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Surat dari Redaksi
Alhamdulillah wa shalatu wa sallam ‘alaa Rasulillah.
Atas nikmat dari Allah, Majalah Kesehatan Muslim Edisi 5 dapat 

hadir di hadapan pembaca. Pada edisi ini, kami mengangkat tema tentang 
masalah kemandulan yang terjadi pada pasangan suami istri.

Memiliki buah hati adalah impian setiap pasangan yang sudah 
menikah. Sekian lama belum dikarunia keturunan, tentu akan 

membuat pasangan suami istri risau dan gelisah. Dalam kasus seperti 
ini, istrilah yang biasanya merasakan beban paling berat. Apalagi ada 
pandangan bahwa penyebab semua itu adalah dari pihak istri. Padahal 
bukanlah seperti itu, bukanlah salah istri, karena setiap takdir Allah-lah 
yang telah menggariskannya. Lagipula, tidak selalu istri yang menjadi 
penyebabnya, pihak suami dapat pula menjadi sebab belum dikaruniai 
keturunan. Atau bisa saja penyebabnya bukan karena masalah infertilitas 
tetapi juga masalah psikologi. 

Berbagai permasalahan yang berkaitan tentang kemandulan akan 
dibahas pada edisi kali ini. Mulai dari penyebab-penyebab kemandulan, 
kiat-kiat agar segera diberi keturunan, makanan dan obat-obatan untuk 
penambah kesuburan, dan bahasan menarik lainnya. Yang lebih penting 
adalah bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang belum dikarunia 
keturunan oleh Allah Ta’ala.

Mudah-mudahan sajian kami dapat bermanfaat bagi kaum muslimin. 
Tak lupa kami ucapkan jazaakumullah khair atas bantuan para donatur 
sehingga peneribtan majalah gratis ini bisa terealisasi. Kami masih 

membuka kesempatan bagi kaum mulsimin yang ingin ikut 
andil untuk menyalurkan donasi dalam dakwah melalui 

bidang kesehatan ini. Akhirnya, kami ucapkan selamat 
membaca.

Wa shallallahu ‘alaa Nabiyyinaa Muhammad.

Redaksi
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Menanti Hadirnya Si 
Buah Hati Yang Tak 

Kunjung Datang

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA
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Sebagai manusia, Anda 
pasti melalui beberapa fase 
kehidupan yang berbeda-

beda lengkap dengan keaneka ragaman 
dinamikanya. Dahulu semasa kanak-
kanak Anda begitu peduli dengan 
permainan terlebih yang menantang 
rasa penasaran anda. Setelah menginjak 
dewasa Anda mulai berganti perhatian, 
pendidikan, lalu pekerjaan dan 
selanjutnya rumah idaman. Dan kini 
setelah menikah dengan pasangan 
hidup idaman Anda, perhatian 
Anda turut berganti. Setelah Anda 
mendapatkan semua itu, perhatian 
Anda mulai beralih kepada urusan buah 
hati yang akan meneruskan cita-cita 
hidup anda. Allah Ta’ala berfirman :

َهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِننَي  ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

ِة َواْلَخْيِل  َهِب َواْلِفضَّ َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذَّ

ْنَيا َوالّلُه  َمِة َواألَْنَعاِم َواْلَحرِْث َذلَِك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ اْلُمَسوَّ

ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمِب 

“Dijadikan indah pada (pandangan) 
manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, 
anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. 
Itulah  kesenangan hidup di dunia dan di 
sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga)” (Ali Imran 14)

            Sikap semacam ini bukan 
hanya terjadi pada diri anda, bahkan 
sampaipun para nabi juga merasakan 
hal yang serupa :

 َوَزَكِريَّا إِْذ َناَدى َربَُّه رَبِّ َل َتَذْرِن َفرًْدا َوأَنَت َخرْيُ 

اْلَواِرِثنَي

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala 
ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup 
seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik”(Al Anbiya’ 89)

            Berharap dan berusaha 
adalah dua hal yang wajar, namun 
berputus asa atau lupa daratan sehingga 
lalai akan keberadaan kuasa Ilahi 
adalah dua sikap tercela. Karena itu 
pada kesempatan ini, saya mengajak 
Anda untuk merenungkan beberapa hal 
penting agar terbebas dari kedua hal 
tercela di atas.
Pertama: Anak keturunan 
adalah karunia dan kuasa 
Ilahi.

            Fakta ini benar-benar 
nyata di setiap masa, karena itu 
bersyukurlah bila mendapatkannya dan 
bersabarlah bila belum atau bahkan 
tidak mendapatkannya. Percayalah 
bahwa apapun yang terjadi pada diri 
Anda itu pasti yang terbaik bagi anda. 
Dan percayalah bahwa bukan hanya 
Anda yang mengalami hal ini, bahkan 
sebagian nabipun mengalaminya, 
sebagaimana yang terjadi pada nabi Isa 
dan Yahya ‘alaihimassalam.

َمَواِت َواأْلَرِْض َيْخُلُق َما َيَشاء َيَهُب لَِمْن  لِلَِّه ُمْلُك السَّ

ُجُهْم  ُكوَر }49{ أَْو ُيَزوِّ َيَشاء إَِناًثا َوَيَهُب لَِمن َيَشاء الذُّ

ُذْكرَاًنا َوإَِناًثا َوَيْجَعُل َمن َيَشاء َعِقيًم إِنَُّه َعِليٌم َقِديٌر

“Hanya milik Allah kerajaan langit 
dan bumi. Allah menciptakan apa 
saja yang Ia kehendaki., dan Allah 
mengaruniai anak wanita kepada siapa 
saja yang Ia kehendaki dan anak lelaki 
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kepada siapa saja yang Ia kehendaki. 
Atau Allah juga memberi mereka anak 
laki dan wanita dan Allah menjadikan 
mandul siapa saja yang Ia kehendaki . 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Kuasa” (As Syura 
49-50)
            Sebagai 
contohnya dari 
kalangan para nabi 
ialah: Nabi Luth 
‘alaihissalam yang 
hanya memiliki 
anak-anak wanita, 
sedangkan Nabi 
Ibrahim ‘alaihissalam 
hanya memiliki anak lelaki. 
Nabi Muhammad shallallahu alaihi 
wa sallam memiliki anak putra dan 
putri, sedangkan nabi Yahya dan Isa 
‘alaihimassalam tidak mendapat karunia 
anak walau hanya seorang. Demikian 
Imam Al Baghawi mencontohkan 
aplikasi ayat di atas dalam kitab 
tafsirnya. (Tafsir Al Baghawy 7/200)

Dengan demikian, tiada alasan bagi 
Anda untuk berkecil hati bila belum 
kunjung mendapat karunia anak 
keturunan.
Kedua: Jangan Pernah 
Putus Asa.

            Saya yakin Anda percaya 
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu, tanpa terkecuali dalam hal 
anak keturunan. Karena itu, bila hingga 
kini Anda belum kunjuk mendapat 
anak keturunan maka terus kobarkan 
keimanan Anda dengan melipat 
gandakan doa kepada Allah ‘Azza wa 

            
Berharap 

dan berusaha 
adalah dua hal 

yang wajar, namun 
berputus asa atau 

lupa daratan sehingga 
lalai akan keberadaan 

kuasa Ilahi adalah 
dua sikap tercela

Jalla. Betapa banyak orang yang telah 
divonis oleh dokter bahwa dirinya tidak 
lagi dapat memiliki keturunan, namun 
pada kenyataannya Allah memberinya. 
Sebagaimana betapa banyak orang yang 

telah menginjak umur lanjut, 
namun tanpa diduga-duga 

Allah mengaruniakan 
anak keturunan 
kepadanya.

َقاَل رَبِّ أَنَّ َيُكوُن ِل ُغَلٌم 

وََكاَنِت اْمَرأَِت َعاِقرًا َوَقْد َبَلْغُت 

ِمَن اْلِكَبِ ِعِتيًّا }8{ َقاَل َكَذلَِك َقاَل 

ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن  َربَُّك ُهَو َعَلَّ َهنيِّ

َقْبُل َولَْم َتُك َشْيًئا

“Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, 
bagaimana akan ada anak bagiku, 
padahal istriku adalah seorang yang 
mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya 
sudah mencapai umur yang sangat tua". 
Tuhan berfirman: "Demikianlah". Tuhan 
berfirman: "Hal itu adalah mudah 
bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku 
ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu 
(di waktu itu) belum ada sama sekali".
(Maryam 8-9)
Ketiga : Perbanyaklah 
Istighfar.

            Telah terbukti secara tinjauan 
dalil maupaun fakta bahwa istighfar 
adalah salah satu kiat manjur untuk 
memohon anak keturunan kepada Allah 
‘Azza wa Jalla. Demikianlah janji Allah 
‘Azza wa Jalla yang disampaikan melalui 
lisan nabi Nuh ‘alaihissalam:

ارًا }10{ ُيرِْسِل  َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ
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ْدرَارًا }11{ َوُيِْدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم أَْنَهارًا َمء َعَلْيُكم مِّ السَّ

“Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 
kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan 
untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai” 
(Nuh 10-12)

            Karena itu, selain menempuh upaya medis yang sewajarnya, jangan 
pernah melalaikan apalagi memandang sebelah mata peran istighfar. Bila Anda 
memanjatkan istighfar dengan hati yang jujur nan tulus dan keyakinan yang kokoh, 
maka dengan izin Allah harapan Anda akan terkabulkan, karena Allah telah 
berjanji, dan janji-Nya pasti ditepati:

ُكُم اْدُعوِن أَْسَتِجْب لَُكْم َوَقاَل َربُّ

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu.” (Ghafir 60)
Keempat : Apapun Yang Terjadi Pada Diri Anda, Itulah 
Yang Terbaik Bagi Anda.

            Saya yakin Anda mengetahui atau paling kurang mendengar atau 
membaca tentang cerita anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bukan 
hanya menyakiti fisik kedua orang tuanya, bahkan betapa banyak anak yang 
menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kubang dosa dan kebinasaan di 
dunia hingga di akhirat. Betapa banyak orang tua yang menyesali kehadiran 
anaknya yang senantiasa menjadi biang kericuhan dan tiada henti mencoreng dan 
memalukan kedua orang tuanya.

Saya yakin, setiap kali Anda melihat mereka, pastilah hati Anda terketuk untuk 
mensyukuri kondisi Anda. Karena itu percalah bahwa setiap kodrat ilahi yang 
terjadi pada diri Anda, pastilah yang terbaik bila Anda mensyukurinya.

َعَجًبا ألَْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخرْيٌ َولَْيَس َذاَك ألََحٍد إِلَّ لِْلُمْؤِمِن إِْن أََصاَبْتُه َسَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا لَُه َوإِْن أََصاَبْتُه 

اُء َصَبَ َفَكاَن َخرْيًا لَُه َضَّ

“Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sejatinya semua urusannya 
adalah baik, dan yang demikian itu tidaklah mungkin didapatkan oleh selain orang 
yang beriman. Bila ia mendapat kesenangan ia bersyukur maka kesenangan itu 
mendatangkan kebaikan baginya. Dan bila ia mendapat kesusahan ia bersabar, maka 
kesusahan itu mendatangkan kebaikan baginya”. (H.R Muslim)

            Semoga, paparan singkat ini bermanfaat bagi Anda, dan menyibak tabir 
yang menyelimuti perasaan Anda karena gundah memikirkan perihal si buah hati 
yang belum kunjung tiba. Wallahu Ta’ala a’alam bisshawab.
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www.wihdahtravel.com
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Penyusun : dr. Adika Mianoki

Penyebab-
Penyebab 
Kemandulan

www.kesehatanmuslim.com
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Mandul.. kata ini sangat menakutkan bagi pasangan suami istri 
yang sudah lama menikah, terutama bagi mereka yang sangat 
menginginkan hadirnya sang buah hati. Kemandulan memang 

bisa terjadi pada siapa saja, karena demikianlah keputusan Allah Ta’ala. Namun 
demikian, sebagai seorang hamba kita tetap berkewajiban berusaha dan berdoa 
untuk mendapatkan keturunan. Pada bahasan ini, akan dijelaskan tentang 
beberapa penyebab terjadinya kemandulan.
Definisi Mandul

Mandul, dalam istilah medis diebut infertil. Kemandulan adalah 
ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah 
selama satu tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur (2-3 kali 
dalam sepekan) dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemandulan sangat 
komplek dan harus sangat serius di tangani, karena penyebab kemandulan bisa 
saja terjadi dari kedua belah pihak, baik dari pasangan suami atau sang istri. 

Dengan mengetahui penyebab kemandulan, 
bisa membantu mengarahkan solusi yang harus 
ditempuh sebagai usaha untuk mendapatkan 
keturunan.

Anggapan Keliru di Masyarakat
Ada sedikit pandangan yang harus diubah 

mengenai kemandulan ditengah-tengah 
masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya bagi 
sebagian orang tua yang masih menyalahkan 
pihak wanita sebagai penyebab ketidakmampuan 
pasangan memiliki keturunan. Mandul tidak 

hanya terjadi pada wanita saja, tetapi bisa juga terjadi pada pria. Dengan 
terganggunya sistem reproduksi pria juga akan menghambat  proses 
kehamilan pasangannya.

Berdasarkan sebuah penelitian, masalah infertilitas yang terjadi adalah 
sekitar 30- 40% akibat pria, 40-50% akibat wanita serta sisanya akibat 
pengaruh keduanya. Pada ulasan ini akan dibahas faktor penyebab sehingga 
terjadinya kemandulan pada pria dan wanita secara ringkas.
Penyebab Kemandulan Pada Wanita

1. Endometriosis
Endometriosis adalah ketidaknormalan pertumbuhan jaringan implan 

diluar rahim atau uterus, padahal normalnya hanya tumbuh didalam rahim. 
Hal ini dapat menimbulkan perlengketan pada sekitar saluran telur atau pada 
organ reproduksinya sehingga menghambat terjadinya pembuahan.

"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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2. Infeksi Organ Reproduksi
Infeksi vagina dapat meningkatkan 

keasaman vagina sehingga akan 
membunuh sperma dan terjadi 
pengkerutan vagina yang akan 
menghambat transportasi sperma ke 
vagina. Selain itu, kelainan tuba falopii 
akibat infeksi akan mengakibatkan adhesi 
tuba falopii sehingga terjadi obstruksi 
yang pada akhirnya menyebabkan ovum 
dan sperma tidak dapat bertemu.

3.Faktor Hormonal
Terjadinya kelainan hormon 

reproduksi, seperti lutein dan perangsang 
folikel dapat menghalangi terjadinya 
pelepasan sel telur. Kelenjar hipotalamus-
pituitari yang abnormal karena faktor 
genetik, tumor atau kanker juga dapat 
menghambat ovulasi.

Kelainan kelenjar tiroid, kelebihan 
dan kekurangan hormon tiroid 
juga menyebabkan kacaunya siklus 
menstruasi.

4. Menopause Dini
Menoupase dini yaitu suatu kondisi 

berhentinya menstruasi dan penipisan 
folikel ovarium yang terjadi lebih 
dini sebelum usia  40 tahun. Meski 
penyebanya sering tidak diketahui, 
namun kondisi tertentu berhubungan 
dengan menopause dini, seperti penyakit 
sistem imun, pengobatan radiasi dan 
kemoterapi, dan merokok.

5. Penyumbatan Tuba Falopi
Rusak atau tersumbatnya tuba 

falopi ini umumnya disebabkan oleh 
salphingitis, yang dapat menghambat 
kehamilan atau menyebabkan kehamilan 

      Faktor suami dan istri

Selain faktor yang khusus terjadi pada pria maupun wanita, ada pula 
fakktor yang bisa berpengaruh dari keduanya sekaligus sehingga 
menghambat terjadinya kehamilan. Di antara penyebabnya adalah :

1. Tidak Bisa Melakukan Senggama
Pasangan suami istri bisa saja tidak bisa melakukan senggama 

sabagaimana mestinya yang disebabkan oleh ketidaktahuan teknik 
senggama yang benar, maupun pengaruh psikologis terhadap pasangan. 

2. Reaksi Imunologik
Reaksi imunologik (kekebalan) yang menyebabkan timbulnya respon 

imun non spesifik setelah berhubungan, misalnya timbul gatal-gatal, 
bercak darah pada kulit, keluar cairan yang berlebihan dari vagina. 
Reaksi spesifik yaitu timbulnya antibodi terhadap sperma suami, 
sehingga sperma tidak bergerak / tak mampu membuahi. 

3. Tumor Otak
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diluar kandungan. Jika tuba falopi pada 
wanita rusak akan membentuk jaringan 
parut dan perubahan yang menggangu 
pergerakan sel telur sehingga 
menghambat pembuahan.

6. Polycystic Ovary Syndrome 
(PCOS)

Polycystic ovary syndrome (PCOS) 
merupakan suatu kondisi di mana 
tubuh menghasilkan terlalu banyak 
hormon androgen, dan dikaitkan 
dengan resistensi insulin dan obesitas. 
Sindrom ini menyebabkan banyaknya 
kista ovarium dan berlebihnya produksi 
androgen, testosteron. Akibatnya tidak 
terjadi ovulasi.

7. Tumor dan Kanker Rahim
Tumor dinding rahim yang jinak atau 

ganas bisa menyebabkan infertilitas. 
Tumor yang berukuran besar juga 

menjadi penyebab kemandulan pada 
wanita. Karena tumor yang besar akan 
mempengaruhi bentuk dari uterus wanita. 
Kanker pada leher rahim jika dibiarkan 
juga akan menimbulkan kemandulan pada 
wanita. Kanker juga bisa menyerang bagian 
vagina wanita. 

8. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan juga sangat sering 

menjadi penyebab yang menghambat 
kinerja hormon reproduksi wanita Paparan 
radiasi dalam dosis tinggi, asap rokok, gas 
ananstesi, zat kimia, dan pestisida dapat 
menyebabkan toxic pada seluruh bagian 
tubuh termasuk organ reproduksi yang akan 
mempengaruhi kesuburan. 

9. Stress dan Gaya Hidup yang Tidak 
Sehat

Kondisi stress juga bisa mempengaruhi 
tejadinya kemandulan. Demikian pula gaya 

Adanya tumor otak bisa mempengaruhi kerja hormon yang 
berhubungan dengan proses pematangan sel telur pada indung telur. 
Sedangkan pada pria, tumor ini dapat menghambat produksi sel sperma 
pada testis.

4. Penyakit Tiroid
Adanya penyakit kelenjar tiroid atau dikenal dengan kelenjar gondok 

akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Keaktifan kelenjar ini akan 
menghasilkan suatu kondisi yang disebut hypothyroidism yang dapat 
menyebabkan masalah kesuburan pria maupun wanita. Pada wanita hal 
ini dapat menyebabkan peningkatan hormon prolaktin yaitu hormon 
yang menghasilkan air susu pada wanita sehingga menekan produksi sel 
telur.

Demikian penjelasan secara ringkas beberapa kondisi yang bisa 
menyebabkan kemandulan. 
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hidup yang tidak sehat seperti merokok 
dan konsumsi alkohol. Alkohol memang 
tidak disarankan untuk diminum karena 
dilihat dari segi kesehatan sangat 
membahayakan kesehatan terutama bagi 
wanita.
Penyebab Kemandulan 
Pada Pria

1. Kualitas Sperma yang Buruk
Kualitas sperma menentukan 

akan terjadinya kehamilan. Hal ini 
menyangkut bentuk sperma dan 
gerakannya yang tidak sempurna, maka 
tidak akan mampu mencapai sel telur. 
Berikutnya adalah konsentrasi sperma 
yang rendah, secara medis ukuran 
normal (sehat) adalah 20 juta atau lebih 
sperma/ml semen. Rusaknya kualitas 
sperma bisa terjadi akibat memakai 
celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan 
atau terlalu sering berejakulasi.

2. Kelainan Genetik
Sindroma Klinefelter atau kelainan 

genetik menyebabkan seorang pria 
mempunyai satu kromoson Y dan dua 
kromoson X. Hal ini mempengaruhi 
pertumbuhan testis sehingga pria 
tersebut sedikit saja atau bahkan tidak 
memproduksi sperma sama sekali.

3. Gangguan Hormonal
Hormon testosteron yang terganggu 

bisa menghambat produksi sperma. 
Untuk merangsang agar testis 
memproduksi sperma, diperlukan 
hormon dari kelenjar pituitari. Bila 
hormon tersebut terganggu, jumlah 
menurun atau bahkan tidak ada, maka 
testis tidak akan bekerja sempurna.

4. Varikokel
Varikokel adalah pelebaran pembuluh 

darah balik / vena di sekitar buah 
zakar. Pada pemeriksaan fisik, hal ini 
ditemukan dalam bentuk benjolan 
di bagian atas buah zakar yang akan 
bertambah besar dan nyata bila 
mengejan. Yang lebih sering kena adalah 
buah zakar kiri. Sebagian besar varikokel 
tidak disertai rasa sakit walaupun ada 
yang mengeluh pegal-pegal di daerah 
tersebut. Tindakan yang saat ini 
dianggap paling tepat adalah dengan 
operasi dan angka keberhasilannya 
mencapai 66 persen.

6. Saluran Sperma yang tersumbat
Hal ini bisa saja merupakan 

bawaan lahir, atau adanya infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri. Adanya 
penyumbatan ini dipastikan dengan 
operasi. Bila sumbatan tidak begitu 
parah, dengan bantuan mikroskop 
dapat diusahakan koreksinya dan dapat 
diketahui pula ada tidaknya produksi 
sperma di buah zakar.

7. Pengaruh Radiasi dan Obat
Radiasi serta obat-obatan tertentu 

bisa mempengaruhi kualitas sperma, 
fungsi testis, dan hormon reproduksi 
dan menyebabkan masalah kesuburan. 
Faktor lainnya adalah gangguan 
hormon, pengaruh obat, gangguan ereksi 
atau ejakulasi, radiasi dan lainnya.

Semoga informasi ini bisa membantu 
menjelaskan persoalan ketidaksuburan 
yang selama ini masih belum dipahami 
sepenuhnya dengan baik oleh pasangan 
yang bermasalah untuk mendapatkan 
kehamilan.
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Bagaimanapun besar dan 
megahnya rumah akan tetapi 
jika belum ada tangisan bayi 

maka seakan-akan belum lengkap, 
bahkan terkesan rumah tersebut sepi 
dan kurang ramai. Ada beberapa 
pasangan suami istri yang mendapat 
ujian belum memperoleh keturuanan 
dalam jangka waktu yang cukup lama.
Hal ini cukup membuat mereka 
kecewa bahkan ada yang putus asa. 
Berikut sedikit pembahasan agar 
mudah mendapatkan keturunan.

Suami dan Istri Saling Mendukung 
dan Tidak Saling Menyalahkan

Saling menyalahkan atau 
saling curiga bukanlah solusi yang 
memecahkan kebuntuan. Bukanlah 
tindakan yang bijak jika keduanya 
sama-sama mencari kambing hitam, 
apalagi sampai bercerai. Lebih-lebih 
sang suami menyalahkan istri karena 
tidak bisa memberi keturunan. Pada 
studi epidemiologi kasus, kesulitan 
hamil sepertiga karena wanita, 
sepertiga pada laki-laki dan sepertiga 
gabungan keduanya. Dengan adanya 
ilmu kedokteran modern sekarang, 
maka dapat diketahui siapakah yang 
bermasalah sistem reproduksinya 
sehingga menyebabkan mandul atau 
infertil. Hendaknya keduanya sama-
sama mendukung dan memeriksakan 
diri, sehingga bisa diberikan terapi 
yang sesuai dengan diagnosis 
penyebabnya.
Pemeriksaan yang 
dilakukan kepada suami:

1. Pemeriksaan fisik , psikis, dan 

riwayat penyakit
2. analisis sperma untuk 

mengetahui kualitas dan kuantitas 
sperma

3. Pemeriksaan hormon. 

Sedangkan pemeriksaan kepada 
istri berupa:

1. Pemeriksaan fisik , psikis dan 
riwayat penyakit

2. normalnya proses ovulasi 
dengan memeriksa darah dan hormon

3. mencari penghalang di rahim 
dengan salah satu berikut

-USG untuk mengetahui tumor, 
kitsa atau kanker

-Histerosalpingografi (HSG) yaitu 
dengan memasukan cairan khusus 
ke rahim melalui vagina. Cairan 
akan tampak pada foto rontgen. Jika 
terdapat sumbatan maka pergerakan 
cairan akan terhenti.

-Laparoskopi yaitu menggunakan 
alat untuk melihat keadaan bagian 
dalam rongga perut, melihat kondisi 
ovarium, saluran tuba dan rahim.

Mengetahui dan Mencari 
Informasi Mengenai 
Infertilitas dan Masalah 
Reproduksi

Secara kedokteran infertilitas 
adalah menurunnya atau hilangnya 
kemampuan menghasilkan  keturunan. 
Primary terjadi pada pasien yang 
tidak pernah hamil. Secondary pada 
pasien yang sebelumnya pernah hamil. 
(Kamus Kedokteran Dorland hal. 
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1096, Edisi 29, EGC, Jakarta)
Infertilitas yaitu Tidak hamil 

setelah 12 bulan melakukan hubungan 
intim secara rutin (1-3 kali seminggu) 
dan bebas kontrasepsi bila perempuan 
berumur kurang dari 34 tahun.

Jadi jangan terburu-buru menilai 
mandul. jika jarang bertemu dan 
sering berpisah kemudian selang-
seling memakai hormon kontrasepsi, 
maka belum bisa didiagnosa 
infertilitas alias mandul.

Penyebab Terhalangnya Kehamilan
Secara ringkas sebab tidak 

terjadinya kehamilan pada point-point 
berikut:

1. Harus  ada sel telur yang berasal 
dari indung telur atau ovarium.

2. Sel telur harus bergerak menuju 

rahim melalui saluran tuba dan tidak 
tersumbat

3. Dalam perjalanan ini, sel 
sperma dari laki laki harus mampu 
mencapai dan membuahi sel telur.

4. Telur yang sudah dibuahi 
kemudian harus menempel pada 
dinding rahim bagian dalam, bukan di 
luar rahim

Beberapa Usaha yang Bisa 
Ditempuh 

Sebab dalam pengertian syariat ada 
dua:

1.Sebab syar’i,
Belum tentu sesuai dengan kaidah 

sebab-akibat logika manusia akan 
tetapi syariat menetapkan bahwa ia 
adalah sebab, misalnya dengan istigfar 
akan mempermudah kehidupan

3.Sebab qadari
Yaitu hukum sebab-akibat yang 

sesuai logika dan penelitian manusia
Misalnya, api panas dan membakar, 

api mati disiram oleh air.

Dalam kesempatan kali ini kita 
akan membahas mengenai sebab 
qadari yang harus ditempuh agar 
memperoleh anak.

Sebab Qadari dengan Thibbun 
Nabawi  dan Cara Tradisional

Kami tidak mempunyai basic 
mengenai hal ini. Dari beberapa 
sumber yang kami dapatkan, ada 
anjuran agar mengkonsumsi ramuan 
madu asli habbatussauda, serbuk royal 
jelly, ginseng, bee propolis, fenugreek 
, serbuk bunga kurma madinah. 
sedangkan dengan cara tradisional, 
maka menawarkan banyak sekali 
ramuan jamu dan tanaman khas 
tradisional yang berkhasiat.

Silahkan melakukan usaha dengan 
langkah seperti ini, jika anda yakin 
dan telah melihat banyak buktinya. 
Mengenai hal ini, kami yang 
mempunyai basic kedokteran, usaha 
tersebut intinya adalah bagaimana agar 

Kenapa tidak gadis (yang 
engkau nikahi) sehingga engkau 

bisa mencumbunya dan dia 
mencumbumu?”
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sel telur bisa dibuahi oleh sperma. 
Setahu kami cara tersebut adalah 
cara umum dan kurang spesifik. Cara 
umum yang kami maksud adalah 
misalnya dengan mengkonsumsi  
ramuan tersebut, maka bisa 
meningkatkan stamina, energi, 
kebugaran, memperlancar peredaran 
darah, dan menyuburkan kandungan 
serta meningkatkan kualitas dan 
kuantitas sperma.

Sebab Qadari dengan Kedokteran 
Modern

Sesuai dengan basic ilmu kami, 
maka kami akan berpanjang lebar 

mengenai hal ini. Berikut beberapa 
usaha yang bisa ditempuh.

A.Menerapkan pola hidup sehat
Ini adalah hal mutlak yang harus 

dilakukan, hal ini kami rasa tidak 
perlu dijelaskan dengan panjang 
lebar karena setiap orang minimal 
pasti tahu bagaimana dengan pola 
hidup sehat yang berkaitan dengan 
makanan, pekerjaan, istirahat, psikis, 
stress dan aktifitas.

Hanya saja yang perlu kami 
tekankan bahwa ada beberapa aktifitas 
dan pola hidup khusus yang bisa 
menghalangi kehamilan.

Misalnya pada pria:
-memakai celana dalam yang 

terlalu ketat
-bekerja sebagai sopir dan 

sejenisnya yang terlalu lama
-bekerja didaerah dengan radioaktif 

yang tinggi
Misalnya pada wanita:
-terlalu sering membersihkan 

kelamin dengan pembersih khsusus/ 
merk tertentu

-sangat banyak mengkonsumsi 
kafein, penelitiannya wallahu a’lam, 
bisa menekan produksi hormon dan 
mengurangi aliran darah ke alat 
reproduksi

Dan banyak hal lainnya. Silahkan 

anda mencarinya di sumber-sumber 
terpercaya.

B.Melakukan cara berhubungan 
yang ideal untuk mendapatkan anak

1. Berhubungan saat masa subur 
istri sel telur yang matang hanya 
hidup selama 24 jam sedangkan 
sperma bisa hidup 48-72 jam dalam 
rahim. Oleh karena itu, sebaiknya 
berhubungan sebelum saat ovulasi atau 
melakukannya pada saat perkiraan 
waktu subur istri.

Masa subur istri dapat diperkirakan 
dengan salah satu cara yaitu dengan 
penanggalan. Masa subur istri 
adalah 14 hari setelah hari pertama 
menstruasi. 

Para istri kalian adalah ladang bagi kalian. Karena itu, datangilah 
ladang kalian, dengan cara yang kalian sukai.
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Misalnya:
Hari pertama menstruasi adalah 

tanggal 1 oktober. Maka perkiraan 
tanggal suburnya adalah tanggal 14 
Oktober. Maka lakukanlah hubungan 
badan sehari sebelum dan sehari 
sesudahnya yaitu tanggal 13, 14 dan 15 
Oktober.

Contoh lain:
Hari pertama menstruasi tanggal 

5 Oktober, maka perkiraan hari subur 
adalah tanggal 19. . Maka lakukanlah 
hubungan badan pada tanggal 18, 19, 
dan 20 Oktober.

Kemudian dianjurkan bagi mereka 
yang terbukti memiliki kualitas dan 
kuantitas sperma yang rendah agar 
tidak melakukan hubungan badan 2-3 
hari sebelum berhubungan pada saat 
masa subur. Jadi pada contoh diatas, 
sebaiknya menunda berhubungan badan 
tanggal 10, 11, dan 12 Oktober. Hal ini 
agar sperma yang yang keluar pada saat 
berhubungan di masa subur jumlahnya 
agak banyak dan lebih berkualitas.

Bagaimana dengan yang Siklus 
Haidhnya tidak Teratur?

Bisa menggunakan metode lain untuk 
mengetahui masa subur yaitu:

-metode lendir yaitu wanita subur 
jika lendir vagina agak kental, cara 
mengetahuinya dengan memasukkan 
sedikit ibu jari dan telunjuk ke 
vagina, kemudian ada lendirnya dan 
merenggangkan ibu jari dan telunjuk. 
Jika lendirnya masih menyatu ketika 
dipisahan oleh kedua jari, berarti kental 
dan ini adalah waktu subur.

-metode suhu yang menyatakan 
bahwa wanita yang subur mengalami 
kenaikan suhu 0,5-1 derajat. Metode 
ini mengukur suhu setiap hari ketika 
bangun tidur dan mencatatnya 
dikalender kemudian akan menjadi 
sebuah pola.

2. Frekuensi berhubungan
Ini sangat bergantung dengan 

banyak faktor, teorinya karena masa 
subur masih sekedar perkiraan, maka 
semakin sering berhungan semakin 
besar kemungkinan hamil. Akan tetapi 
tidak semua laki-laki mampu setiap 
hari atau ada laki-laki yang kualitas 
dan kuantitas spermanya rendah.  Jika 
demikian, maka  hendaknya tidak 
melakukan hubungan badan 2-3 hari 
sebelum berhubungan pada saat masa 
subur.

3. Usahakan istri mengalami 
puncak kepuasan

Jika seorang wantia mencapai 
puncak kepuasan, maka akan 
membentuk suasana basa pada vagina 
yang sebelumnya asam. Sperma lebih 
baik pada kondisi basa. Mengenai 
caranya anda lebih mengetahuinya, 
karena sebagimana penjelasan para 
ulama  bahwa hal ini adalah tabiat dan 
naluri manusia sehingga tidak perlu di 
jelaskan dengan sangat rinci dan detail 
yang akhirnya mengeluarkan kata-kata 
yang kurang pantas didengar bagi orang 
umum dan mereka yang belum layak.

Sedikit ilmu mengenai hal ini, 
berpegang dengan prinsip yang 

Bersambung di halaman ...... 69
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Kisah Nabi Ibrahim 
Dan Nabi Zakaria 

Memohon Keturunan 
Ketika Usia Senja

Penulis : dr. Raehanul BahraenBersambung di halaman ...... 69
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Berikut adalah kisah singkat bagaimana kesabaran para Nabi 
alaihimussalam, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria 
yang diberikan ujian tidak mempunyai keturunan sampai 

mereka berusia udzur.. Akan tetapi usaha dan tawakkal mereka serta 
doa senantiasa dilakukan dan mereka tidak berputus asa dari rahmat 
Allah. Akhirnya mereka berdua mendapatkan keturunan berkat usaha 
dan kesabaran mereka. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan 
teladan dan motivasi kepada manusia yang memiliki kasus serupa.

Bapak para nabi, Khalilullah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam bersama 
istrinya Sarah, sangat lama tidak dikaruniai anak, sampai mereka 
berdua berumur tua dan rambut beruban. Sehingga Sarah menghibur 
suaminya dengan menghadiahkan budak perempuannya yaitu Hajar 
kepada suaminya. 

Al-Quran menceritakan ketika malaikat datang untuk memberi 
mereka berdua kabar gembira,

ْت َوْجَهَها  وُه ِبُغَلٍم َعِليٍمْ َفأَْقَبَلِت اْمَرأَُتُه ِف َصٍَّة َفَصكَّ ُ َفأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َل َتَخْف َوَبشَّ

َوَقالَْت َعُجوٌز َعِقيٌمْ َقاُلوا َكَذلَِك َقاَل َربُِّك إِنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم

“(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut 
terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka 
memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak 
yang alim (Ishak).” Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk 
mukanya sendiri seraya berkata: " (Aku adalah) seorang perempuan tua 
yang mandul." Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" 
Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” 
(Adz-Dzariyat: 28-30)

 Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

وكان بني البشارة والولدة سنة، وكانت سارة مل تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعني 

سنة، وإبراهيم يومئذ ابن مائة سنة

“Jarak antara kabar gembira dgn kelahiran Ishaq adlh setahun. Adapun 
sebelum itu Sarah tdk pernah melahirkan, kemudian ia melahirkan 
ketika berusia 99 tahun, sedang Ibrahim berusia 100 tahun” (Al-Jami’ 
Liahkamil Qur’an 17/47)

 
Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapat mengambil 

Barangsiapa mendatangi 
‘Arraaf (tukang ramal) 

dan menanyakan sesuatu 
kepadanya, tidak akan 

diterima sholatnya selama 
empat puluh hari
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pelajaran:
1. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kemudian membenci Istrinya 

Sarah karena tidak bisa memberikannya keturunan bahkan tetap setia 
terhadap Sarah. Demikian juga para suami hendaknya seperti ini.

2. Sarah tahu diri bahwa ia tidak bisa memberikan keturunan 
dan berusaha menghibur hati suaminya dengan memberikan budak 
wanitanya yaitu Hajar kepada suaminya. Demikian juga para istri yang 
terbukti mandul, hendaknya melakukan sebagaimana yang dilakukan 
Sarah.

Kemudian begitu juga  Nabi Zakaria alaihissalam berdoa setelah 
lama tidak diberikan keturunan,

َوَزَكِريَّا إِْذ َناَدى َربَُّه رَبِّ َل َتَذْرِن َفرْداً َوأَنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَيْ َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيْحَيى َوأَْصَلْحَنا لَُه 

َزْوَجُه

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya 
Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 
Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan do'anya, 
dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya 
dapat mengandung.” (Al-Anbiya’ :89-90)

Di ayat yang lain,

َُك ِبُغَلٍم اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنْجَعل لَُّه ِمن َقْبُل َسِمّياًْ َقاَل رَبِّ أَنَّ َيُكوُن ِل ُغَلٌم وََكاَنِت  َيا َزَكِريَّا إِنَّا ُنَبشِّ

اْمَرأَِت َعاِقراً َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِ ِعِتّياًْ َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَلَّ 
ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن َقْبُل َولَْم َتُك َشْيئاً َهنيِّ

Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi 
kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang 
anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya 
Kami belum pernah menciptakan orang yang 
serupa dengan dia. Zakaria berkata: "Ya Rabb-
ku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal 

isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah 
mencapai umur yang sangat tua". Rabb berfirman: "Demikianlah". Rabb 
berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesunguhnya telah Aku 
ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama 
sekali". (Maryam: 7-9)

Begitu juga dengan nabi kita, Muhammad shallallahu 'alaihi wa 
sallam yang lama tidak dikaruniai anak sejak diutus menjadi Rasul dari 

Barangsiapa mendatangi 
‘Arraaf (tukang ramal) 

dan menanyakan sesuatu 
kepadanya, tidak akan 

diterima sholatnya selama 
empat puluh hari
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sekian banyak istri beliau. Tentu saja beliau akan sangat senang jika 
ada anak laki-lakinya yang akan dididik sejak kecil dan meneruskan 
perjuangan beliau. Sedangkan anak beliau yaitu Ibrahim lahir dari 
budak beliau dan segera diambil oleh Allah ketika berumur 1 tahun 
lebih, yaitu disaat-saat imut, lucu dan sangat disayangi. 
Pentingnya Berimana Terhadap Takdir

Belum juga mendapatkan buah hati setalah sekian tahun lamanya 
berumah tangga. Maka ini adalah takdir dan kehendak Allah. Allah 
Ta’ala berfirman,

ُكوَرْ أَْو  َمَواِت َواأْلَرِْض َيْخُلُق َما َيَشاُء َيَهُب لَِمْن َيَشاُء إَِناثاً َوَيَهُب لَِمن َيَشاُء الذُّ لِلَِّه ُمْلُك السَّ

ُجُهْم ُذْكرَاناً َوإَِناثاً َوَيْجَعُل َمن َيَشاُء َعِقيًم إِنَُّه َعِليٌم َقِديٌر ُيَزوِّ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan 
apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada 
siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa 
yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan 
perempuan (kepada siapa yang dikehendakiNya), dan Dia menjadikan 
mandul siapa yang Dia dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
lagi Mahakuasa." (Asy-Syura : 49-50)

Dan semua takdir Allah pasti baik dan pasti menghendaki kebaikan 
kepada hambanya. Karena Allah sangat sayang terhadap hambanya, 

Allah menginginkan kebaikan terhadap 
hambanya, akan tetapi  terkadang hambanya 
yang ber-su’udzon kepada Allah.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan 
dalam kitab shahih keduanya dari Umar bin 
Khatthab radhiallahu ‘anhu,

قدم عىل النبي صىل الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي 

قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبياً ف السبي أخذته، فألصقته 

ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صىل الله عليه وسلم: )أترون هذه طارحة ولدها ف النار(. قلنا: ل، 

وهي تقدر عىل أن ل تطرحه، فقال: )لله أرحم بعباده من هذه بولدها

“Didatangkan tawanan kehadapan Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam, ketika itu ada seorang wanita yang payudaranya basah 
karena sedang masa menyusui, lalu ia mendapati seorang bayi diantara 
tawanan, maka iapun mangambilnya dan menempelkannya di perutnya 
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lalu menyusuinya. Rasulullh 
shallallahu alaihi wa sallam pun berkata kepada kami 
: “Menurut kalian apakah wanita ini akan melempar 
anaknya ke dalam api?”, kamipun menjawab : “tidak, dan 
ia mampu untuk tidak melemparnya”, maka Rasulullah 
shlllallahu alaihi wa sallam pun bersabda : “Sesungguhnya 
Allah lebih sayang terhadap hamba-Nya melebihi wanita 
ini terhadap anaknya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Diantara hikmahnya tertundanya memiliki anak:
1. Bisa lebih fokus menuntut ilmu
2. Bisa lebih fokus terhadap pekerjaan
3. Bisa lebih fokus untuk berdakwah
4. Bisa lebih fokus untuk berbakti kepada orang tua

Silahkan bandingan dengan mereka yang sudah mempunyai anak, 
maka terkadang kesibukan dengannya bisa sampai menghalangi berbakti 
kepada orang tua dan berbagai urusan yang lain.

َمَواِت َواأْلَرِْض َيْخُلُق َما َيَشاُء َيَهُب لَِمْن َيَشاُء إَِناثاً َوَيَهُب لَِمن  لِلَِّه ُمْلُك السَّ

ُجُهْم ُذْكرَاناً َوإَِناثاً َوَيْجَعُل َمن َيَشاُء َعِقيًم إِنَُّه َعِليٌم َقِديٌر ُكوَرْ أَْو ُيَزوِّ َيَشاُء الذُّ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang 
Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia 
kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Atau Dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa 

yang dikehendakiNya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki. 
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa." (Asy-Syura : 49-50)



Majalah Kesehatan Muslim22
www.kesehatanmuslim.com

Kunjungi kami di 



Majalah Kesehatan Muslim 23

Merawat Kehamilan 
Pertama 

Penulis : Arif Rahman, S.Kep,Ns
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Kehamilan Pertama Lebih 
Berat

Kehamilan pertama merupakan 
anugerah Allah subhanahu 
wa ta’ala kepada hambanya 

sebagai sebuah amanah yang harus 
dijaga dan dirawat dengan baik agar 
dapat melakukan hal tersebut, salah 
satunya adalah dengan mempelajari 
mengenai   perawatan kehamilan. Hal 
ini khususnya untuk calon ibu yang 
baru pertama kali mengandung buah 
hatinya. Kehamilan pertama merupakan 
pengalaman yang luar biasa dan perlu 
persiapan yang sempurna untuk menjadi 
seorang ibu. Rasa syukur, bahagia, harap, 
dan cemas bercampur aduk menjadi satu 
setelah seorang wanita dinyatakan positif 
hamil oleh tenaga kesehatan.  Kemudian 
muncul pertanyaan, apakah yang harus 
dilakukan pada kehamilan pertama ini? 
Karena insyaAllah selama 9 bulan ke 
depan seorang calon ibu harus dapat 
beradaptasi terhadap berbagai macam 
perubahan  fisik maupun psikologis. 
Kondisi ini kadang terasa  berat bagi 
yang baru pertama kali mengalami 
kehamilan. Akan tetapi dengan banyak 
membaca dan  bertanya kepada 
tenaga kesehatan serta para ibu yang 
sudah pernah 

mengalami kehamilan  insyaAllah 
kehamilan pertama ini dapat dilalui 
dengan baik. 

Perubahan 
Umum pada 
Kehamilan
Kehamilan ditinjau dari waktunya 
dibagi menjadi  3 trimester, satu 
trimester sama dengan 3 bulan atau 12 
minggu. Perubahan yang paling umum  
selama kehamilan trimester pertama 
adalah pertambahan berat badan antara 
1-2,5kg. Tidak ada perubahan kulit 
yang signifikan, suasana hati sangat 
emosional dan mudah tersinggung  oleh 
hal-hal yang kecil, tubuh mudah lelah, 
sering pusing dan muntah (morning 
sickness) serta payudara yang membesar 
dan terasa sakit. Perubahan ukuran 
payudara ini disebabkan oleh pengaruh 
hormonal, dimana tubuh wanita 
yang hamil sedang mempersiapkan 
saluran Air Susu Ibu (ASI) dan akan 
berlangsung selama trimester pertama. 
Pada usia kehamilan 4-7 minggu 

Kehamilan 
adalah sebuah 

amanah yang harus dijaga 
dan dirawat dengan baik agar 
dapat melakukan hal tersebut, 
salah satunya adalah dengan 

mempelajari mengenai   perawatan 
kehamilan. Hal ini khususnya untuk 

calon ibu yan
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terjadi pembentukan organ vital seperti otak, 
jantung, hati, mata. Paparan zat beracun, obat-
obatan tertentu dan infeksi virus atau bakteri 
dapat menyebabkan kecacatan pada bayi yang 
dilahirkan. Usia kehamilan dihitung dari hari 
pertama haid terakhir (HPHT). Misalnya 

seorang wanita mulai haid terakhir sejak tanggal 10-16 september 
2013, maka HPHT nya adalah tanggal 10 September 2013.
Pada trimester ke-2 berat badan akan bertambah sekitar 6-7 kg. 
Perubahan kulit mungkin muncul sebuah garis hitam di bawah 
bagian tengah perut dan tampak berseri-seri karena perbaikan yang 
nyata pada kulit. Kondisi emosi sudah mulai stabil dan merasa 
senang karena gejala-gejala pada kehamilan awal sudah berkurang, 
nafsu makan bertambah, tubuh sering berkeringat, puting susu 
mungkin mengeluarkan kolostrum (cairan bening kekuning-
kuningan). Sedangkan pada trimester ke-3 berat badan akan 
bertambah 5-6 kg dan kulit di sepanjang rongga perut akan terasa 
meregang, kencang, dan mungkin terasa gatal. Kondisi emosional 
merasa penuh semangat dan energi, akan tetapi jangan melebih-

Morning sicknes pada Awal Kehamilan
Morning Sickness adalah mual dan muntah yang dialami oleh sekitar 85 % wanita 
yang hamil, gejalanya  ringan sampai parah.  Mual biasanya terasa paling parah 
pada pagi hari. Akan tetapi dapat terjadi kapanpun sepanjang hari.  Kondisi ini 
pada umumnya terjadi pada trimester pertama kehamilan, dimulai pada 2 bulan 
pertama kehamilan dan paling parah yaitu  pada bulan ke-2 dan ke-3, kemudian akan 
berkurang pada bulan ke-4 dan ke-5 atau pertengahan kehamilan. Akan tetapi ada 
juga wanita yang mengalami gejala ini dalam waktu yang lebih lama. Mengkonsumsi 
bubuk jahe sebanyak 1-1,5 gram yang dibagi dalam 3 takaran dalam 24 jam terbukti 
efektif mengurangi mual dan muntah, dan tidak ada efek samping pada bayi yang 
dilahirkan. Pada dasarnya mual itu normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika 
mual muntah terjadi sepanjang hari, kram perut, kehilangan banyak cairan (dehidrasi) 
yang ditandai dengan  sedikitnya air kencing dan berwarna kuning serta merasa 
pusing ketika berdiri, bahkan sampai terjadi penurunan berat badan.  Apabila kondisi 
ini terjadi kemungkinan mengalami mual muntah yang berlebihan  (hyperemesis 
gravidarum) maka harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan 
kesehatan yang dapat menangani kondisi tersebut.
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lebihkan hal ini. Gejala lain yang 
mungkin muncul diantaranya adalah 
sesak nafas. Nyeri ulu hati disebabkan 
karena rahim yang tumbuh menjadi 
besar dan menyita banyak ruangan 
sehingga membatasi gerakan organ 
pernafasan (diafragma). Gangguan 
pencernaan dan sembelit dapat juga 
terjadi  karena pengaruh hormonal dan 
asupan zat besi (Fe) yang berdampak 
pada  penurunan gerakan otot usus,. 
Untuk mengatasi hal ini  tingkatkan 
asupan serat seperti sayur-sayuran dan 
buah-buahan, minum lebih banyak 
cairan dan bila mampu lakukan aktifitas 
fisik ringan. Kontraksi (kenceng-
kenceng) palsu yang tidak teratur dan 
tidak sakit, dapat juga terjadi pada 
trimester satu ini.

Pola hidup dan 
makanan
Pola hidup yang sehat  ditunjang 
dengan asupan makanan yang baik, 
sangat menunjang kesehatan dan 
keselamatan ibu dan janin yang ada di 
dalam kandungan.  Perawatan sehari-
hari untuk ibu hamil meliputi mandi 2 
kali sehari menggunakan sabun, gosok 
gigi setelah sarapan dan sebelum tidur, 
kurangi kerja berat, istirahat berbaring 
minimal 1 jam di siang hari, posisi tidur 
sebaiknya miring, tidur menggunakan 
kelambu, hindari penggunaan lotion 
atau obat nyamuk bakar maupun 
semprot. Olahraga secara teratur 
selama kehamilan akan membantu 
mempertahankan berat badan yang 

sehat, memperbaiki aliran  darah, 
memenuhi kebutuhan oksigen, membuat 
tidur lebih nyenyak, memperbaiki 
postur tubuh, dan mengurangi nyeri 
punggung, serta mempersiapkan diri 
untuk proses kelahiran dan persalinan. 
Lakukan olahraga sekurang-kurangnya 3 
kali seminggu dan tidak lebih lama dari 
20 menit per sesi. Berjalan, berenang, 
dan olahraga sebelum melahirkan 
merupakan pilihan yang baik.  Mulai 
dengan olahraga ringan dan perlahan-
lahan (pemanasan), diakhiri  dengan 
pendinginan. Minum air sebelum dan 
sesudah olahraga untuk mencegah 
dehidrasi.
Wanita  hamil membutuhkan makanan 
yang lebih banyak daripada biasanya 
karena untuk memenuhi kebutuhan 
janin yang ada dalam kandungan. 
Makronutrien yang harus ditingkatkan 
diantaranya penambahan kalori sebanyak 
180 kkal pada trimester pertama dan 
300 kkal pada trimester ke-2 dan ke-3. 
Kebutuhan protein ibu hamil 60 gram/
hari untuk pembentukan sel dan darah 
dapat diperoleh dari daging, telur, tempe 
dan tahu. Mikronutrien yang penting  
yang sangat penting bagi wanita hamil 
adalah asam folat atau yang dikenal 
vitamin B 9, yang berguna untuk 
membantu perkembangan otak janin dan 
mencegah bayi terlahir cacat. Kebutuhan 
Asam folat sekitar 400-600 mcg/hari, 
dan dapat dipenuhi dari konsumsi 
sayur-sayuran seperti kentang, jagung, 
brokoli, bayam, wortel, kembang kol, dan 
seledri, beras merah dan buah-buahan 
seperti jeruk, alpukat, pepaya, stroberi, 
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kacang hijau. Asam folat sebaiknya dikonsumsi pada kehamilan trimester pertama, 
khususnya pada minggu ke 4-7 ketika proses pembentukan otak. Mikronutrien 
lain yang penting adalah Zat besi (Fe) 30 mg/hari yang mungkin diperlukan mulai 
minggu ke-20, berguna untuk mencegah anemia (kekurangan darah). Untuk 
meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh diperlukan asupan vitamin C 
dan minum sedikitnya 8 gelas air sepanjang hari.
Makanan yang harus dibatasi atau dihindari karena potensi efek racun seperti kopi 
dan teh, alkohol dan rokok,  buah atau sayuran yang tidak dicuci, produk susu yang 
tidak di pasteurisasi, dan daging atau hasil laut yang masih mentah atau kurang 
matang. Makanan yang mengandung pengawet, pemanis dan pewarna buatan. 
Apabila terpaksa maka pastikan belum kadaluarsa.   Konsumsi obat herbal untuk 
ibu hamil  sebaiknya dihindari sampai terbukti bukti aman berdasarkan hasil 
penelitian. 
Demikianlah yang dapat penulis sampaikan mengenai perawatan kehamilan, 
semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca majalah kesehatan muslim 
dimanapun anda berada.

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami menyebarkan Buku Gratis 

berjudul

"Panduan Bersuci 
dan Shalat Bagi 
Orang Sakit"

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

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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Mengenal Obat-Obat 
Hormon Peningkat 
Kesuburan
Penulis: Nur Laila Fatimah, S.Farm., Apt
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Memiliki buah hati adalah impian 
setiap pasangan yang sudah 
menikah. Sekian lama 

belum dikarunia keturunan, tentu 
akan membuat pasangan suami istri 
risau dan gelisah. Dalam kasus 
seperti ini, istrilah yang biasanya 
merasakan beban paling berat. 
Apalagi ada pandangan bahwa 
penyebab semua itu adalah dari 
pihak istri. Padahal bukanlah 
seperti itu, bukanlah salah istri, 
karena setiap takdir Allah-lah yang 
telah menggariskannya. Lagipula, 
tidak selalu istri yang menjadi 
penyebabnya, pihak suami dapat 
pula menjadi sebab belum dikaruniai 
keturunan. Atau bisa saja penyebabnya 
bukan karena masalah infertilitas tetapi juga 
masalah psikologi. 

Apa itu Kesuburan 
atau fertilitas?

            Kesuburan atau fertilitas adalah 
kemampuan seorang istri untuk hamil dan 
melahirkan anak yang disebabkan karena 
adanya pembuahan. Seorang wanita dikatakan 
sedang subur, jika ia melepaskan sel telur 
yang telah matang agar dapat dibuahi oleh 
sperma. Masa subur seorang wanita mudah 
dikenali dengan adanya siklus menstruasi dan 
perubahan lainnya yang dapat dilihat secara 
fisik. Rata-rata dalam setiap siklus menstruasi, 
satu atau beberapa sel telur akan tumbuh dan 
matang. Ovulasi merupakan proses pelepasan 
telur yang telah matang dari dalam rahim 
kemudian berjalan menuju tuba falopi untuk 

dibuahi. 
Masa subur pria tidak mempunyai 
siklus bulanan seperti masa 
subur wanita. Namun, pria juga 
memiliki masa subur, yaitu suatu 
masa dimana sperma pria dalam 
kondisi terbaik dan memiliki 
kemungkinan besar dapat 
membuahi sel telur dan terjadi 
setiap pagi hari atau terutama saat 
musim dingin karena pada waktu-
waktu itu seorang pria memiliki 
jumlah sperma yang lebih banyak. 

Apa Saja 
Hormon Yang 
Mempengaruhi 
Kesuburan?

Ada beberapa hormon penting 
yang berhubungan dengan 
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kesuburan pada pasangan suami istri. 
Apabila hormon itu terganggu, maka 
akan berdampak terhadap kesuburan. 
Hormon-hormon tersebut antara lain:

•	 FSH	(Follicle-Stimulating	
Hormone), yang berfungsi membantu 
perkembangan folikel pada indung telur 
dan pembentukan estrogen.

•	 LH	(Luteinizing	Hormonon),	
yang mengatur ovulasi dan pembentukan 
korpus luteum (badan kelenjar yang 
menghasilkan hormon pregesteron).

•	 Hormon	esterogen,	yang	mengatur	
perkembangan dan menjaga ciri-ciri 
kewanitaan. Hormon ini diproduksi di 
dalam indung telur, plasenta, dan ginjal 
kecil. 

•	 Hormon	progesteron,	hormon	
ini sebagai pelindung kehamilan yang 
diproduksi oleh korpus luteum dalam 
indung telur.

•	 Hormon	tiroid,	kekurangan	
hormon ini akan mengganggu 
metabolisme tubuh yang menyebabkan 
sel telur tidak matang. 

Hormon-hormon ini berfungsi 
merangsang ovarium atau indung 
telur hingga terjadi pertumbuhan dan 
pematangan folikel diikuti ovulasi atau 
keluarnya sel telur.

Bagaimana 
Mengatasi 
Gangguan 
Ketidaksuburan?

Ketidaksuburan salah satunya 

disebabkan karena adanya gangguan 
sistem hormonal. Pada wanita, 
gejala gangguan sistem hormonal 
umumnya ditandai dengan nyeri haid 
dan haid tidak teratur. Membatasi 
asupan makanan padat kalori 
terutama karbohidrat dan lemak 
merupakan langkah awal usaha untuk 
mendapatkan keturunan. Penting juga 
untuk memperkaya keragaman bahan 
makanan, terutama yang kaya gizi 
penyubur sistem reproduksi, seperti 
vitamin E, vitamin C, vitamin B12, 
asam folat, betakaroten, zat besi, seng, 
dan selenium. Sebagaimana wanita, 
yang membutuhkan cukup asupan 
asam folat dan gizi penyubur lain, 
pria pun demikian untuk menunjang 
sistem reproduksinya.

Selain memperkaya asupan gizi, 
usaha yang dapat dilakukan adalah 
terapi hormon, meskipun tak berarti 
semua kasus infertilitas bisa diatasi 
dengan terapi hormon. Terapi hormon 
hanya dilakukan bila koordinasi atau 
produksi hormonnya kurang baik. 
Terapi hormon dilakukan untuk 
mengatasi gangguan ketidaksuburan 
dengan cara penambahan hormon dari 
luar. Adapun kasus yang menyebabkan 
dilakukannya terapi ini bila hormon 
yang menghasilkan FSH (Follicle 
Stimulating Hormone)  dan LH 
(Luteinezing Hormone) di dalam 
tubuh kurang. Kekurangan hormon 
ini membuat infertilitas (tak subur), 
baik pada pria maupun pada wanita. 
Pada pria akan mempengaruhi jumlah 
sperma, sedangkan pada wanita 
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menyebabkan gangguan pembentukan ovulasi atau sel telur. 

Apa Saja Obat-Obat Hormon 
Peningkat Kesuburan?

Dalam proses pengobatan gangguan kesuburan (infertilitas) ada beberapa obat 
yang digunakan untuk merangsang pembentukan sel telur (ovulasi) sehingga kapan 
terjadinya masa subur dapat diprediksi, obat ini biasa disebut dengan induksi 
ovulasi. Berikut beberapa contoh obat dan indikasinya:

 Clomiphene citrate (Clomid), obat ini sering menjadi pilihan pertama untuk 
mengobati infertilitas, karena efektif dan telah digunakan selama lebih dari 25 
tahun. Obat ini digunakan untuk merangsang perkembangan sel telur di indung 
telur. Obat ini merupakan golongan antiestrogen yang menyebabkan kelenjar 
hipofisis melepaskan lebih banyak FSH dan LH yang merangsang pertumbuhan 
folikel pada indung telur. Klomifen sitrat merupakan pilihan pertama dalam proses 
induksi ovulasi karena biaya yang murah dan kemudahan.

Penggunaan: Dosis awal clomiphene citrate adalah 50 miligram per hari 
selama lima hari. Obat diminum secara oral mulai hari haid ke 3-5. Jika dalam 
penggunaannya tidak terjadi ovulasi seperti yang diharapkan, dosis 50 mg 
standar dapat ditingkatkan berdasarkan kebijaksanaan dokter. Sebagian dokter 
menyarankan dalam pengobatan dengan obat ini tidak lebih dari 6 bulan. Jika 
dalam jangka waktu tersebut tanda-tanda kehamilan belum muncul, maka 
kemungkinan besar dokter akan meresepkan obat yang berbeda atau merujuk 
ke spesialis infertilitas. Efek samping dari clomiphene umumnya ringan, seperti 
penglihatan kabur , mual, kembung , sakit kepala,  nyeri payudara , dan perubahan 
suasana hati. 

 Gonadotropin dengan agonis GnRH, obat ini biasanya digunakan untuk 
kasus yang gagal diobati dengan Clomiphene citrate. Gonadotropin secara 
langsung merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan  lebih banyak FSH 
dan LH. Jenisnya ada yang merupakan rekombinan FSH (murni) atau yang 
mengandung kombinasi FSH dan LH (hMG). Nama merek untuk obat ini 
antara lain: Pergonal , Humegon , dan Repronex atau teknologi rekombinan 
yang dihasilkan gonadotropin seperti Follistim dan Gonal F. Kebanyakan dokter 
memulai perawatan dengan gonadotropin pada hari 2,3 atau 4 siklus menstruasi. 
Pengobatan gonadotropin memerlukan serangkaian suntikan dan pemantauan 
lebih intensif daripada penggunaan clomiphene citrate dan tentunya jauh lebih 
mahal. 

 Progesteron adalah hormon yang mendukung perkembangan lapisan rahim 
(endometrium) pada fase luteal dan mempersiapkan endometrium untuk tempat 
menempelnya embrio. Suplemen progesteron kadang-kadang digunakan dengan 
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clomiphene dan/atau gonadotropin. Progesteron dapat diberikan melalui suntikan 
intramuskular, bisa juga dengan pemberian obat melalui vagina (suppositoria 
vagina). 

 Bromocriptine (Parlodel),  merupakan obat yang dirancang untuk 
menurunkan kadar prolaktin dalam aliran darah. Bromocriptine diresepkan dalam 
kasus prolaktin tinggi dan menghasilkan 85-90% tingkat keberhasilan ovulasi (di 
mana tidak terdapat faktor ketidaksuburan lainnya). Prolaktin adalah hormon yang 
diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang biasanya meningkat selama kehamilan dan 
menyusui. Namun terkadang meningkat pada wanita yang tidak hamil dan tidak 
menyusui yang dapat menyebabkan siklus haid tidak teratur. Obat lain yang serupa 
adalah pergolide, dijual sebagai Permax. Obat ini diberikan secara oral dalam dosis 
kecil dan meningkat sesuai kebutuhan. Efek samping yang paling umum terjadi di 
antaranya adalah mengantuk dan mual. 

 Kortikosteroid. Dalam beberapa wanita, kelenjar adrenal dapat menghasilkan 
jumlah kelebihan androgen, atau hormon tipe laki-laki. Peningkatan kadar 
androgen ini, seperti testosteron dan androstenedion, dapat mengganggu ovulasi. 
Dalam kasus ini, dosis rendah kortikosteroid dapat digunakan untuk menurunkan 
kadar androgen ke kisaran normal. Satu obat yang biasa digunakan untuk ini 
adalah deksametason. Hal ini diberikan dalam dosis yang sangat rendah yang 
hampir tidak menimbulkan efek samping yang serius.

 Thyroid, kelenjar tiroid yang normal sangat penting dalam terjadinya ovulasi. 
kekurangan hormon ini akan mengganggu metabolisme tubuh yang menyebabkan 
sel telur tidak matang. Tes darah yang sederhana biasanya dapat mendeteksi adanya 
masalah dari kelenjar tiroid ini. Dalam kasus seperti ini, suplemen hormon tiroid, 
seperti Synthroid diperlukan agar terjadi ovulasi normal.

Perlu diingat, dalam menggunakan obat-obat di atas, tentu melalui proses konsultasi 
terlebih dahulu kepada dokter ahli yang mengani masalah ketidaksuburan, sehingga 
pengobatan akan menjadi tepat dan rasional.

Keturunan merupakan anugerah dan rahasia Allah ta’ala. Mengambil langkah 
dengan mengkonsumsi obat-obatan hormon peningkat kesuburan  dengan 
berkonsultasi dengan dokter ahli hanyalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk 
mendapatkan keturunan yang yang kita dambakan. Jangan lupa untuk mengirinya 
dengan doa, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah ta’ala dengan ibadah-ibadah 
sunnah selain yang wajib. Semoga Allah ta’ala mengabulkan doa setiap hamba yang 
mendambakan keturunan yang shalih/shalihah. Aamiin. Wallahu ta’ala a’lam.
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Makanan 
Peningkat 
Kesuburan

dr. Avie Indriyani



Majalah Kesehatan Muslim34

Bagi pasangan menikah yang 
mendambakan hadirnya sang 
buah hati tentu akan melakukan 

berbagai macam usaha untuk bisa hamil. Salah 
satu ikhtiar agar bisa segera hamil adalah 
dengan mengonsumsi makanan yang bisa  
meningkatkan kesuburan dan menghindari 
makanan yang bisa menurunkan kesuburan. 

Berikut ini beberapa 
makanan yang 
bisa meningkatkan 
kesuburan :

1. Buah-buahan 
Buah-buahan sangat kaya serat 

dan terbukti dapat menormalkan 
kadar gula darah sehingga bisa 
terhindar dari permasalah kesuburan 
seperti PCOS (Poly Cystic Ovarian 
Syndrom), meningkatkan imunitas 
dan menyeimbangkan hormon. Buah 
juga kaya antioksidan yang baik untuk 
kesuburan. Beberapa buah seperti 
jeruk dan strawberry kaya asam folat 
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
janin. Sedangkan buah alpukat 
banyak mengandung vitamin B6 yang 
berfungsi meningkatkan produksi 
hormon pria dan mengandung 
potassium yang berfungsi mengatur 
tiroid wanita. Selain itu alpukat 
mengandung betakaroten, klorofil 
dan vitamin E, B kompleks dan asam 
folat yang membantu kelancaran 
metabolisme protein sehingga dapat 
menaikkan energi di dalam tubuh.

Pilih buah yang berwarna 
cerah karena semakin banyak 
kandungan nutrisinya. Jauhi 
segala macam buah kalengan 
karena memiliki nilai gizi yang 
sangat sedikit dan biasanya 
ditambah dengan bahan 
pengawet dan pemanis buatan 
yang berbahaya bagi kesehatan 
jika berlebihan. Jangan lupa 
untuk mencuci buah-buahan 
dengan air yang mengalir supaya 
kandungan pestisidanya hilang. 
Akan lebih baik lagi jika kita 
bisa memilih buah organik.

2. Sayuran berdaun hijau.

Sayuran hijau sangat kaya 
dengan zat besi yang penting 
untuk mempertahankan siklus 
menstruasi yang teratur. Banyak 
wanita yang kekurangan 



Majalah Kesehatan Muslim 35

""

zat besi cenderung memiliki siklus 
menstruasi yang tidak teratur. Ketika 
wanita mengalami gangguan pada siklus 
menstruasi mereka, mereka cenderung 
sulit untuk bisa hamil. 

3. Tauge (kecambah). 
Tauge adalah sumber vitamin E yang 

merupakan antioksidan yang dapat 
melindungi sel dari serangan radikal 
bebas. Hal ini tentu sangat bagus untuk 
menghindarkan seseorang dari berbagai 
gangguan kesehatan atau penyakit yang 
dapat menghambat proses pembuahan. 
Tauge sangat baik dikonsumsi untuk 

sumber protein dan vitamin A yang 
sangat baik untuk menjaga kesehatan 
tubuh. Pilihlah ikan yang segar dan 
hindari ikan yang diawetkan.

5. Kacang-kacangan dan biji-
bijian. 

Kacang-kacangan dan biji-bijian 
dicerna lebih lambat di dalam tubuh 
sehingga membantu mengatur tingkat 
insulin dan meningkatkan ovulasi. 
Selain itu, kacang-kacangan dan biji-
bijian juga mengandung asam lemak 
Omega-3, yang merupakan asam 

meningkatkan kesuburan karena pada 
saat kacang-kacangan berkecambah 
terjadi hidrolisis karbohidrat, protein 
dan lemak menjadi senyawa yang 
lebih sederhana, sehingga mudah 
dicerna. Selama proses itu pula terjadi 
peningkatan jumlah protein dan vitamin, 
serta diiringi dengan penurunan kadar 
lemak. 

4. Ikan
Beberapa jenis ikan yang bermanfaat 

untuk kesuburan misalnya: ikan salmon, 
sarden, ikan cod, ikan kembung, 
dan ikan kakap. Ikan-ikan jenis ini 
disarankan untuk dikonsumsi karena 
mengandung asam lemak esensial 
(omega 3) yang merupakan bahan 
dasar produksi hormon, mengurangi 
peradangan, dan membantu mengatur 
siklus menstruasi. Ikan juga merupakan 

lemak esensial yang memiliki efek 
langsung pada tingkat hormon. 

6. Minyak zaitun. 
Minyak zaitun mengandung 

Omega 3 yang terbukti dapat 
meningkatkan kualitas sperma dan sel 
telur, sehingga bisa menjadi pilihan 
untuk meningkatkan kesuburan bagi 
pria dan wanita yang berusaha untuk 
mendapatkan keturunan.

 “berbagai macam usaha untuk bisa hamil. Salah satu ikhtiar 
agar bisa segera hamil adalah dengan mengonsumsi makanan 
yang bisa  meningkatkan kesuburan dan menghindari makanan 

yang bisa menurunkan kesuburan. 
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Sebaliknya, ada 
beberapa jenis 
makanan yang 
sebaiknya tidak 
dikonsumsi oleh 
calon ibu, di 
antaranya:

•	 Kurangi	konsumsi	lemak	trans	
atau lemak jenuh

Lemak trans terbentuk dari minyak 
sayur cair yang mengalami proses kimia, 
yaitu hidrogenasi, dimana hidrogen 
ditambahkan untuk membuat minyak 
goreng lebih murni. Minyak sayur jenis 
ini biasa digunakan untuk makanan 
olahan, karena bisa membuat makanan 
awet dan memberi bentuk, tekstur, 
dan rasa yang enak. Makanan yang 
menggunakan minyak goreng jenis ini, 
misalnya makanan gorengan, kraker, kue 
olahan, kripik kentang, donat, kue-kue, 
dan makanan cepat saji. Sebaliknya, 
makanan yang mengandung lemak tak 
jenuh harus dikonsumsi. Lemak tak 
jenuh majemuk (polyunsaturated fat) 
ditemukan dalam minyak wijen, jagung, 
kedelai, dan ikan salmon. Atau boleh 
juga memilih sumber lemak tak jenuh 
tunggal (monounsaturated fat) yang ada 
di dalam minyak zaitun, minyak kacang, 
dan alpukat.

•	 Hindari	makanan	olahan	dan	
junk food

Makanan olahan dan junk food 
biasanya mengandung berbagai zat 
tambahan seperti penyedap rasa, 
pemanis, dan pengawet yang kurang 
baik bagi kesehatan jika dikonsumsi 
secara berlebihan. Junk food juga 
biasanya sangat rendah serat padahal 
serat dibutuhkan untuk meningkatkan 
kesuburan. Kualitas makanan yang buruk 
tentunya akan berdampak pada tingkat 
kesuburan seseorang. 

•	 Jauhi	rokok	dan	alkohol

Meskipun tidak termasuk 
dalam kategori makanan, namun 
rokok dan alkohol yang telah jelas 
keharamannya ini ternyata juga 
terbukti dapat menurunkan kesuburan 
dan menyebabkan impotensi pada 
pria. Untuk itu, bagi pasangan yang 
ingin dikaruniai anak harus segera 
menjauhinya.

Demikianlah penjelasan mengenai 
makanan yang dapat meningkatkan 
kesuburan, semoga bermanfaat. Bagi 
yang belum memiliki keturunan, 
hendaknya bersabar dan tidak berputus 
asa. Banyak berdo’a dan bertawakal pada 
Allah semata, tentunya dengan tetap 
menempuh ikhtiar yang dibenarkan oleh 
syari’at. 
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Konsultasi 
Kesehatan

Bahayakah USG Setiap Bulan?
Tanya :
Apakah rutin melakukan pemeriksaan USG tiap bulan akan 

membahayakan janin? Apa saja sebenarnya manfaat dari USG? 
Terima kasih atas jawabannya.

Jawab :
USG yang merupakan singkatan dari Ultra Sono Grafi 

merupakan alat kesehatan yang menggunakan gelombang suara, 
yang salah satu fungsinya untuk mendeteksi kondisi di dalam rahim 
ibu hamil. Gelombang suara ini insyaAllah aman bagi janin, berbeda 
dengan X-ray (rontgen) yang menggunakan sinar X dan memang 
tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Jadi pada dasarnya aman-aman saja 
melakukan pemeriksaan dengan USG secara rutin tiap bulan selama 
masa kehamilan. 

USG memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk mengetahui 
jenis kelamin bayi (seperti persepsi orang kebanyakan mengenai 
fungsi USG). Dengan persepsi ini, banyak orang yang merasa tidak 
perlu melakukan pemeriksaan USG karena tidak ingin tahu jenis 
kelamin bayi sebelum waktunya dilahirkan. Padahal, banyak sekali 
manfaat USG, bahkan tidak hanya untuk seorang wanita yang 
sedang hamil, tapi juga bermanfaat untuk mendeteksi kelainan/
penyakit secara umum. 

Pada awal kehamilan, USG bermanfaat untuk mengetahui 
apakah seorang wanita yang mendapati hasil pack test-nya positif 
memang benar-benar hamil (terlihat dari adanya gestational sac atau 
kantong kehamilan), apakah janinnya tumbuh atau hanya blighted 

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda
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ovum (kosong tanpa janin), apakah janinnya ada di dalam rahim 
ataukah di luar rahim (kehamilan ektopik), dan lain-lain. 

Selanjutnya, USG bermanfaat untuk mengetahui : 
perkembangan janin dalam rahim, ukuran janin (apakah 
bertambah sesuai dengan umur kehamilan), taksiran berat badan 
janin (apakah sudah sesuai dengan umur kehamilan atau terlalu 
kecil/besar), letak plasenta (ari-ari), kecukupan air ketuban, posisi 
janin (apakah sudah benar presentasi belakang kepala, apakah 
kepala bayi sudah masuk panggul), dan lain-lain. 

Untuk kasus kehamilan lewat waktu (lebih dari 40 pekan, yaitu 
seharusnya sudah sampai pada HPL/Hari Perkiran Lahir tapi 
belum ada tanda-tanda persalinan), maka USG berfungsi untuk 
memantau kondisi bayi apakah masih baik-baik saja, atau sudah 
perlu segera dikeluarkan. Manfaat USG pada kondisi semacam 
ini adalah untuk mengetahui apakah cairan ketuban masih cukup/
sudah berkurang, apakah cairan ketuban sudah keruh (sebagai 
tanda adanya infeksi), apakah plasenta/ari-ari masih bagus atau 
sudah ada pengapuran, dan sebagainya.

Namun demikian, terlepas dari semua manfaatnya, USG 
tetaplah alat kesehatan yang sifatnya tidak wajib untuk dilakukan. 
Jika seseorang tinggal di tempat terpencil yang tidak ada fasilitas 
USG-nya, maka tidak mengapa kontrol tiap bulan tanpa diperiksa 
dengan USG. Kecuali jika memang ditemukan adanya masalah 
pada kehamilan, yang memerlukan pemeriksaan dengan USG, 
maka bidan/dokter akan merujuk ke tempat pelayanan kesehatan 
yang memiliki fasilitas USG.

Persiapan Agar Lancar 
Menyusui

Tanya :
Dok, saya ingin bertanya. Adakah hal yang bisa dilakukan 

seorang ibu hamil untuk merawat payudaranya supaya siap 
dan lancar menyusui? Karena saya sangat khawatir tidak bisa 
menyusui anak saya, apalagi puting payudara saya termasuk kecil. 
Mohon solusi dan penjelasannya. Terima kasih
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Jawab :  

Ibu tidak perlu khawatir 
berlebihan. Ibu harus percaya diri 
bahwa nantinya akan bisa menyusui. 
Banyak wanita yang mampu menyusui 
meskipun puting payudaranya kecil, 
datar, dan bahkan terbenam. Perlu 
ibu ketahui bahwa sejak kehamilan 
6-8 pekan terjadi perubahan berupa 
pembesaran payudara yang terasa lebih 
padat, kencang, sakit, dan tampak 
jelas gambaran pembuluh darah 
dipermukaan kulit yang bertambah 
serta melebar. Kelenjar Montgomery 
daerah areola (bagian berwarna 
hitam yang melingkari puting) 
tampak lebih nyata dan menonjol. 
Untuk mendukung kelancaran proses 
menyusui, ada beberapa tehnik 
perawatan payudara yang bisa ibu 
kerjakan, yaitu :

•	 Mengganti	BH	sejak	hamil	usia	
2 bulan dengan ukuran lebih sesuai 
dan dapat menopang perkembangan 
payudara. Biasanya diperlukan BH 
dengan ukuran 2 nomor lebih besar.

•	 Latihan	gerakan	otot	badan	
yang berfungsi menopang payudara 
untuk menunjang produksi ASI dan 
mempertahankan bentuk payudara 
setelah selesai masa menyusui. Latihan 
yang bisa dipraktekkan di rumah oleh 
ibu : Duduk sila di lantai. Tangan 
kanan memegang bagian lengan 
bawah kiri (dekat siku), tangan kiri 
memegang lengan bawah kanan. 
Angkat kedua siku hingga sejajar 
pundak. Tekan pegangan tangan 

kuat-kuat ke arah siku sehingga 
terasa adanya tarikan pada otot dasar 
payudara.

•	 Menjaga	kebersihan	sehari-
hari, termasuk payudara, khususnya 
daerah puting dan areola.

•	 Setiap	mandi,	puting	dan	areola	
tidak disabuni untuk menghindari 
keadaan kering dan kaku akibat 
hilangnya "pelumas" yang dihasilkan 
kelenjar Montgomery.

•	 Lakukan	persiapan	puting	
agar lentur, kuat, dan tidak ada 
sumbatan sejak usia kehamilan 7 
bulan, setiap hari sebanyak 2 kali. 
Cara melakukan : Kompres masing-
masing puting selama 2-3 menit 
dengan kapas dibasahi minyak. 
Tarik dan putar puting ke arah luar 
20 kali, ke arah dalam 20 kali untuk 
masing-masing puting. Pijat daerah 
areola untuk membuka saluran susu. 
Bila keluar cairan, oleskan ke puting 
dan sekitarnya. Bersihkan payudara 
dengan handuk lembut. 

•	 Mengoreksi	puting	yang	datar	
atau terbenam agar menyembul keluar 
dengan bantuan pompa puting (nipple 
puller) pada pekan terakhir kehamilan 
sehingga siap untuk disusukan pada 
bayi.

Cara Menyusui 
yang Benar

 Tanya :
Dok, saya baru saja melahirkan 

anak pertama. Saya mohon penjelasan 
mengenai cara menyusui yang baik 
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dan benar, karena ini pengalaman pertama saya. Jazaakillah khoir.

Jawab :
Bisa dimaklumi jika para ibu yang baru pertama kali mempunyai 

anak masih belum mengetahui cara menyusui yang baik dan benar. 
Berikut ini beberapa kiat menyusui dari saya : :

•	 Ibu	harus	menyusui	dalam	keadaan	tenang.	
•	 Minum	segelas	air	sebelum	menyusui,	hindari	menyusui	dalam	

keadaan lapar dan haus.
•	 Sebelum	menyusui	hendaknya	ibu	memilih	tempat	yang	

nyaman, tenang, dan tentunya terjaga dari pandangan orang lain. 
Siapkan pula kursi dengan sandaran punggung dan tangan serta 
bantalan untuk menopang tangan yang menggendong bayi.

•	 Sebelum	menggendong	bayi,	tangan	dicuci	bersih	supaya	
puting dan areola tidak terkena kuman. Ketika akan menyusui, 
tekan daerah areola di antara telunjuk dan ibu jari sehingga keluar 
2-3 tetes ASI kemudian oleskan ke seluruh puting dan areola. Cara 
menyusui yang terbaik adalah bila ibu melepaskan kedua payudara 
dari pemakaian BH.

•	 Berikan	ASI	sesuka	bayi	(on	demand)	dan	tidak	usah	dijadwal.	
Biasanya kebutuhan terpenuhi dengan menyusui tiap 2-3 jam. Setiap 
menyusui, lakukan pada kedua payudara secara bergantian, masing-
masing selama kurang lebih 10 menit. Mulai selalu dengan payudara 
sisi terakhir yang disusui sebelumnya. Periksa ASI sampai payudara 
terasa kosong.

•	 Untuk	mencegah	lecet,	setelah	selesai	menyusui	segera	oleskan	
ASI seperti awal menyusui dan biarkan kering oleh udara, baru 
kemudian BH dipakai kembali. Hal ini dapat dilakukan sambil 
menyangga bayi supaya bersendawa.

•	 Tegakkan	punggung	bayi	dan	dekatkan	pada	dada	ibu	supaya	
bayi bersendawa. Menyendawakan bayi setelah menyusui harus selalu 
dilakukan untuk mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak 
muntah.
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Fatwa Jawaban Ulama Seputar Problematika Kesehatan

Operasi yang 
Menyebabkan 

Sterilitas
1. Hukum Operasi 
yang Menyebabkan 
Sterilitas

Pertanyaan:

Apa hukum operasi yang dilakukan untuk 
mencegah kehamilan?

Jawaban:

Alhamdulillaah.

Tidak dibolehkan melakukan operasi pada pria 
atau wanita, yang mana operasi tersebut dapat 
menyebabkannya menjadi steril (mandul), seperti 
operasi pemotongan organ vas deferens (vasektomi) 

pada pria, atau pengangkatan indung telur atau rahim (histerektomi) pada wanita. 
Penyebabnya adalah, memutus seluruh kemungkinan untuk lahirnya keturunan di 
masa depan tanpa alasan yang kuat merupakan hal yang diharamkan dalam agama, 
karena bertentangan dengan keinginan Rasulullaah Shallallaahu'alaihi wa Sallam 
untuk umat beliau, dan merupakan sumber rasa malu dan kehinaan bagi kaum 
muslimin. Semakin banyak jumlah kaum muslimin, maka semakin banyak pula 
sumber kebanggaan dan status yang baik bagi mereka. Allah telah menjamin rizki 
hamba-hambaNya, sebagaimana dalam firmanNya (yang artinya):

"Dan tidak ada satu binatang melata pun di atas bumi ini kecuali rizkinya 
berasal dari Allah. Dan Ia Maha Mengetahui tempat tinggal mereka dan tempat 
penyimpanannya (dalam rahim, kubur, dll). Seluruhnya telah jelas dalam Kitab 
yang nyata." (QS Huud:6)

Dengan demikian, memutus segala kemungkinan untuk adanya keturunan di 
masa mendatang tanpa alasan yang kuat telah bertentangan dengan ajaran ini. 
Meski demikian, apabila diperlukan untuk melakukan operasi sebagaimana yang 
dimaksud - misalnya pada kondisi dimana nyawa sang ibu akan terancam jika ia 
mengandung, atau ia menderita suatu penyakit dalam rahimya yang dikhawatirkan 
dapat menyebab dan menyebabkan kematiannya (seperti kanker), sehingga ia 
tidak memiliki pilihan lain kecuali membiarkan rahimnya diangkat -, maka 
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tidak mengapa melakukan operasi 
tersebut pada kasus-kasus yang 
memerlukannya.

Wallahu a'lam.
[Fatawa al Mar'ah al Muslimah 

(2/974); Fatawa lil Syaikh Ibnu 
'Utsaimin (2/975); Fatawa Syaikh 
Muhammad bin Ibrahim].

Syaikh Shalih al Munajjid
Sumber: islamqa.com

2. Fatwa 
mengenai 
Sterilisasi 
Tuba
Pertanyaan: Saya memiliki 
8 orang anak, dan saya 
telah mencoba menggunakan berbagai 
jenis alat kontrasepsi namun tidak 
berhasil. Saya memiliki penyakit 
pembesaran pembuluh vena di kedua 
kaki saya dan penyakit tersebut dapat 
memburuk jika saya hamil kembali. 
Saya ingin menanyakan, apakah 
diperbolehkan melakukan operasi yang 
dinamakan "sterilisasi tuba"?

Jawaban:
Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin, 

wash sholatu was salaamu 'ala 
nabiyyina Muhammadin wa 'ala aalihi 
wa ashabihi ajma'iin.

Apabila kehamilan sangat 
membahayakan dirimu, dan engkau 
sangat kesulitan dalam menjalaninya, 

dan jika engkau khawatir akan nyawamu, 
dan jika engkau telah menempuh seluruh 
cara yang mungkin untuk dilakukan dalam 
mengontrol kehamilan sementara namun 
seluruhnya gagal, dan Anda tidak memiliki 
solusi lain selain menjalani operasi 
sterilisasi tuba, maka dibolehkan bagi Anda 
untuk menjalani operasi tersebut dalam 
rangka menyelamatkan nyawa Anda dan 
untuk mencegah datangnya kemudharatan 
yang besar. Allah berfirman, (yang artinya),

Fatwa mengenai 
Sterilisasi Tuba 

(Tubektomi)

"Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu sendiri (juga membunuh satu sama 
lain). Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 
terhadap dirimu." (QS 4:29)

Dan Ia juga berfirman (yang artinya):
"Allah menginginkan untukmu 

kemudahan, dan Ia tidak menginginkan 
kesukaran bagimu.." (QS 2:185).

Wallahu a'lam.
Sumber: www.islamweb.net
Fatwa No : 83516. Tanggal: 17 Rabi'ul 

Awwal, 1426 H / 26-4-2005
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Ketika Kakak 
Cemburu pada 

Adik
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Sebagai orangtua, kita tidak 
boleh mengabaikan perasaan 
anak kita yang akan memiliki 

adik baru. Terkadang muncul sikap 
yang tidak biasa dari sang calon 
kakak menjelang kelahiran adiknya. 
Ada sebagian anak yang jadi mudah 
tersinggung, lebih manja, rewel, 
dan suka melakukan tindakan yang 
menarik perhatian orangtua. Jika 
hal ini yang sedang Anda alami, 
mungkin anak kita sedang cemburu 
dengan calon adiknya.  Jika kita tidak 
menyikapi dengan tepat, bisa jadi 
kecemburuan kakak akan semakin 
besar setelah adiknya lahir. Hal ini 
tentu akan berdampak buruk pada 
kejiwaan anak dan akan membentuk 
hubungan yang tidak harmonis antara 
kakak dan adik.

Mengapa Kakak 
Cemburu?

Bagi seorang anak kecil yang 
tingkat egonya masih tinggi, kehadiran 
seorang adik dianggap sebagai sebuah 
“ancaman” bagi dirinya. Anak khawatir 
jika kasih sayang orangtua pada dirinya 
akan berkurang. Hal ini tentu sangat 
beralasan, karena biasanya orangtua 
dan orang lain di sekitar anak lebih 
perhatian pada bayi mungil yang baru 
saja lahir. Selain itu, seorang ibu akan 
fokus menyusui dan menghabiskan 
lebih banyak waktu untuk merawat 
adik bayi. 

Jangan Sepelekan 
“Kecemburuan” 
Anak

Meski terkesan kekanak-kanakan, 
namun sikap cemburu pada adik bisa 
berdampak buruk bagi perkembangan 
jiwa anak. Anak akan merasa minder, 
merasa tidak ada yang menyayanginya, 
menjadi anak yang pembenci dan 
iri hati. Selain itu, berbagai sikap 
dan karakter negatif ini tentu akan 
mengakibatkan dampak pada orang-
orang di sekitarnya, bahkan bisa 
membahayakan adiknya. Daya nalar 
yang masih terbatas membuat anak 
tidak berpikir panjang ketika menyakiti 
adiknya. Untuk itu, orangtua harus 
tanggap dan segera melakukan tindakan 
ketika sang anak mulai menunjukkan 
tanda-tanda cemburu pada adiknya.

Tips Mengatasi 
Kecemburuan 
Kakak pada 
Adiknya

1. Persiapkan anak sejak adiknya 
masih dalam kandungan

Kita bisa mulai memperkenalkan 
calon adik sejak dalam kandungan. Kita 
ajari anak untuk menyayangi adiknya 
dengan mengelus perut dan kita ajarkan 
supaya sering mendoakan adiknya yang 
akan lahir. Jangan menghardik ketika 
anak meminta gendong atau pangku. 
Kita penuhi keinginan anak meskipun 
mungkin hanya sebentar, kemudian 
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kita katakana bahwa sang anak sudah besar dan pintar, sehingga bisa duduk 
atau berjalan sendiri. Jangan serta merta mengatakan bahwa permintaan 
anak tersebut bisa menyakiti adik dalam kandungan, karena anak akan 
merasa tersingkir dan tidak disayang lagi. Libatkan anak dalam menyambut 
kelahiran adiknya, seperti mengajaknya ketika kontrol kandungan ke 
dokter, memilih baju untuk adik, dan lain-lain. Sebutkan keuntungan-
keuntungan mempunyai adik seperti bisa bermain bersama, bisa naik sepeda 
berboncengan, dan berbagai gambaran menyenangkan tentang sebuah 
hubungan kakak-adik.

2. Ingatkan tentang kebaikan sikap penyayang
Pada anak yang sudah berusia lebih dari 3 tahun, kita bisa menyampaikan 

tentang hadits dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi : 
“Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati yang 
lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda…” (HR. Ahmad, hasan). 
Kita bisa menjelaskan hadits ini dengan bahasa yang mudah dipahami anak, 
misalnya kita katakan bahwa Rasulullah menyukai anak yang menghormati 
orang yang lebih tua (seperti ayah, bunda, paman, kakek, nenek) dan 
menyayangi yang lebih muda (seperti adik). Kita sebutkan juga bahwa anak 
yang penyayang pasti disayang Allah.

3. Dengarkan keluhan kakak
Dengarkan ketika kakak mengeluh kalau adik suka merusakkan mainan 

kakak, atau mungkin membuat kamar kakak jadi berantakan. Kita berikan 
pengertian pada kakak bahwa adik masih kecil sehingga belum faham dengan 
apa yang dilakukannya. Kita bantu kakak untuk membereskan mainannya 
sambil kita ceritakan betapa dulu waktu kakak masih kecil juga sering 
bersikap seperti adik, namun ibu tidak marah karena waktu itu kakak masih 
belum mengerti.

4. Beri kepercayaan pada kakak
Seorang anak akan merasa dihargai ketika  kita memberikan kepercayaan 

padanya. Misalnya, kita minta tolong pada kakak untuk mengambilkan 
baju adik di lemari, memakaikan pakaian atau kaos kaki adiknya. Namun 
demikian, tanggung jawab yang kita berikan hanya sebatas kemampuan 
anak saja, tanpa membebani, dan tentunya tetap di bawah pengawasan orang 
dewasa.

5. Meluangkan waktu untuk kakak
Kita bisa memanfaatkan waktu ketika adik sedang tidur dengan 

memberikan perhatian lebih pada kakak. Tinggalkan dulu beberapa pekerjaan 
rumah untuk duduk menemani kakak bermain atau membacakan buku 
kesukaannya. Meski sebentar, namun waktu khusus untuk kakak ini sangat 
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bermanfaat karena menguatkan 
kesan bahwa kehadiran adik tidak 
mengurangi kasih sayang orangtua.

Bersikap Adil 
pada Anak-anak 
Kita

Dari Nu’man bin Basyir, 
dia berkata, “Ayahku pernah 
menyedekahkan sebagian hartanya 
kepadaku. Lalu ibuku, ‘Amrah binti 
Rawahah berkata, ‘Aku tidak rela 
sehingga engkau meminta disaksikan 
oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam.’ Maka ayahku pun berangkat 
menghadap Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam untuk menjadi 
saksi baginya atas sedekah yang 
diberikan kepadaku. Maka Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 
kepadanya, ‘Apakah engkau 
melakukan hal ini kepada anakmu 
semua?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau 
bersabda:

"Bertakwalah kepada Allah dan 
berbuatlah adil di antara anak-
anakmu.’ Kemudian ayahku kembali 
lagi dan mengambil sedekah tersebut” 
(H.RBukhari dan Muslim).

Imam An-Nawawi rahimahullah 
mengatakan, “Di dalam hadits ini 
terkandung pengertian keharusan 
untuk menyamakan bagian anak-
anak dalam hal pemberian. Di mana 
masing-masing diberi sama, tidak 

boleh membedakan satu dengan yang 
lainnya, serta menyamakan antara anak 
laki-laki dan perempuan”

Kita bisa memetik pelajaran 
bahwa kita harus bersikap adil dalam 
memberikan hadiah pada anak dan tidak 
boleh membedakan antara laki-laki dan 
perempuan (karena hadiah tidak sama 
dengan warisan). Namun demikian, 
pemberian semisal uang jajan atau 
makanan tentu tidak bisa disamakan 
persis karena kebutuhan anak berbeda-
beda tergantung usia dan kondisinya. 
Terkadang kita perlu memberikan sesuatu 
yang lebih karena memang kebutuhannya 
lebih dibanding saudaranya atau ketika 
anak dalam kondisi sakit sehingga 
membutuhkan perhatian dan pencukupan 
kebutuhan yang berbeda dari biasanya. 
Demikianlah penjelasan singkat tentang 
cara mengatasi kecemburuan kakak pada 
adiknya. Semoga bermanfaat. 
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Mitos Seputar 
Kehamilan
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Ketika perut ibu hamil mulai nampak membesar, maka akan semakin 
banyak “nasihat” dari orang-orang di sekitar ibu hamil tersebut. Niatnya 
tentu saja untuk kebaikan karena orang-orang begitu perhatian terhadap 

kondisi ibu hamil dan janinnya. Namun demikian, jangan asal percaya mitos. 
Sebagian mitos ada benarnya, namun kebanyakan tidak punya dasar ilmiah, tidak 
bermanfaat, bahkan ada yang keliru dan justru berakibat buruk jika dikerjakan. 
Di antaranya tidak jarang pula yang mengandung unsur kesyirikan dan harus 
kita jauhi. Sebagai seorang muslim/muslimah, hendaknya kita berhati-hati dalam 
menyikapi mitos yang beredar di sekitar kita. 

Berikut ini beberapa mitos ibu hamil 
yang perlu kita ketahui dan penjelasan 
ilmiahnya :

1. Ibu hamil tidak boleh makan makanan yang amis.
Salah satu mitos yang cukup “populer” di kalangan ibu hamil adalah adanya 

pantangan terhadap makanan yang beraroma amis seperti ikan-ikanan karena 
dianggap dapat menyebabkan darah waktu melahirkan dan aroma ASI menjadi 
amis. Mitos ini sangat tidak ilmiah, karena bau darah memang khas berbau “anyir” 
dan ini tidak ada kaitannya dengan konsumsi makanan amis seperti ikan misalnya. 
Begitu juga dengan ASI yang tetap akan terjaga kualitasnya dan selalu tepat 
diberikan pada bayi. 

Kandungan gizi yang terdapat pada ikan justru sangat bagus dan bermanfaat 
bagi ibu hamil karena mengandung protein, asam folat dan berbagai vitamin dan 
mineral lainnya. Tentunya dengan catatan ikan tersebut dimasak dengan benar 
(sampai benar-benar matang) dan memang ibu tersebut tidak alergi terhadap ikan. 
Memilih jenis ikan juga tidak boleh sembarangan, yaitu pilih yang segar (jangan 
yang diawetkan), dan sebaiknya hindari ikan kalengan dan ikan asin jika ibu 
menderita hipertensi (tekanan darah tinggi) karena biasanya kandungan garamnya 
tinggi.

2. Ibu hamil tidak boleh minum es
Beberapa ibu hamil tidak mau mengonsumsi es karena khawatir bayinya 

berukuran besar sehingga menyulitkan ketika proses persalinan. Hal ini tentu saja 
tidak benar, ukuran bayi yang besar terkait dengan faktor keturunan dan asupan 
makanan ketika hamil. Pada beberapa ibu hamil yang menderita penyakit diabetes 
mellitus (kencing manis/ penyakit gula) biasanya memang disarankan oleh dokter 
untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, termasuk berbagai 
macam es yang biasanya kandungan gulanya tinggi. Oleh karena itu, bagi ibu 
hamil yang kondisi tubuhnya fit, tidak sedang sakit, dan tentunya tidak alergi 
dingin boleh dan sah-sah saja mengonsumsi es. Satu hal yang harus diingat, tidak 



Majalah Kesehatan Muslim 51

boleh berlebihan ketika mengonsumsi es dan sebaiknya ibu hamil lebih 
mengutamakan  konsumsi makanan yang bergizi.

3. Ibu hamil harus banyak minum air kelapa muda
Air kelapa muda memang sangat bagus untuk kesehatan karena 

kandungan mineralnya yang tinggi. Namun demikian, air kelapa 
muda tidak menyebabkan cairan ketuban menjadi bening, seperti yang 
dipercayai oleh sebagian orang.  Keruhnya air ketuban disebabkan oleh 
infeksi dan bukan karena kurang mengonsumsi air kelapa muda. Selain 
itu, banyaknya konsumsi air kelapa muda juga tidak menyebabkan jalan 
lahir menjadi licin sehingga memperlancar proses persalinan. Perlu 
diketahui bahwa lancarnya persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yaitu faktor janin, jalan lahir, dan kekuatan meneran (mengejan) dari ibu. 

4. Ibu hamil harus membawa gunting kecil kemana saja
Kepercayaan ini sangat terkenal di kalangan orang-orang tua. Ibu 

hamil diharuskan membawa gunting kemana saja mereka pergi, bahkan 
ketika tidur juga harus meletakkan gunting tersebut di bawah bantal 
mereka. Kepercayaan ini begitu kuat dan dikerjakan oleh sebagian orang 
karena beranggapan tindakannya tersebut dapat menjauhkan dari mara 
bahaya dan dapat menjauhkan ibu hamil dan janinnya dari gangguan 
jin. Secara ilmiah, hal tersebut sangat tidak masuk akal dan justru bisa 
membahayakan. Biasanya kepercayaan membawa gunting ini dengan 
cara dimasukkan ke pakaian bagian dalam sehingga bisa melukai ibu 
hamil. 

Sebagai seorang muslim, kepercayaan seperti ini harus kita jauhi 
karena mengandung unsur kesyirikan, yaitu meyakini bahwa ada suatu 
zat selain Allah yang mampu menjauhkan dari mara  bahaya. Untuk 
menghindarkan diri kita dari gangguan jin tentunya harus dengan cara-
cara yang dibenarkan secara syar’i, yaitu dengan membaca dzikir pagi 
dan sore seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa 
sallam. 

Jangan Asal Percaya Mitos
Mitos-mitos yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari 

sekian banyak mitos yang beredar di kalangan ibu hamil. Oleh karena 
itu, kita harus menyikapi mitos-mitos tersebut dengan bijak. Tidak ada 
salahya ditanyakan pada orang-orang yang berkompeten di bidangnya 
seperti dokter misalnya, tentunya dengan memilih dokter yang amanah 
dan beraqidah lurus. Berhati-hatilah dan jangan asal percaya mitos 
. Demikian penjelasan mengenai mitos seputar ibu hamil, semoga 
bermanfaat.  
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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.
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Hukum Bayi 
Tabung

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal, MSc
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Bayi tabung atau pembuahan 
in vitro adalah sebuah teknik 
pembuahan (inseminasi) di 

mana sel telur (ovum) dibuahi di luar 
tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah 
satu metode untuk mengatasi masalah 
kesuburan (tak kunjung memperoleh 
keturunan) ketika metode lainnya tidak 
berhasil.  Apa hukum bayi tabung itu 
sendiri dan jenis inseminasi buatan 
lainnya?

Mengenal 
Inseminasi 
Buatan

Inseminasi buatan adalah 
peletakan sperma ke follicle ovarian 
(intrafollicular), uterus (intrauterine), 
cervix (intracervical), atau tube 
fallopian (intratubal) wanita dengan 
menggunakan cara buatan dan bukan 
dengan kopulasi alami.

Untuk mempelajari hukum bayi 
tabung dan inseminasi (pembuahan) 
buatan secara umum, maka terlebih 
dahulu kita mengenal apa itu inseminasi 
buatan dan macam-macamnya. 

Inseminasi di Dalam Rahim

Ada beberapa metode yang dilakukan 
untuk inseminasi di dalam rahim (in 
vivo vertilization) sebagai berikut:

1- Pengambilan sperma suami 
lalu diinjeksikan pada tempat yang 
cocok pada rahim istrinya. Metode ini 
dilakukan ketika masih dalam ikatan 
perkawinan dan saat suami masih 
hidup. 

2- Pengambilan sperma pria lain 
(pendonor) dan ditanam di tempat 
yang cocok pada rahim wanita lain yang 
akan dibuahkan. Ini dilakukan ketika 
-misalnya- si suami mandul sedangkan 
istrinya tidak mandul. 

3- Pengambilan sperma suami lalu 
disuntikkan pada tempat yang cocok 
pada rahim istrinya, namun sperma 
tersebut diambil ketika suami sudah 
meninggal dunia. Ini dilakukan ketika 
wanita tidak diberi keturunan dari 
suami ketika masa hidupnya. Lalu 
dia masih tetap ingin mendapatkan 
keturunan dari suaminya yang telah 
mati. Hal ini dilakukan supaya terus 
dapat mengingat suami dan terus 
terjalin rasa cinta walau telah tiada!

4- Pengambilan sperma suami dan 
disuntikkan pada tempat yang cocok 
pada rahim wanita lain (pendonor, 
bukan istrinya), kemudian dokter 
membersihkan rahim wanita tersebut. 
Lalu diambillah hasil pembuahan antara 
sperma dan sel telur tadi, kemudian 
diletakkan pada rahim si istri dari 
pemilik sperma tadi.

5- Sperma suami disuntikkan 
pada wanita lain (pendonor, bukan 
istri), lalu hamil dan lahir dari rahim 
wanita tersebut. Kemudian anak yang 
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"Jika bertabrakan 
dua bahaya, maka 

diperhatikan bahaya 
yang paling besar lalu 

dipilih bahaya yang 
paling ringan

dihasilkan diserahkan pada suami 
pemilik sperma tadi. Ini dilakukan di 
antaranya karena istri tidak mampu 
hamil atau istri tidak ingin hamil dan 
melahirkan.

6- Sperma pria lain 
(pendonor) diambil dan 
disuntikkan pada tempat 
yang cocok pada 
rahim wanita lain 
(pendonor), lalu hasil 
pembuahan diambil 
dan embrio tersebut 
tumbuh di rahim 
wanita yang mandul. 
Kemudian setelah anak 
tadi dilahirkan, menjadi 
milik wanita yang mandul tersebut 
dan suaminya. Hal ini dilakukan ketika 
suami dan istri sama-sama mandul, 
akan tetapi rahim istri masih bisa 
digunakan untuk berkembang dan 
tumbuhnya janin.

7- Sperma suami diambil dan 
disuntikkan pada tempat yang cocok 
pada rahim istrinya. Lalu rahim 
tersebut dicuci, kemudian hasil 
pembuahan diambil dan ditanam pada 
rahim wanita lain. Hal ini dilakukan 
karena proses pembuahan dengan cara 
alami tidak bisa ditempuh padahal 
sperma dan sel telur keduanya subur. 
Akan tetapi, rahim istri tidak sehat 
atau istri tidak mau untuk merasakan 
kehamilan.

8- Sperma suami diambil lalu 
dipisah antara sel yang dapat 
membuahkan anak laki-laki dan anak 
perempuan, kemudian sel sperma yang 
diinginkan disuntikan pada rahim istri. 

Ini dilakukan ketika kedua pasangan 
ingin memilih anak dengan jenis 
kelamin tertentu.

Inseminasi di Luar 
Rahim (Bayi 

Tabung)
Secara sederhana, 

bayi tabung adalah 
proses pembuahan sel 
telur dan sperma di luar 
tubuh ibu, istilahnya 

in vitro vertilization 
(in vitro bahasa latin, 

artinya “dalam gelas atau 
tabung,” vertilization artinya 

pembuahan). Dalam proses bayi 
tabung, sel telur matang diambil dari 
indung telur ibu, dibuahi dengan 
sperma di dalam medium cairan. 
Setelah berhasil, embrio kecil yang 
terjadi dimasukkan ke rahim dengan 
harapan berkembang menjadi bayi. 

Berikut 10 
tahapan dalam 
proses pembuatan 
bayi tabung:

1- Stimulasi atau merangsang 
indung telur untuk memastikan 
banyaknya sel telur. Secara alami, sel 
telur hanya satu. namun untuk bayi 
tabung, perlu lebih dari satu sel telur 
untuk memperoleh embrio.

2- Pemantauan pertumbuhan 
folikel (cairan berisi sel telur di 
indung telur) melalui ultrasonografi. 
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Tujuannya, melihat apakah sel telur sudah cukup matang untuk 
‘dipanen.’

3- Mematangkan sel telur dengan menyuntikkan obat agar 
siap ‘dipanen.’

4- Pengambilan sel telur, kemudian diproses di 
laboraturium.

5- Pengambilan sperma suami (pada hari yang sama). Jika 
tidak ada masalah, pengambilan dilakukan lewat masturbasi. 
Jika bersamalah, pengambilan sperma langsung dari buah zakar 
melalu operasi.

6- Pembuahan atau (fertilisasi) di dalam media kultur di 
laboraturium, lalu hasilnya embrio.

7- Transfer embrio kembali ke dalam rahim agar terjadi 
kehamilan, setelah embrio terbentuk.

8- Penunjang fase luteal untuk mempertahankan dinding 
rahim. Dokter emberi obat untuk mempertahankan dinding 
rahim ibu agar terjadi kehamilan.

9- Terakhir, proses simpan beku embrio. Jika ada embrio 
lebih, bisa disimpan untuk kehamilan selanjutnya. 

Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung
Hukum inseminasi buatan di dalam rahim atau di luar 

rahim dapat dirinci sebagai berikut.
Pertama: Jika metodenya adalah dengan mendatangkan 

pihak ketiga -selain suami istri- baik dengan memanfaatkan 
sperma, sel telur, atau rahimnya, atau pula dilakukan setelah 
berakhir ikatan perkawinan, maka metode ini dihukumi haram. 
Inilah pendapat kebanyakan ulama mu'ashirin (kontemporer) 
saat ini. 

Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam, suatu musyawarah para 
ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 H (23 Maret 1983) ketika 
membicarakan hukum bayi tabung memutuskan:

Musyawarah ini memutuskan terkait dengan judul "bayi 
tabung", hukumnya boleh secara syar'i jika dilakukan antara 
suami istri, saat masih memiliki ikatan suami istri, dan 
dipastikan dengan teliti bahwa tidak bercampur dengan nasab 
yang lain. Namun ada ulama yang bersikap hati-hati walau 
dijaga ketat seperti itu tetap tidak membolehkan agar tidak 
terjerumus pada sesuatu yang terlarang.

Disepakati hukumnya haram jika ada pihak ketiga yang 
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turut serta baik berperan dalam mendonor sperma, sel telur, janin 
atau rahimnya. Demikian keputusan dari musyawarah tersebut.

Kedua: Jika metodenya adalah dengan inseminasi buatan 
di luar rahim antara sperma dan sel telur suami istri yang sah 
namun fertilisasi (pembuahan) dilakukan di rahim wanita lain 
yang menjadi istri kedua dari si pemilik sperma, maka para ulama 
berselisih pendapat. Yang lebih tepat dalam masalah ini, tetap 
diharamkan karena ada peran pihak ketiga dalam hal ini.

Ketiga: Jika metodenya adalah dengan inseminasi setelah 
wafatnya suami, para ulama pun berselisih pendapat. Yang lebih 
tepat, tetap diharamkan karena dengan wafatnya suami, maka 
berakhir pula akad pernikahan. Dan jika inseminasi tersebut 
dilakukan pada masa 'iddah, itu suatu pelanggaran karena dalam 
masa 'iddah masih dibuktikan rahim itu kosong.

Keempat: Jika inseminasi buatan dilakukan saat masih dalam 
ikatan suami istri, metode ini dibolehkan oleh mayoritas ulama 
kontemporer saat ini. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi:

a- Inseminasi berlangsung ketika masih dalam status suami 
istri.

b- Dilakukan atas ridho suami istri.
c- Dilakukan karena dalam keadaan darurat agar bisa hamil.
d- Diperkirakan oleh dokter kemungkinan besar akan 

membuahkan hasil dengan menempuh cara ini.
e- Aurat wanita hanya boleh dibuka ketika dalam keadaan 

darurat saja (tidak lebih dari keadaan darurat).
f- Urutannya yang melakukan pengobatan adalah dokter 

wanita (muslimah) jika memungkinkan. Jika tidak, dilakukan 
oleh dokter wanita non-muslim. Jika tidak, dilakukan oleh dokter 
laki-laki muslim yang terpercaya. Jika tidak, dilakukan oleh 
dokter laki-laki non-muslim. Urutannya harus seperti itu.

Di antara alasan sampai 
membolehkan inseminasi 
buatan ini:

- Inseminasi buatan adalah di antara cara mengambil sebab 
dengan berobat.

- Memiliki anak adalah kebutuhan darurat karena tanpa 
adanya keturunan hubungan suami istri bisa retak sebab 
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banyaknya percekcokan.
- Majma' Al Fiqh Al Islami berkata bahwa kebutuhan istri 

yang tidak hamil dan keinginan suami akan anak dianggap 
sebagai tujuan yang syar'i sehingga boleh diobati dengan cara 
yang mubah lewat inseminasi buatan.

- Memang melakukan inseminasi buatan memiliki dhoror 
(bahaya). Namun tidak adanya keturunan punya mafsadat 
(kerusakan) lebih besar. Sedangkan dalam kaedah fikih 
disebutkan,

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
"Jika bertabrakan dua bahaya, maka diperhatikan bahaya 

yang paling besar lalu dipilih bahaya yang paling ringan." (Al 
Asybah wan Naszhoir karya As Suyuthi, 1: 217)

Kelima: Inseminasi buatan dilakukan untuk menghasilkan 
anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Di sini ada dua 
rincian:

a- Jika tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan, 
misalnya jika anaknya laki-laki atau perempuan, maka bisa 
membuat janin dalam kandungan itu wafat atau mendapat 
warisan penyakit dari orang tuanya. Maka penentuan jenis 
kelamin semacam ini teranggap darurat dan dibolehkan.

b- Jika sekedar ingin punya anak dengan jenis kelamin 
tertentu lewat inseminasi buatan, maka tidak dibolehkan. 
Karena untuk memiliki anak sebenarnya mungkin sehingga 
tetap tidak boleh keluar dari cara yang dibenarkan pada asalnya 
yaitu lewat inseminasi alami, ditambah lagi dalam inseminasi 
ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Jadi hanya boleh 
keluar dari inseminasi alami jika dalam keadaan darurat.  

Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq.
Diringkas dari Al Bunuk Ath Thibbiyah Al Basyariyah 

wa Ahkamuhaa Al Fiqhiyyah, Dr. Ismail Ghozi Marhaban, 
terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, tahun 1429 H, hal. 
389-455.
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Jika si kecil 
harus berbagi 
ASI

Penulis: dr. Kartika Sari
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Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan serta membagi-
bagikan rizki dengan seadil-adilnya kepada seluruh 
ciptaanNya di alam semesta ini, tidak terkecuali manusia. 

Rizki tersebut dapat berupa harta, keluarga, keturunan, kesehatan, dan 
lain sebagainya. Khusus untuk anak, ada yang Ia Ta'ala berikan 1, 2, 3 
bahkan belasan hingga puluhan, namun ada pula yang Ia Ta'ala takdirkan 
untuk tidak memiliki keturunan di dunia ini, sebagai bagian dari 
hikmahNya yang agung. 

Dari sekian keturunan tersebut, ada yang lahirnya berjarak hingga 
tahunan, ada pula yang dekat dalam hitungan bulanan saja, ada yang 
satu, ada pula yang kembar 2, 3 bahkan lebih. Sudah barang tentu, anak 
dengan jarak kelahiran dekat atau yang kembar memerlukan perhatian 
dan perawatan yang lebih banyak, termasuk dalam hal pemberian 
makanan ekslusif di awal-awal kehidupannya, seperti ASI (Air Susu Ibu). 
Lalu, bagaimana menyiasatinya?

Kekhawatiran vs 
Kenyataan

Di kalangan sebagian orang tua mungkin 
berkembang kekhawatiran akan tidak 
cukupnya produksi ASI untuk memenuhi 
kebutuhan bayinya jika harus terbagi antara 
lebih dari 1 bayi. Kekhawatiran ini bisa 
jadi didorong oleh persepsi bahwa ASI itu 

sebagaimana susu dalam gelas, diproduksi dalam jumlah 
tertentu pada waktu tertentu, dan jika dibagia dua, masing-masing 
bagian akan menjadi lebih sedikit atau berkurang kualitas nutrisinya. 
Disamping itu, adanya sebagian ibu yang merasa bahwa produksi 
ASInya sedikit, tidak mencukupi untuk 1 orang anak, apalagi untuk 2 
orang atau lebih, turut menguatkan persepsi tersebut. Namun benarkah 
demikian?

Kenyataannya, produksi ASI secara fisiologis dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, dan salah satu yang terpenting adalah faktor stimulasi 
produksi, yang dipicu oleh refleks isapan oleh bayi. Semakin sering 
dan teratur bayi mengisap ASI, semakin banyak pula produksi ASI 
yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bayi. Tidak jarang pula kita 
temui ibu-ibu yang terpaksa harus membuang sedikit dari ASInya 
karena produksi yang sangat banyak. Jadi, produksi ASI cenderung 

Anak dapat memiliki 
kebiasaan menyusui 

yang berbeda-
beda, bahkan pada 

anak kembar, 
sehingga memahami 

kebiasaan anak 
melalui perilakunya 

sangat penting dalam 
pemberian ASI
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tidak terbatas, namun sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
Semakin jarang ASI diminum oleh bayi, semakin sedikit 
pula produksinya. Hal inilah yang mendasari mengapa 
setelah proses penyapihan anak, produksi ASI lekas 
berhenti.

Kemudian, disamping stimulasi oleh bayi, faktor lain 
yang turut mempengaruhi produksi dan kualitas nutrisi ASI 
adalah asupan makanan dan minuman ibu. Semakin baik 
kualitas nutrisi dan hidrasi ibu, dapat dipastikan semakin 
baik pula produksi dan kualitas ASI yang dihasilkan.

1 vs Lebih
Selain kekhawatiran dalam masalah produksi ASI, 

tidak jarang yang menjadi masalah juga adalah dalam hal 
pemberiannya. Untuk 1 anak tentu tidak masalah, kapan 
dan bagaimanapun caranya. Namun untuk 2 anak atau 
lebih, diperlukan teknik pemberian yang lebih teliti serta 
kesabaran yang lebih agar proses menyusui berlangsung 
sukses.

Anak dapat memiliki kebiasaan menyusui yang berbeda-
beda, bahkan pada anak kembar, sehingga memahami 
kebiasaan anak melalui perilakunya sangat penting dalam 
pemberian ASI, selain teknik menyusui yang benar 
sehingga bayi dapat menyusui dengan cukup. Berikut ini 
beberapa tips yang dapat digunakan sebagai panduan dalam 
memberikan ASI bagi lebih dari 1 anak dalam waktu 
bersamaan: 

0. Pada anak kembar, jika masing-masing memiliki 
waktu minum yang sama, maka ASI dapat diberikan secara 
bersamaan, masing-masing anak menyusu di satu payudara 
hingga tuntas. Ibu sebaiknya tidak membiasakan 1 anak 
untuk 1 payudara, namun saling bertukar posisi tiap kali 
minum untuk mencegah efek perubahan yang tidak sama 
pada payudara akibat kebiasaan minum anak yang berbeda.

2. Jika anak memiliki waktu dan kebiasaan yang berbeda, 
maka hendaknya ibu memberikan ASI sesuai dengan 
kebiasaan masing-masing, dan tidak perlu dipaksa agar 
bersamaan. Diawal pemberian, ibu mungkin perlu mencoba 



Majalah Kesehatan Muslim64

memberikan ASI secara bersamaan kemudian terpisah untuk mengetahui 
yang mana yang paling sesuai untuk anak.

3. Jika anak lebih dari 2, misalnya 3, dan diperlukan minum secara 
bersamaan, maka dalam tiap kali pemberian, 2 anak dapat menyusui pada 
masing-masing payudara selama lebih kurang 10 menit, dan anak yang 
satunya dapat menyusui setelahnya selama 5 menit untuk masing-masing 
payudara. Proses ini sebaiknya dilakukan secara bergiliran pada bayi.

4. Alternatif lainnya, ASI dapat diperah terlebih dahulu dalam jumlah 
yang tidak begitu banyak (diperkirakan sesuai kebutuhan untuk sekali 
minum, sekitar 50 cc), dan salah satu bayi dapat diminumkan ASI melalui 
sendok untuk menghindari bingung puting. Oleh karena itu, sebaiknya 
ibu memiliki pompa khusus untuk memerah ASI agar proses pemompaan 
tidak menghabiskan banyak waktu.

5. Untuk kakak dan adik yang sama-sama masih dalam usia menyusui, 
sebaiknya ASI diberikan dalam waktu terpisah, kecuali memang waktunya 
bertepatan dan anak membutuhkannya. Biasanya saat sang adik lahir, 
kakaknya telah berusia lebih dari 6 bulan sehingga pemberian ASI tidak 
lagi eksklusif, namun dapat ditambah dengan MP-ASI sesuai usianya. 
Sehingga kebutuhan sang kakak akan ASI tidak lagi seperti adiknya, dan 
ASI dapat lebih sering diberikan kepada sang adik sesuai kebutuhannya.

Demikianlan gambaran singkat mengenai cara menyiasati pemberian 
ASI tatkala si kecil harus berbagi. Disamping itu, sangat penting bagi 
ibu untuk menjaga kesehatan dan ketenangannya sendiri, kondisi relaks 
dan minim stres, serta fokus dalam pemberian ASI sehingga proses 
menyusui dapat berlangsung lancar. Dukungan serta bantuan suami serta 
anggota keluarga maupun lingkungan lainnya seperti para tetangga dalam 
memotivasi serta menyelesaikan tugas-tugas rumah lain juga mungkin 
akan sangat diperlukan, sehingga ibu dapat berkonsentrasi penuh dalam 
pemberian ASI khususnya dalam minggu-minggu pertama kelahiran bayi. 
Dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat dan motivasi positif, 
nutrisi serta istirahat yang cukup, insya Allah ibu akan lebih mudah 
melalui tahapan ini dan si kecil pun dapat memperoleh gizi terbaik bagi 
tumbuh kembangnya kelak.
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Donasi 
Penerbitan 
Buku Gratis

Sungguh memprihatinkan, tatkala musibah 
sakit yang menimpa sebagian kaum muslimin, 
diperberat dengan musibah yang lebih berat 
lagi, yakni meninggalkan kewajiban shalat. Hal 

ini banyak ditemui pada pasien yang sedang rawat inap 
di rumah sakit. Tidak sedikit pula yang masih keliru 
ketika hendak bersuci dan shalat dalam kondisi sakit.

Berangkat dari fenomena di atas diperlukan edukasi 
tentang tuntunan bersuci dan shalat bagi orang sakit. 
Di antaranya adalah dengan pembagian buku gratis.
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Insya Allah Tim Majalah 
Kesehatan Muslim akan mencetak 
Buku gratis dengan judul : 

Tuntunan Bersuci dan 
Shalat Bagi Orang Sakit
Rencana cetak awal untuk leaflet ini sebanyak 

10.000 eksemplar yang akan dibagikan ke 
beberapa rumah sakit dan klinik di wilayah DIY 
dan sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan 
akan dicetak lebih banyak lagi dengan jangkauan 
penyebaran yang lebih luas.

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

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

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

Contoh : ahmad#bni#1.000.000#bukugratis
Selain donasi di atas, kami juga membuka 

donasi umum yang digunakan untuk operasional 
kegiatan Majalah Kesehatan Muslim.

Allah Ta’ala berfirman,

َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع 

َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع 

َعِليٌم

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

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

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

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

seratus biji. Allah melipat gandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha 
Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 
261)

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

Redaksi 
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diajarkan oleh Islam. Yaitu kita jangan seorang laki-laki 
berhubungan dengan istrinya sebagaimana binatang, yaitu 
tanpa pemanasan/foreplay/mula’abah.Dan memang teori 
kedokterannya bahwa” wanita itu lama mencapai puncak dan 
lama juga merasakan nikmatnya ketika mencapai puncak”. Dan 
mula’abah seperti cumbuan dan rayuan diajarkan oleh Islam.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Jabir 
radhiallahu ‘anhu ketika dia menikah dengan janda,

“فهل بكراً تلعبها وتلعبك” )رواه الشيخان(، وملسلم “تضاحكها وتضاحكك”

”Kenapa tidak gadis (yang engkau nikahi) sehingga engkau bisa 
mencumbunya dan dia mencumbumu?” (HR. Bukhari dan Muslim) 
dan dalam riwayat Muslim:”Engkau bisa mencandainya dan dia 
mencandaimu?”

4.  Posisi berhubungan yang ideal
Yang kami maksud adalah posisi pada saat sperma 

ditumpahkan ke dalam vagina.  Dan posisi idealnya adalah istri 
di bawah dan suami di atas.  Adapun posisi saat berhubungan 
badan, maka terserah bagaimana saja asal masih manusiawi dan 
tidak memaksakan. Allah Ta’ala berfirman,

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم

“Para istri kalian adalah ladang bagi kalian. Karena itu, 
datangilah ladang kalian, dengan cara yang kalian sukai.” (Al-
Baqarah:223)

Kemudian yang perlu kita perbaiki bersama, sekali lagi 
bahwa ulama menjelaskan bahwa hal ini adalh naluri dan 
tabiat manusia, tidak perlu dijelaskan dengan sangat rinci dan 
detail, menjelaskan posisi ini, posisi itu, menjelaskan bagaimana 
begini dan begitu. Kemudian menggunakan kata-kata yang 
kurang pantas didengar dan oleh orang yang masih belum 
layak mendengar. Walaupun sudah ditulis “bagi yang belum 
cukup umur, dilarang membaca”. Maka kita katakan bahwa 
sesuatu yang dilarang itu malah memancing orang untuk tahu. 
Sebagaimana pepatah Arab, “setiap yang dilarang umumnya 
diinginkan/dicari”

Lanjutan.......
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5. Sebaiknya Jangan banyak bergerak 
sesaat setelah berhubungan

Posisi istri hendaknya tetap 
berbaring sejenak sekitar 5-10 menit, 
kemudian lebih bagus lagi jika 
panggulnya disanggah dengan bantal. 
Hal ini bertujuan untuk memberi 
waktu sejenak untuk sperma berenang 
menuju rahim.

Sambil menunggu bisa digunakan 
untuk berbincang-bincang mesra dan 
hangat dengan istri dalam pelukan. 
Karena istri sangat tidak suka, jika 
selsai berhubungan langsung ditingal 
begitu saja sehingga terkesan  [maaf ] 
“dipakai kemudian dibuang”.

5. Jangan memakai pelumas
Karena pelumas umumnya bisa 

merusaka suasana vagina dan bisa 
mrusak sperma. Selain itu pelumas 
juga bisa menghalangi jalannya sperma 
menuju rahim.

C.Mengobati sebab dan penyakit 
yang menyebabkan infertilitas

Sebagaimana yang kami jelaskan 
sebelumnya bahwa ada beberapa 
penyebab dan penyakit yang bisa 
menyebabkan infertilitas.maka hal ini 
perlu diobati ke ahlinya baik dokter 
spesialis kandungan [obsgyn] atau 
dokter spesialis Andrologi [reproduksi 
pria] atau ke tabib tradisional yang 
sudah berpengalaman dan diakui 
ilmunya, selama tidak mengandung 
unsur ritual kesyirikan, tahayul dan 
mitos tidak jelas.

D.Terus berusaha selama masih 
subur walaupun sudah berumur

Ada teori kedokteran yang 
mengatakan bahwa kehamilan 

khususnya bagi wanita yang berumur 
di atas 35 tahun bisa beresiko dan 
dianjurkan agar tidak hamil. Sehingga 
keluarlah komentar seperti, “saya sudah 
menyerah mendapatkan anak, saya sudah 
berumur 35 tahun lebih”

Kami kurang setuju dengan hal ini 
menurut ilmu yang ada pada kami. 
Pendapat ini kurang benar seutuhnya, 
yaitu tidak dianjurkan hamil ketika 
berusia 35 tahun lebih. Karena Allah 
menciptakan wanita bisa hamil sampai 
ia menopause. Dan usia menopause 
wanita umumnya 40-45 tahun. Tidak 
mungkin Allah menjadikan wanita bisa 
hamil sampai usia 40 tahun kemudian 
akan menyebabkan banyak resiko. 
Sedangkan Allah menciptakan dan 
mentakdirkan segala sesuatu yang 
disyariatkan pasti mengandung kebaikan 
dan kemashlahatan bagi hambanya. 
Dan kehamilan adalah sarana untuk 
melaksanakan anjuran syariat agar 
memperbanyak keturunan. Jadi selama 
belum berhenti kesuburan atau belum 
menopause, maka wanita layak dan bisa 
hamil.

Mengenai hal ini syaikh Syaikh 
Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 
rahimahullah berkata dalam risalahnya, 
“agama dibangun atas dasar  berbagai 
kemashlahatan. Mendatangkan mashlahat 
dan menolak berbagai keburukan”. 
Kemudian beliau menjelaskan,“Tidaklah 
Allah memerintahkan sesuatu kecuali 
padanya terdapat berbagai mashlahat 
yang tidak bisa diketahui secara 
menyeluruh” (Risaalah fiil Qowaaidil 
fiqhiyah)
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Memang usia yang menua seperti usia 40 tahun, badan tidak seperti 
muda lagi dan segar tetapi bukan berarti menjadi sebuah penghalang besar 
untuk tidak bisa hamil sehingga tidak dianjurkan. Kemungkinan teori 
kedokteran bahwa umur 35 tidak dianjurkan hamil karena disesuaikan 
dengan zaman ini dan pola hidup zaman ini, misalnya wanita yang ikut 
bekerja diluar menjadi wanita karir, sehingga tidak bisa menjaga kehamilan, 
mengalami kecapekan dan stress.

Kita bisa lihat bukti bagaimana orang-orang dahulu, misalnya nenek 
kita yang mempunyai anak 8-10 orang dimana jarak kehamilan bisa 15-
20 tahun, yang berarti mereka hamil ketika usia 35 tahun ke atas. Namun 
mereka berhasil melahirkan anak dan tetap sehat. Hal ini karena pola 
hidup sehat mereka dan istirahat yang cukup ketika hamil karena tidak ada 
kantor/instansi yang memaksa masuk kerja. Maka saran kami hendaknya 
wanita yang hamil tidak bekerja diluar rumah jika beban kerja yang berat 
dan banyak tekanan.

E.Mengunakan obat medis penambah kesuburan
Mungkin ini bisa dibilang salah satu jalan terakhir. Setahu kami salah 

satu obat medis yang bisa menambah kesuburan laki-laki dan wanita 
adalah Clomifene Citrate dengan berbagai merek dagang seperti Blesifen, 
Fensipros, Fertilphene, Fertin, Genoclom dan lain-lain.

Akan tetapi sebaiknya konsultasi kepada dokter sebelum menggunakan 
obat ini, karena obat ini akan digunakan jangka panjang, misalnya laki-laki 
akan mengkonsumsinya selama 40-90 hari. Akan berefek di ginjal dan hati 
yang memetabolisme obat tersebut. Jika hati dan ginjal tidak bermasalah 
maka obat ini bisa digunakan. Selain itu ada kontraindikasinya seperti 
kerusakan hati, kista, gangguan metabolisme bilirubin, disfungsi tiroid dan 
lain-lain. (lengkapnya lihat di MIMS)

Sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada obat yang menjamin 100% 
pasti berhasil dan tidak ada obat yang tidak memiliki efek samping. Ini 
adalah pilihan, ada hasil pasti ada resiko. Sebagaimana dalam bisnis dan 
jual-beli, ada untung pasti ada resiko kerugian yang ditanggung. Selaras 
dengan kaidah fiqhiyah. “kerugian itu dibalas dengan keuntungan”

Demikianlah yang bisa kami bahas semoga bermanfaat.


