 
firman Allah, “Menghancurkan segala 

umum, sehingga perlu penelitian dan 
pengalaman thabib agar menjadi obat. 
sebagaimana penjelasan dalam hadits 
berikut.

“Dari Sahabat Sa’ad mengisahkan, 
pada suatu hari aku menderita sakit, 
kemudian Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam menjengukku, beliau 
meletakkan tangannya di antara 
kedua putingku, sampai-sampai 
jantungku merasakan sejuknya tangan 
beliau. Kemudian beliau bersabda, 
‘Sesungguhnya engkau menderita 
penyakit jantung, temuilah Al-Harits 
bin Kalidah dari Bani Tsaqif, karena 
sesungguhnya ia adalah seorang tabib. 
Dan hendaknya dia [Al-Harits bin 
Kalidah] mengambil tujuh buah kurma 
ajwah, kemudian ditumbuh beserta 
biji-bijinya, kemudian meminumkanmu 
dengannya.”  (HR. Abu Daud)

 “Sesungguhnya aku telah mencobanya, begitu juga orang lain, 
berobat dengan air zamzam adalah  hal yang menakjubkan. Dan aku 

sembuh dari berbagai macam penyakit dengan ijin Allah Ta’ala” 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam tahu ramuan obat yang sebaiknya 
diminum, akan tetapi beliau tidak 
meraciknya sendiri tetapi meminta 
sahabat Sa’ad radhiallahu ‘anhu agar 
membawanya ke Al-Harits bin Kalidah 
sebagai seorang tabib. Hal ini karena 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam hanya tahu ramuan obat secara 
global saja dan Al-Harits bin Kalidah 
sebagai tabib mengetahui lebih detail 
komposisi, cara meracik, kombinasi dan 
indikasinya.

Ibnu hajar Al-Asqalani 
rahimahullahu berkata, “Seluruh tabib 
telah sepakat bahwa pengobatan suatu 
penyakit berbeda-beda, sesuai dengan 
perbedaan umur, kebiasaan, waktu, 
jenis makanan yang biasa dikonsumsi, 
kedisiplinan dan daya tahan fisik...
karena obat harus sesuai kadar dan 
jumlahnya dengan penyakit, jika 
dosisnya berkurang maka tidak bisa 
menyembuhkan dengan total dan jika 
dosisnya berlebih dapat menimbulkan 
bahaya yang lain.”  (Fathul Baari  
10/169-170)
Thibbun nabawi juga butuh 
keyakinan dan keimanan 
ketika berobat dengannya

Thibbun nabawi adalah ibarat pedang 
yang tajam, hanya saja tangan yang 
memegang pedang tersebut juga harus 
kuat dan terlatih. Demikianlah jika 
kita berobat dengan thibbun nabawi, 
ada unsur keimanan dan keyakinan 
orang yang mengobati serta orang yang 

diobati, tidak semata-mata hubungan 
sebab-akibat saja.

Bisa kita lihat dalam kisah sahabat 
Abu Sa’id Al-Khudri yang meruqyah 
orang yang terkena gigitan racun 
kalajengking dengan hanya membaca 
Al-Fatihah saja. Maka orang tersebut 
langsung sembuh. Sebagaimana 
dikisahkan dalam sebuah hadits. 
Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa 
ada sekelompok sahabat Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam dahulu 
berada dalam perjalanan safar, lalu 
melewati suatu kampung Arab. Kala itu, 
mereka meminta untuk dijamu, namun 
penduduk kampung tersebut enggan 
untuk menjamu. Penduduk kampung 
tersebut lantas berkata pada para  sahabat 
yang mampir, “Apakah di antara kalian 
ada yang bisa meruqyahkarena pembesar 
kampung tersebut tersengat binatang 
atau terserang demam.” Di antara para 
sahabat lantas berkata, “Iya ada.” Lalu 
ia pun mendatangi pembesar tersebut 
dan ia meruqyahnya dengan membaca 
surat Al Fatihah. pembesar tersebutpun 
sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah 
tadi diberikan seekor kambing, namun ia 
enggan menerimanya -dan disebutkan-, 
ia mau menerima sampai kisah tadi 
diceritakan pada Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Lalu ia mendatangi 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
dan menceritakan kisahnya tadi pada 
beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku tidaklah meruqyah kecuali dengan 
membaca surat Al Fatihah.” Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas 
tersenyum dan berkata, “Bagaimana 
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engkau bisa tahu Al Fatihah adalah 
ruqyah?” Beliau pun bersabda, “Ambil 
kambing tersebut dari mereka dan 
potongkan untukku sebagiannya 
bersama kalian.” (HR. Bukhari dan 
Muslim)

Jika ada orang yang terkena penyakit 
yang sama disengat kalajengking atau 
yang lebih ringan misalnya disengat 
tawon, kemudian ada yang membacakan 
Al-fatihah ternyata tidak sembuh. 
Maka jangan salahkan Al-Fatihah jika 
tidak sembuh tetapi salahkan tangan 
yang tidak mahir serta kuat memegang 
pedang yang tajam. Jika iman, amal dan 
tawakkal sebaik Abu Sa’id Al-Khudri 
maka kita bisa berharap penyakit 
tersebut sembuh.

Begitu juga dengan Air zam-zam 
yang didalam hadits adalah sesuai 
dengan niat orang yang meminumnya 
baik berupa kesembuhan, kepintaran 
dan pemenuhan hajat. Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

زَْمزَُم لَِم ُشَِب لَُه

“Air zamzam itu sesuai dengan apa 
yang diniatkan peminumnya”.  (HR. Ibnu 
Majah, shahih)

Tabi’in Ahli tafsir, Mujaahid 
rahimahullah berkata,  “Air zamzam 
sesuai dengan apa yang diniatkan 
peminumnya. Jika engkau meminumnya 
untuk kesembuhan, maka Allah akan 
menyembuhkanmu. Apabila engkau 
meminumnya karena kehausan, maka 
Allah akan memuaskanmu. Dan apabila 
engkau meminumnya karena kelaparan, 
maka Allah akan mengenyangkanmu. Ia 

adalah usaha Jibril dan pemberian (air 
minum) Allah kepada Isma’il”. (HR. 
Abdurrazzaq )

Ibnul-Qayyim rahimahullah telah 
membuktikan mujarrabnya air zam-
zam, beliau berkata, “Sesungguhnya aku 
telah mencobanya, begitu juga orang lain, 
berobat dengan air zamzam adalah  hal 
yang menakjubkan. Dan aku sembuh dari 
berbagai macam penyakit dengan ijin 
Allah Ta’ala” ( Zaadul-Ma’ad 4/393.)

Jika ada orang di zaman ini sakit, 
kemudian minum air zam-zam 
dan ternyata tidak sembuh-sembuh 
walaupun sudah banyak dan lama 
meminumnya, maka jangan salahkan 
Air zam-zam.
Perlu juga penjelasan 
ulama

Hadits dan Al-Quran terkadang 
turun dengan lafadz-lafadz umum 
sehingga perlu penjelasan dan rincian 
dari para ulama yang mendalaminya. 
Begitu juga dengan hadits-hadits 
thibbun nabawi, maka perlu penjelasan 
para ulama. Salah satunya adalah 
sebagaiman yang kami jelaskan 
pada muqadimah. Bahwa demam 
yang dimaksud dalam hadits yang 
didinginkan dengan air  adalah demam 
karena sengatan matahari atau dalam 
ilmu kedokteran disebut “sunburn”, 
maka terapinya dengan air (dikompres)  
atau benda yang dingan sesuai dengan 
ilmu kedokteran modern.

Dari nafi’, dari ‘Umar radhiallahu 
‘anhu bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda,
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إمنا الحمى أو شدة من فيح جهنم، فأبردوها باملاء

”Sesungguhnya demam atau demam yang sangat adalah sebagian dari aroma/
luapan neraka jahannam, maka dinginkanlah ia dengan air”. (Mutafaqun alaihi)

Berikut penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah,
“Hadits ini menimbulkan banyak masalah bagi dokter yang bodoh, yang 

memandangnya sabagai peniadaan pengobatan bagi penyakit demam dan 
pencegahannya. Kami akan menjelaskan -dengan daya dan kekuatan Allah- segi 
dan maknanya. Maka kami katakan: Seruan Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam ada 
dua macam: yang umum bagi penduduk bumi dan yang khusus bagi sebagian 
mereka. Yang pertama misalnya seruan baliau pada umumnya. Dan yang kedua 
seperti ucapan beliau:”Janganlah kamu menghadap kiblat dengan tahi dan air 
kencing. Dan jangan pula kamu membelakanginya; akan tetapi menghadaplahh 
ke timur atau ke barat”.Ini bukanlah seruan kepada penduduk timur atau 
penduduk barat, juga bukan penduduk Irak. Tetapi ia adalah seruan kepada 
pendudukk Madinah dan kawasan yang serupa dengannya seperti syiria dan 
yang  lain. Juga ucapan baliau: “Apa yang ada diantara  timur dan barat adalah 
kiblat”.Apabila yang demikian diketahui, maka seruan beliau didalam hadits ini 
adalah khusus bagi penduduk Hijaz dan siapa yang ada di sekitar mereka, sebab 
kebanyakan demam yang menyerang mereka dari jenis demam matahari dan 
aksidental yang terjadi karena terik sinar matahari. Dan ini dapat diatasi dengan 
air yang dingin, baik minum atau pun mandi.” (Thibbun Nabawi hal 20) 

Jika tidak memahami penjelasan ulama, maka 
bisa dibayangkan (atau anda yang pernah 
mengalami demam tinggi misalnya karena 
tipus atau demam berdarah), kemudian 
mandi atau dibasuh dengan air yang 
dingin, tentu penyakit bisa bertambah 
parah.

Demikianlah yang bisa kami 
bahas, semoga bermanfaat bagi kaum 
muslimin. Wa shallallahu ‘ala nabiyyina 
Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi 
ajma’in. 

Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.
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Konsultasi 
Kesehatan

Q Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.  
Saya mau menanyakan, akhir-akhir ini perut 
bagian bawah(mungkin bagian rahim) sebelah 
kanan terasa nyeri. Ketika rasa nyeri datang 
rasanya seperti tertusuk,tapi kemudian rasanya 

hilang, kadang datang lagi. Kira-kira penyebabnya apa ya? Terima 
kasih. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

AWa’alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda ajukan. 
Nyeri yang berasal dari perut bagian bawah sebelah 
kanan bisa berasal dari berbagai macam organ. 
Bisa berasal dari organ saluran cerna, saluran 

kencing, maupun pada saluran reproduksi. Masing-masing memiliki 
karakteristik nyeri yang berbeda dan gejala penyerta yang berbeda. 

Untuk organ saluran cerna, yang spesifik pada bagian sebelah 
kanan bawah adalah nyeri yang berasal dari peradangan appendiks 
(usus buntu). Gejala yang menyertai biasanya meliputi mual, 
muntah, dan kadang disertai demam.

Untuk organ saluran kencing, mungkin bisa berasal dari saluran 
ureter maupun pada kandung kemih, baik berupa infeksi maupun 
sumbatan batu saluran kencing. Nyeri biasaanya hilang timbul, dan 
nyeri bisa menjalar sampai pinggang dan paha bagian dalam. Selain 
nyeri, gejala penyerta biasanya ada gangguan nyeri saat kencing.

Untuk organ saluran reproduksi, yang sering bermasalah adalah 
bagian rahim dan ovarium. Kelainan yang mungkin bisa berupa 
infeksi, kista pada ovarium, maupun mioma (tumor jinak) pada 
rahim. Masing-masing juga bisa menimbulkan keluhan nyeri.

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda



Majalah Kesehatan Muslim38

Jadi, ada banyak kemungkinan penyebab dari nyeri pada perut 
bagian bawah. Dibutuhkan informasi lebih lengkap meliputi 
faktor risiko, gejala penyerta, dan informasi tambahan lainnya 
untuk membuat kesimpulan. Demikia juga perlu pemeriksaan 
fisik  dan pemeriksaan penunjang untuk memastikan penyebab 
nyeri yang Anda alami. Sebagai langkah awal, Anda bisa 
memeriksakan dulu ke dokter umum untuk pelacakan awal. 
Selanjutnya mungkin perlu penatalaksaan dari dokter spesialis 
tergantung dari kemungkinan penyebab penyakitnya. Semoga 
bermanfaat.   (dr. Adika Mianoki)

Q 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.

Hermansyah Putra

APenyakit 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 
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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 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 
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. 

Dijawab oleh : dr. Adika Mianoki
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Fatwa Jawaban Ulama Seputar Problematika Kesehatan

Berobat ke 
Dukun dan 

Pengobatan 
Alternatif

QAda sekelompok orang di tempat 
kami yang biasa mengobati orang-
orang menggunakan apa yang mereka 

sebut sebagai “obat-obatan tradisional”. Ketika 
aku berbicara kepada salah satu dari mereka, ia 
memintaku untuk menyebutkan namaku dan nama 
ibuku, dan agar aku kembali lagi menemuinya 
pada hari tertentu. Ketika aku menemuinya pada 
hari yang ditentukan tersebut, ia mengatakan 
padaku bahwa aku menderita penyakit ini dan itu. 
Salah seorang dari mereka berkata bahwa ia biasa 
menggunakan ayat-ayat Allah untuk mengobati 
pasiennya. Apakah pendapat anda mengenai mereka 
dan apakah hukum berobat kepada mereka?

APria ini dan orang-orang yang serupa 
dengannya, yang mengaku-ngaku 
bahwa mereka dapat mendiagnosis 

penyakit pasiennya hanya dengan menanyakan 
namanya dan nama ibunya, atau yang mengaku-
ngaku bahwa mereka menggunakan ayat-ayat Allah 

untuk mengobati, adalah peramal dan penipu. Wajib untuk menasihati mereka, 
memperingatkan manusia dari perbuatan mereka, dan memerintahkan mereka 
untuk melakukan taubat nasuha. Jika mereka bertaubat, maka itu adalah hal 
yang baik. Jika tidak, maka kasus mereka harus diserahkan kepada pihak yang 
berwenang untuk mencegah kejahatan mereka dan melindungi orang-orang dari 
mereka.  Diharamkan untuk berkonsultasi dengan mereka  dan orang-orang yang 
serupa dengan mereka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang pergi ke dukun atau peramal dan mempercayai apa yang mereka 
katakan, maka ia telah kufur dengan apa yang diwahyukan kepada Muhammad.” 
(HR Abu Daud, shahih).

Oleh karena itu, barangsiapa yang pergi kepada peramal dan dukun dan 
mempercayai berita yang mereka katakan berasal dari yang gaib telah melakukan 
perbuatan kekufuran, yang dapat mengeluarkannya  dari Islam. Semoga Allah Ta’ala 
melindungi kita dari perbuatan tersebut. 

Allah Ta’ala berfirman )yang artinya(, “Katakanlah, Tidak ada yang mengetahui yang ghaib 

di langit maupun di bumi kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan 
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dibangkitkan.” Fatwa Lajnah Daimah lil 

Buhuts wal Ifta’. Ketua: Abdul Aziz bin 

Abdillah bin Baz. Wakil Ketua: Abdul 

Aziz Alu Syaikh. Anggota: Abdullah bin 

Ghudayyan, Shalih al Fauzan, Bakr Abu Zaid 

)www.alifta.net(

QApa hukum memakai 
gelang untuk mengobati 
rematik?

AKetahuilah bahwa obat 
itu hanya merupakan 
sebab untuk 

mendapatkan 
kesembuhan. Sedangkan 
yang menjadikan sebab 
dapat menyembuhkan 
itu hanyalah Allah. Oleh 
karena itu, tidak ada sebab kecuali yang 
dijadikan Allah sebagai sebab. Karena 
yang dijadikan oleh Allah sebagai 
sebab itu ada dua macam:

Bentuk pertama, sebab syar’iyyah, 
seperti Al qur’an dan doa. 
Sebagaiamana sabda Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang 
surat Al Fatihah,  “Tahukah kamu 
bahwa (Al Fatihah) itu adalah 
ruqyah?” (H.R Tirmidzi, shahih). 
Sebagaimana yang pernah dilakukan 
Nabi dalam meruqyah orang sakit 
dengan mendoakan mereka, lalu 
Allah menyembuhkan orang sakit itu 
dengan doa Nabi tersebut.

Bentuk kedua, sebab yang bersifat 
materi, seperti obat-obatan bersifat 
fisik yang diketahui khasiatnya melalui 

syara’ seperti madu misalnya, atau yang 
dikenal khasiatnya melalui eksperimen, 
seperti berbagai macam obat-obatan. 
Obat jenis ini harus langsung dirasakan 
khasiatnya, tidak dengan sekedar dugaan 
lemah dan khayalan belaka. Maka apabila 
terbukti khasiatnya secara langsung dan 
dapat dirasakan, ketika itu sah-sah saja 
untuk menjadi obat yang mengantarkan 
pada kesembuhan dengan izin Allah. 
Namun apabila hanya sebatas dugaan 
dan khayalan si sakit, lalu ia merasakan 
ketenangan jiwa atas dasar khayalannya 
tersebut dan sakitnya menjadi berkurang, 

Hukum Memakai 
Gelang untuk Tujuan 

Pengobatan
dan mungkin saja terbersit dari jiwa si sakit 
rasa gembira sehingga rasa sakitnya hilang, 
maka hal itu tidak boleh dijadikan sebagai 
pedoman, tidak boleh pula menetapkan hal 
itu sebagai obat. Ini agar seseorang tidak 
terseret pada belitan dugaan tak berdasar 
dan khayalan.

Oleh karena itu, memakai gelang 
dan benang dan sejenisnya untuk 
menyembuhkan penyakit atau 
mengantisipasi agar tidak terserang 
penyakit, merupakan tindakan yang 
dilarang. Karena semua itu bukanlah 
sebab (obat) syar’i dan tidak juga obat-
obatan secara materi. Dan setiap sesuatu 
yang tidak terbukti sebagai sebab secara 
syar’i, atau tidak juga secara materi, 
maka tidak boleh dijadikan sebagai 
sebab. Menjadikannya sebagai sebab 
merupakan satu tindakan menentang 
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Allah dalam kerajaanNya, dan juga 
tindak menyekutukan Allah. Dimana 
dia telah ikut ‘bersekutu’ dengan 
Allah dalam merumuskan sebab bagi 
hasil yang menjadi akibatnya. Syaikh 
Muhammad At Tamimi rahimahullahu 
telah menjelaskan judul masalah 
tersebut didalam kitab At Tauhid 
dengan ucapan beliau : “Bab: Memakai 
Gelang, Benang, dan Sejenisnya untuk 
Menolak atau Menghilangkan Satu 
Bencana adalah Perbuatan Syirik.

DIjawab oleh: Syaikh Ibnu 
‘Utsaimin rahimahullah.

Sumber:  Jaami’ Fatawa Ath Thobib 
wal Mariidh. (Editor) Abdurrahman 
Muhammad Fauda. Dar ‘Alamiyyah. 
1430 H

praktek 
pengobatan 

timur 

QApakah praktek 
pengobatan timur 
(seperti penggunaan 

herbal, akupunktur, tai chi) adalah 
perkara yang halal?

AAlhamdulillah. Ya, 
praktek tersebut 
dihalalkan, karena 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Berobatlah wahai hamba 
Allah, namun jangan berobta dari 
hal yang haram, karena Allah 
tidaklah menjadikan kesembuhan 
ummatku pada apa-apa yang telah 
Ia haramkan.” 

Mencari kesembuhan dengan 

menggunakan herbal masuk ke dalam 
kategori berobat dengan benda yang 
mubah. Hal ini juga tidak bertentangan 
dengan konsep tawakkal . Dalam 
salah satu hadits diriwayatkan bahwa 
seseorang berkata kepada Nabi, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapatmu 
mengenai obat-obatan yang kami 
gunakan untuk mencari kesembuhan, 
dan ruqyah yang kami gunakan untuk 
kesembuhan, apakah itu mengubah 
takdir Allah?”. Nabi shallallaahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Itu adalah 
bagian dari takdir Allah.” Yakni, Allah 
telah menakdirkan seseorang jatuh 
sakit, dan Ia telah menakdirkan pula 
bahwa penyakit tersebut memerlukan 
pengobatan, dan jika penyakit tersebut 
diterapi menggunakan obat-obatan 
atau bahan herbal, orang tersebut dapat 
sembuh dengan izin Allah. Jadi tidak 
ada alasan mengapa kita tidak boleh 
menggunakan obat-obatan ini, yang 
meliputi juga pengobatan dengan jarum 
dan herbal. 

Fatwa Syaikh Abdullah bin JIbrin 
rahimahullahu.

Mengenai pengobatan dengan jarum 
yang berasal dari Cina (akupunktur), 
jika terbukti bahwa pengobatan tersebut 
bermanfaat, atau jika menfaatnya lebih 
banyak dibanding bahayanya – jika 
pengobatan tersebut menyebabkan 
bahaya – maka tidak mengapa berobat 
dengannya. Wallahu a’lam. 

Fatwa Syaikh Shalih Al Munajjid 
hafidzahullah
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Dukun di zaman ini khususnya di 
negeri Indonesia bagi sebagian 
orang dianggap biasa. Orang-

orang sudah biasa datang kepada mereka 
mengadukan berbagai permasalahan dan 
meminta tolong. Baik masalah pribadi, 
masalah cinta, masalah harta sampai 
masalah barang hilang. Bahkan para 
dukun diberi julukan yang hebat seperti 
orang pintar, pak haji pak kiayi, romo 
dan lain-lain. Berikut bagaimana sejarah 
perdukunan dalam pandangan Islam dan 
akan terlihat bahwa perdukunan memang 
suatu hal yang dilarang keras dan tidak 
ada manfaat sama sekali.

dr. Raehanul Bahraen

Sejarah 
Perdukunan 

Dalam 
Pandangan 

Islam
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Perngertian dukun
Di zaman dahulu masyarakat Arab 

mengenal beberapa istilah berkaitan 
dengan dukun yang intinya seputar  
praktik sihir, ramal, dan perdukunan. 
Beberapa istilah tersebut: 

1. Kaahin
Yaitu orang yang mengklaim bisa 

mengabarkan sesuatu yang akan 
terjadi di masa yang akan datang. Ada 
pendapat lain bahwa mereka adalah 
orang yang mengetahui apa yang 
tersembunyi dalam hati.

2. ‘Arraf
Yaitu orang yang mengaku-ngaku 

mengetahui urusan-urusan tertentu 
melalui cara-cara tertentu, misalnya 
barang hilang dengan ciri-crir tertentu 
dan tempat tertentu.

3. Rammaal
Yaitu orang yang meramal dengan 

cara menggaris-garis di pasir untuk 
meramal sesuatu

4. Munajjim (ahli ilmu nujum)
Mirip dengan astrologi (ilmu 

perbintangan). Yaitu orang yang 
meramal dengan menggunakan ilmu 
perbintangan. 

5. Saahir (tukang sihir)
Yaitu penyihir dengan berbagia 

macam sihir. Mulai dari sihir 
cinta, sihir benci sampai sihir yang 
menyebabkan kematian.

Semua istilah ini pada umumnya 
sama yaitu berkaitan dengan 
mengetahui hal ghaib, ramalan 
kejadian, ramalan nasib, mengetahui 

barang hilang, dan sekaligus perbuatan 
sihir. Semua umumnya “satu paket”. 
Oleh karenanya Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah rahimahullah mengatakan: 
“Al-‘Arraf, adalah sebutan bagi kaahin, 
munajjim, dan rammaal, serta yang 
sejenis dengan mereka, yang berbicara 
dalam hal mengetahui perkara-perkara 
semacam itu dengan cara-cara semacam 
ini.”

Di zaman ini juga berbagai istilah 
bagi para dukun dan tukang sihir 
mulai dari istilah yang butuk, seram 
sampai istilah yang dihias-hias dengan 
kebaikan. Misalnya paranormal, orang 
pintar, orang tua, spiritualis, ahli 
metafisika, kyai, romo, ki joko dan lain-
lain

Begitu juga dengan ilmunya, 
diistilahkan macam-macam.misalnya 
horoskop, zodiak, astrologi, ilmu nujum, 
ilmu spiritual, metafisika, supranatural, 
ilmu hitam, ilmu putih, sihir, hipnotis 
dan ilmu sugesti, feng shui, geomanci, 
sampai yang berkedok pengobatan 
alternatif atau bahkan pengobatan 
Islami. Apapun namanya pada 
hakikatnya sama dan dilarang dalam 
Islam.

Dukun daa Sihir Dilarang 
Keras dalam Islam

Dukun dan sihir sangat dilarang 
keras dalam Islam karena ini 
adalah praktek kesyirikan dengan 
menggunakan setan sebagai penolong 
dan relasi. Dan sebagai kompensasi, 
setan meminta manusia melakukan 
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perbuatan syirik yang bisa membatalkan keimanannya dan mengeluarkannya 
dari agama Islam.

Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda 

ٍء؛ لَْم ُتْقَبْل لَُه َصَلٌة أَْرَبِعنَي لَْيَلًة“ ”َمْن أََت َعرَّاًفا َفَسأَلَُه َعْن َشْ

“Barangsiapa mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu padanya; 
maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam.” (H.R. Muslim)

Bahkan ada ancaman yang lebih keras lagi, yaitu hadits,

ٍد َصلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم“. َقُه ِبَا َيُقْوُل؛ َفَقْد َكَفَر ِبَا ُأْنزَِل َعَل ُمَحمَّ ”َمْن أََت َكاِهًنا أَْو َساِحراً َفَصدَّ

“Barangsiapa mendatangi dukun atau tukang sihir lalu mempercayai apa 
yang dikatakannya; maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada 
Muhammad shallallahu ’alaihi wa sallam.” (H.R. Al-Bazzar, shahih) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata “Setan tidak 
mungkin membantu para tukang sihir dalam hal itu, kecuali setelah mereka 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, sebagai bentuk 
kompensasi bantuan tersebut.” (Al-Furqân hal. 331-332)

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Semakin perbuatan yang 
dipersembahkan kufur atau syirik, maka bantuan yang diberikan setan 
semakin besar.” (At-Tafsîr al-Qayyim hal. 581)

Keadaaan Perdukunan Sebelum Diutus Nabi 
shallallahu ’alaihi wa sallam

Sebelum Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam diutus setan sering mencuri 
berita dari langit yaitu apa yang menjadi perbincangan para malaikat 
mengenai masa depan. Kemudian setan memberitahu kepada dukun dan 
tukang sihir yang menjadi partnernya. Sehingga dukun dan tukang sihir 
sebelum diutusnya Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam lebih hebat dan banyak 
ramalan yang tepat.

Hal ini digambarkan dalam firman Allah Ta’ala,

ْمَع َوأَْكَثُُهْم َكاِذُبوَن اٍك أَِثيٍم، ُيْلُقوَن السَّ َياِطنُي، َتنزُل َعَل ُكلِّ أَفَّ َهْل ُأَنبُِّئُكْم َعَل َمْن َتنزُل الشَّ

“Apakah akan Aku beritakan kepada kalian, kepada siapa syaitan-syaitan itu 
turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat jahat/buruk 
(para dukun dan tukang sihir). Syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita 
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yang mereka dengar (dengan mencuri 
berita dari langit, kepada para dukun 
dan tukang sihir), dan kebanyakan 
mereka adalah para pendusta” (Ssy-
Syu’araa’:221-223).

Akan tetapi setelah nabi shallallahu 
’alaihi wa sallam diutus, setan tidak 
leluasa lagi mencuri berita dari langit 
karena ada panah api yang menjaga 
dan mengarah kepada para setan 
ketika akan mencuri berita dari langit. 
Sehingga para setan mati sebelum 
memberitahu berita tersebut kepada 
dukun yang menjadi patnernya. Akan 
tetapi terkadang ada dari mereka yang 
lolos kemudian memberitahukan 
patnernya. Yang menjadi masalah 
adalah para setan tersebut 
menambahkan berita tadi dengan 
seratus kebohongan, dan inilah yang 
sampai kepada orang yang meminta 
ramalan dari dukun.

Kisahnya terdapat dalam hadits 
berikut,

َبِت اْلَمَلِئَكُة  َمِء رَضَ إَِذا َقَض اللُه اْلَْمَر ِف السَّ

ِبأَْجِنَحِتَها خَضَعاًنا لَِقْولِِه َكأَنَُّه ِسْلِسَلٌة َعَل َصْفَواٍن َفإَِذا 

َع َعْن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا: َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقاُلوا لِلَِّذي  ُفزِّ

ْمَع  . َفَيْسَمُعَها ُمْسَتُِق السَّ َقاَل: اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعِلُّ اْلَكِبْيُ

ْمِع َهَكَذا َبْعَضُه َفْوَق َبْعٍض –َوَوَصَف  َوُمْسَتُِق السَّ

َد َبنْيَ أََصاِبِعِه- َفَيْسَمُع اْلَكِلَمَة  ِه َفَحرََّفَها َوَبدَّ ُسْفَياُن ِبَكفِّ

َفُيْلِقيَها إَِل َمْن َتْحَتُه ُثمَّ ُيْلِقيَها اْلَخُر إَِل َمْن َتْحَتُه 

َا أَْدرََك  اِحِر أَِو اْلَكاِهِن َفُربَّ َحتَّى ُيْلِقيَها َعَل لَِساِن السَّ

َا أَْلَقاَها َقْبَل أَْن ُيْدرَِكُه  َهاُب َقْبَل أَْن ُيْلِقَيَها َوُربَّ الشِّ

َفَيْكِذُب َمَعَها ِماَئَة ِكْذَبٍة َفُيَقاُل: أَلَْيَس َقْد َقاَل لََنا َيْوَم 

ُق ِبِتْلَك اْلَكِلَمِة الَِّتي ُسِمَع  َكَذا وََكذا َكَذا وََكَذا؟ َفُيَصدَّ

َمِء ِمَن السَّ

“Apabila Allah memutuskan sebuah 
urusan di langit, tertunduklah seluruh 
malaikat karena takutnya terhadap firman 
Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-
akan suara rantai tergerus di atas batu. 
Tatkala tersadar, mereka berkata: “Apa 
yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?” 
Mereka menjawab: “Kebenaran, dan dia 
Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Lalu 
berita tersebut dicuri oleh para pencuri 
pendengaran (setan). Demikian sebagian 
mereka di atas sebagian yang lain –Sufyan 
menggambarkan tumpang tindihnya 
mereka dengan telapak tangan beliau lalu 
menjarakkan antara jari jemarinya–. 
(Pencuri berita) itu mendengar kalimat 
yang disampaikan, lalu menyampaikannya 
kepada yang di bawahnya. Yang di 
bawahnya menyampaikannya kepada 
yang di bawahnya lagi, sampai dia 
menyampaikannya ke lisan tukang sihir 
atau dukun. Terkadang mereka dijumpai 
oleh bintang pelempar sebelum dia 
menyampaikannya, namun terkadang 
dia bisa menyampaikan berita tersebut 
sebelum dijumpai oleh bintang tersebut. Dia 
menyisipkan seratus kedustaan bersama satu 
berita yang benar itu. Kemudian petuah 
dukun yang salah dikomentari: “Bukankah 
dia telah mengatakan demikian pada hari 
demikian?” Dia dibenarkan dengan kalimat 
yang didengarnya dari langit itu.” (HR. 
Al-Bukhari )

Setelah mengetahui sejarah 
perdukunan handaknya kita tidak percaya 
kepada dukun. Bahkan hal ini perlu 
diingkari dan diberantas.hanya Allah 
yang mengetahui hal gahib dan beberapa 
mahluk yang sudah diberitahu oleh 
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Allah. Allah Ta’ala berfirman,

َمَواِت َواْلَرِْض اْلَغْيَب إاِلَّ اللَّه“ ”ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن ِف السَّ

 
“Katakanlah (wahai Muhammad), “Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi 

yang mengetahui perkara ghaib, kecuali Allah.” (An-Naml: 65).

Bahaya Perdukunan (dalam pengobatan)
Setelah kita mengetahui bagaimana bahaya perdukunan dan shihir. Hendaknya 

kita juga tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan praktek perdukunan 
dan kesyirikan. Karena terkadang tidak masuk akal dan biasanya menggunakan 
bantuan setan. Itu juga belum tentu sembuh. Hendaknya kita menempuh cara 
syar’i dan cara pengobatan yang sudah diakui dan sudah terbukti.

Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,

”َتَداَوْوا! َفإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع لَُه َدَواًء، َغْيَ َداٍء َواِحٍد؛ اْلَهرَُم“

“Berobatlah! Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla tidaklah menurunkan penyakit 
melainkan menciptakan obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua.” (HR. Abu 
Dawud, shahih)

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di rahimahullah berkata, “Satu hal yang dapat 
memotivasi kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan adalah jaminan dari 
Allah Ta’ala bahwa seluruh jenis penyakit yang menimpa seorang hamba pasti 
ada obatnya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ”Tidaklah Allah 
menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk 
penyakit tersebut” (HR. Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh jenis 
penyakit, memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, 
atau untuk meringankan penyakit tersebut. Hadits ini juga mengandung dorongan 
untuk mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan sebagaimana kita juga 
mempelajari obat untuk penyakit-penyakit hati. Karena Allah telah menjelaskan 
kepada kita bahwa seluruh penyakit memiliki obat, maka hendaknya kita berusaha 
mempelajarinya dan kemudian mempraktekkannya”. (Bahjatul Quluubil Abraar 
hal. 174-175)

Demikian semoga bermanfaat.
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Tiada gading yang 
tak retak. Itulah 
ungkapan pepatah 

yang sering kita dengar. 
Sebagaimana gading, tiada 
manusia yang tidak pernah 
sakit. Saya, Anda, dia, mereka, 
siapapun orangnya, pasti pernah 
merasakan sakit. Karena kita 
pasti sakit, maka yang sangat 
penting untuk kita perhatikan 
adalah bagaimana kita bisa 
menjadi hamba yang baik ketika 
sakit. Sakit itu pasti, sementara 
bagaimana cara mengambil 
sikap yang terbaik ketika sakit, 
itu kembali kepada pilihan kita.

Penulis: Ustadz Ammi Nur Baits, ST, BA

Berbahagia ketika Sakit
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Kita bisa mendapatkan banyak pahala ketika sakit. Sebaliknya, 
sakit yang kita derita juga bisa menjadi sumber dosa dan 
turunnya murka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, 

َخُط َوإِنَّ اللََّه إَِذا أََحبَّ َقْوًما اْبَتَلُهْم، َفَمْن رَِضَ َفَلُه الرَِّضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السَّ

“Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Dia 
akan menguji mereka denagn musibah. Siapa yang ridha 
dengan musibah itu maka dia akan mendapatkan ridha Allah. 
Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu maka dia akan 
mendapatkan murka Allah.” (HR. Ahmad 23623, shahih), 
Mari kita perhatikan hadis di atas. Sesungguhnya ujian 
yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya didasari 
kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Karena seorang hamba 
akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, ketika mereka 
mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian 
tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada 
yang memahami musibah  itu dengan baik, sehingga dia bisa 
ridha terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan 
bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya. Sehingga sama 
sekali dia tidak merasa didzalimi oleh Allah. Di saat itulah, 
Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar 
kepadanya.
Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan 
cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman 
dan ketidak-adilan. Dia selalu berpikir dan berburuk sangka 
kepada Allah, mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak 
sakit. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, 
sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. 
Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai 
hukumannya, Allah justru murka kepadanya.

Marah Karena Sakit, Tidak Bisa Membuat 
Sembuh
Pembaca yang budiman. Satu pertanyaan yang patut 
kita renungkan, ketika orang itu marah dengan musibah 
yang dideritanya, apakah dengan marahnya itu akan bisa 
menghilangkan musibahnya? Ketika orang sakit itu merasa 
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marah dengan musibah sakitnya, apakah dengan marah itu dia bisa 
cepat mendapatkan kesembuhan?
Kita sangat yakin, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang 
marah dan tidak ridha dengan sakit yang dideritanya, akan semakin 
memperparah sakitnya. Dia sakit badannya dan juga sakit hatinya. Dia 
sakit dua kali, lahir dan batin.

Makin Besar Musibah, Makin Besar Pahala
Abu Said al-Khudri pernah mengunjungi Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam yang saat itu sedang sakit. Ketika Abu Said meletakkan 
tangannya ke badan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ternyata 
panasnya luar biasa, sangat tinggi. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

ُد َعَلْيَنا اْلَبَلُء َوُيَضاَعُف لََنا اْلَْجُر إِنَّا َكَذلَِك ُيَشدَّ

“Sesungguhnya kami para nabi, diberi ujian yang sangat berat, sehingga 
pahala kami dilipat gandakan.”
Abu Said-pun kembali bertanya, ‘Ya Rasulullah, siapakah manusia 
yang paling berat ujiannya?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menjawab;

الُِحوَن، لََقْد َكاَن أََحُدُهْم ُيْبَتَل ِباْلَفْقِر َحتَّى َما َيِجُد إاِلَّ اْلَعَباَءَة َيْحويَها َفَيْلَبَسَها،  اْلَْنِبَياُء َوالصَّ

ِل َحتَّى َيْقُتَلُه، َوَلََحُدُهْم َكاَن أََشدَّ َفَرًحا ِباْلَبَلِء ِمْنُكْم ِباْلَعَطاِء َوُيْبَتَل ِباْلُقمَّ

“Para nabi, kemudian orang shaleh. Sungguh ada diantara mereka yang 
diuji dengan kemiskinan, sehingga harta yang dimiliki tinggal baju yang 
dia gunakan. Ada juga yang diuji dengan kutu badan dan rambutnya, 
sampai kutu itu membunuhnya. Sungguh para nabi dan orang shalih itu, 
lebih bangga dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan kalian 
ketika mendapat rezeki.” (HR. Abu Ya’la dan Hakim, shahih).
Seperti itulah yang diajarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 
orang shalih. Mereka bisa berbahagia ketika sakit. Mereka lebih 
gembira dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan orang 
yang baru saja mendapatkan banyak harta. Karena mereka meyakini, 
sakit adalah sumber pahala baginya.
Suatu ketika, Sa’ad bin Abi Waqqash radhiallahu ‘anhu datang ke 
Mekah. Beliau sudah menginjak usia tua dan matanya buta. Melihat 
kedatangan Sa’ad, masyarakat pada berdatangan dan menyambutnya. 
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Mereka berkeyakinan doa Sa’ad sangat mustajab, seperti yang disabdakan Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam. Satu demi satu orang meminta didoakan Sa’ad. 
Sampai akhirnya datang seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Saib. 
Beliau memperkenalkan diri kepada Sa’ad bin Abi Waqqash. Setelah berkenalan, 
Abdullah bertanya keheranan, “Wahai paman, Anda mendoakan banyak orang 
(dan itu mustajab). Mengapa Anda tidak berdoa meminta kebaikan untuk diri 
Anda sendiri, sehingga Allah akan mengembalikan penglihatan Anda?” Mendengar 
uacapan pemuda ini, Sa’ad tersenyum, kemudian mengatakan,

يابني، قضاء الّله عندي أحسن من برصي

“Wahai anakku, (menerima) takdir Allah untukku, itu lebih baik dari pada mataku.” 
(Qut al-Qulub, 1/435).
Insya Allah, kita-pun bisa melakukannnya. Berbahagia ketika mendapat musibah. 
Berbahagia ketika sakit. Tinggal saatnya kita sekarang mulai untuk melatihnya.

Ditanggung Amal Kebaikannya
Sebagian kaum muslimin memiliki rutinitas melakukan amal baik ketika sehat. 
Shalat jamaah, mengikuti kajian, berdakwah, shalat tahajud, dst., dan bisa jadi 
ketika sakit, harus ada banyak rutinitasnya yang tidak mampu dia lanjutkan. 
Sebagai muslim yang baik, dia akan merasa resah karena tidak bisa istiqamah 
menjaga keaatan kepada Allah. Namun sejatinya dia tidak perlu khawatir, tidak 
perlu sedih, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjamin bahwa 
pahalanya akan tetap berlanjut, sekalipun dia sakit. Dari Abu Musa Al-Asy’ari, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 

إَِذا َمرَِض الَعْبُد، أَْو َساَفَر، ُكِتَب لَُه ِمْثُل َما َكاَن َيْعَمُل ُمِقيًم َصِحيًحا

“Apabila seorang hamba sedang sakit atau melakukan safar, maka tetap dicatat 
untuknya amal kebaikan yang menjadi rutinitasnya ketika mukim dan ketika sehat.” 
(HR.Bukhari). 
Bukankah ini jaminan yang sangat istimewa? Untuk itu, bagi anda yang saat 
ini sedang sehat, mukim dan tidak safar, miliki kebiasaan yang baik, kebiasaan 
melakukan amal sunah. Dengan harapan, ketika kita sakit, atau melakukan safar, 
sehingga tidak bisa melakukan rutinitas itu, kita tetap mendapatkan aliran pahala 
amal soleh yang menjadi rutinitas kita. Allahu a’lam.
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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	
•	 Bantuan	pembiayaan	rumah	sakit	bagi	warga	miskin	

yang terkena musibah
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•	 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.


