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

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

Alhamdulillah,  Majalah Kesehatan Muslim bisa menerbitkan edisi ke-
delapan dengan tema “Khitan Pada Anak”.  Kkhitan khususnya pada anak 
laki-laki sudah bisa dilakukan di negara kira, akan tetapi ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan terutama beberapa hal yang terkait dengan sunnah 
dan ajaran Islam. Jadi khitan bukan sekedar tradisi yang dijalankan. Jika 
demikian maka ini tidak bernilai ibadah. Di majalah kesayangan kita kali 
ini akan dibahas serba-serbi khitan, mulai dari sisi medis sampai fatwa 
terkait khitan dan ditambah lagi pembahasan khitan pada wanita yang oleh 
beberapa pihak menjadikannya suatu yang kontroversional. 

Perlu pembaca ketahui, Majalah Kesehatan Muslim dapat di didownload 
secara gratis di web kami. Semua majalah kesehatan muslim dari edisi 
perdana bisa di peroleh secara gratis dan kami mempersilahkan kepada 
semua pembaca agar menyebarkan file majalah ini. Memberikan kepada 
keluarga, kerabat dan teman. Semoga ini menjadi kemudahan bagi kita 
bersama untuk memperoleh ilmu dan mengamalkan ilmu kita.

Semoga Majalah ini tetap eksis dan kami selalu berharap agar majalah 
ini mendapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, bisa 

bermanfaat bagi kaum muslimin dan tetap langgeng. 
Kepada pembaca, selamat membaca.

Redaksi
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Doa-Doa 
Perlindungan Untuk 

Anak
Oleh: dr. Raehanul Bahraen
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Anak-anak sangat rentan terhadap 
gangguan, baik gangguan fisik maupun 
rohani. Gangguan fisik bisa berupa 
penyakit, bisa jadi karena sistem 
imunitas tubuh yang memang belum 
sempurna. Gangguan ruhani bisa ‘ain 
(ganggung akibat pandangan mata 
yang tidak baik). Akibat ‘ain, anak bisa 
terkena beberapa gangguan. Berikut 
beberapa doa perlindungan untuk anak 
kita agar mereka bisa terhindar dari 
gangguan.

1.Membacakan doa yang 
diucapkan Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam

Di antaranya adalah doa untuk 
meminta perlindungan untuk Hasan 
dan Husain. Rasul shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

 َأُعْوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْيَطاِن َو
َهامَِّة َو ِمْن ُكلِّ َعْيِ المَِّة

“Aku berlindung dengan kalimat-
kalimat Allah yang telah sempurna dari 
godaan setan, binatang beracung dan 
dari pengaruh ‘ain yang buruk.” (HR. 
Bukhari)

Atau

َأُعْوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَِّت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق
“Aku berlindung dengan kalimat-

kalimat Allah yang telah sempurna dari 
kejahatan makhluk-Nya.” (HR. Muslim 
6818).

Doa ini bisa kita bacakan kapan saja 
kepada anak kita, khususnya ketika 
anak kita dipuji karena lucu atau imut 
oleh orang lain karena pujian bisa 

mengakibatkan ‘ain.
Dan ‘ain benar adanya bukan sekedar 

isapan jempol belaka.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda,

 العي حُق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته
العي

“Pengaruh ‘ain itu benar-benar 
ada, seandainya ada sesuatu yang bisa 
mendahului takdir, ‘ainlah yang dapat 
melakukannya.” (HR. Muslim)

 ‘Aisyah radhiallahu’anhaberkata, 
“Pada suatu ketika Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam masuk rumah. Tiba-
tiba beliau mendengar anak kecil 
menangis, lalu Beliau berkata,

 ما ِلصبيِّكم هذا يبكي قهالََ اسرتقيتم له من
العي

“Kenapa anak kecilmu ini menangis? 
Tidakkah kamu mencari orang yang bisa 
mengobati dia dari penyakit ‘ain?” (HR. 
Ahmad).

2.Membaca doa perlindungan dan 
keberkahan ketika anak baru lahir

Perlu dibacakan doa karena setan 
menganggu anak ketika lahir. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ْيَطاُن ِحَي ُه الشَّ  َما ِمْن َبِن آَدَم َمْوُلوٌد ِإالَّ يََسُّ
َر ْيَطاِن، َغييْ َيْسَتِهلُّ َصارًِخا ِمْن َمسِّ الشَّ  ُيوَلُد، �يَ

رََة: }َوِإنِّ ُأِعيُذَها ُقوُل أَُبو ُهرَييْ  َمْرَيَ وَاْبِنَها « ُثَّ ييَ
ْيَطاِن الرَِّجيِم َها ِمَن الشَّ تيَ } ِبَك َوُذرِّييَّ

“Setiap anak manusia pasti diganggu 
setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia 
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teriak menangis, karena disentuh setan. 
Kecuali Maryam dan putranya.” (HR. 
Bukhari 3431).

Dan terdapat riwayat bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam mendoakan Abdullah 
bin Zubair ketika 
baru dilahirkan, 
dari Abdullah 
menceritakan,

 ُثَّ َدَعا ِبَتْمرٍَة
َفَل ِف ِ�يِه،  َ�َمَضَغَها، ُثَّ �يَ

 َ�َكاَن َأوََّل َشْيٍء َدَخَل
 َجْوَ�ُه رِيُق َرُسوِل اللَِّه َصلَّى
 اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ َدَعا َلُه، َوبيَرََّك

َعَلْيِه
“..Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam minta kurma, lalu beliau 
mengunyahnya dan meletakkannya di 
mulut si bayi. Makanan pertama yang 
masuk ke perut si bayi adalah ludah 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
kemudian beliau mendoakannya dan dan 
memohon keberkahan untuknya.” (HR. 
Bukhari 3909).

Sebenarnya tidak ada doa khusus, 
tetapi ulama menjelaskan bisa 
dibacakan doa sebagaimana dalam Al-
Quran:

ْيَطاِن َها ِمَن الشَّ تيَ  اَللَُّهمَّ ِإنِّ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّييَّ
الرَِّجيِم

Untuk bayi laki-laki, kita bisa 
membaca doa ini (kata dhamir/kata 
ganti untuk laki-laki)

ْيَطاِن َتُه ِمَن الشَّ  اَللَُّهمَّ ِإنِّ ُأِعيُذُه ِبَك َوُذرِّييَّ

“Kenapa 
anak kecilmu ini 

menangis? Tidakkah 
kamu mencari orang 
yang bisa mengobati 

dia dari penyakit ‘ain?” 
(HR. Ahmad).

الرَِّجيِم
 “Ya Allah, aku memohon perlindungan 

kepada-Mu untuknya dan untuk 
keturunannya dari setan yang terkutuk.”

3.Doa ketika anak sakit
Dari Aisyah 

radhiallahu ‘anha 
bahwasanya Nabi n 
menjenguk sebagian 
keluarganya (yang 
sakit) lalu beliau 
mengusap dengan 

tangan kanannya sambil 
membaca,

 اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس َأْذِهِب اْلَبْأَس،
اِف اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُءَك، ِشَفاًء  اْشِف، أَْنَت الشَّ

َغاِدُر َسَقًما اَل ييُ
“Ya Allah, Rabb seluruh manusia, 

hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, 
Engkau adalah Dzat yang Maha 
Menyembuhkan. (Maka) tidak ada obat 
(yang menyembuhkan) kecuali obatmu, 
kesembuhan yang tidak meninggalkan 
penyakit.” (Muttafaqun ‘alaih)

4.Membacakan ta’awwudz dan 
mu’awidzatain

Kita membacakan ta’wwaudz dan 
mu’awidzatain yaitu surat Al-Falaq 
dan An-Naas.kemudian kita tiupkan 
ditelapak tangan kita dan kita usapakan 
ke tubuh anak kita. Hal ini juga bisa 
dilakukan sebelum tidur.

Demikianlah beberapa doa 
perlindungan untuk anak, semoga 
bermanfaat.
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Sejarah 
Disyariatkannya 

Khitan



Majalah Kesehatan Muslim 5www.kesehatanmuslim.com

Penulis : dr. Raehanul Bahraen

Sejarah 
Disyariatkannya 

Khitan
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Khitan merupakan ajaran Islam dan fitrah manusia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

اِرِب ْقِلْيُم اأَلْظَفاِر َوَقصُّ الشَّ ْتُف اإِلْبِط َو�يَ الِفْطرَُة َخُْس : اخِلَتاُن وَاالْسِتْحَداُد َونيَ
“Fitrah ada lima: khitan, istihdad (mencukur bulu kemaluan), mencabut bulu ketiak, 

memotong kuku dan mencukur kumis.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Khitan mulai disyariatkan sejak zaman nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan beliau 

sendiri yang pertama kali melakukannya di usia 80 tahun.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda,

ْعَد َثَاِنَي َسَنًة، وَاْخَتَتَ ِبالَقُدوِم رَاِهيُم بيَ اْخَتَتَ إِبيْ
“Ibrahim melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan dengan 

kapak.” (HR. Bukhari)
Beliau melakukan khitan atas perintah dari Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman:

رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َ�َأتَُّهنَّ َقاَل ِإنِّ َجاِعُلَك َلى إِبيْ تيَ  َوِإِذ ابيْ
اِلِمَي َناُل َعْهِدي الظَّ لِلنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّيَِّت َقاَل اَل ييَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya 
dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), 
lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 
“Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam 
bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya 
mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: 
“Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang 

lalim.” (QS. Al-Baqarah : 124)
Beberapa kalimat tersebut (perintah dan larangan), yang dilaksanakan adalah 

perintah Allah yaitu khitan.
Dan khitan menjadi syariat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam karena 

beliau diperintahkan Allah agar mengikuti ajaran hanif nabi Ibrahim. Salah satunya 
adalah khitan

Allah Ta'ala berfirman,

رَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَي َنا إِلَْيَك َأِن ا�َِّبْع ِملََّة إِبيْ ُثَّ َأْوَحييْ

“"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama 
Ibrahim seorang yang hanif ". Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan"(an-Nahl: 123)

"Khitan mulai disyariatkan 
sejak zaman nabi Ibrahim 

‘alaihissalam dan beliau 
sendiri yang pertama kali 
melakukannya di usia 80 

tahun." 
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Hikmah dan 
Manfaat Khitan
Penyusun : dr. Adika Mianoki
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Setiap yang Allah perintahkan 
pastilah memiliki hikmah, 
baik kita ketahui maupun 

tidak. Termasuk ketika agama 
ini mensyariatkan khitan. Khitan 
memiliki banyak hikmah dan manfaat, 
baik itu manfaat dari sisi diniyah 
maupun manfaat ditinjau dari sisi 
medis.

Hikmah Diniyah
Seluruh perintah dalam syariat 

Islam, pastilah mengandung 
kemaslahatan bagi pelakunya. Banyak 
hikmah yang bisa didapat dengan 
melaksanakan khitan.

Melaksanakan Ajaran Islam
Khitan adalah bagian dari 

syariat Islam yang merupakan 
ibadah. Dengan melaksanakannya, 
seseorang berarti juga melaksanakan 
ibadah kepada Allah. Oleh karena 
itu perlu dihadirkan niat dalam 
pelaksanaan khitan yaitu dalam rangka 
melaksanakan perintah Allah. Dengan 
demikian insya Allah akan mendapat 
ganjaran pahala dari Allah Ta’ala.

Menjaga Kesucian
Melaksanakan khitan juga termasuk 

sebagai bentuk menjaga kesucian. 
Sebelum dikhitan, bagian kulup 
akan menutup kepala penis dan 
menyebabkan penumpukan sisa air 
kencing. Air kencing yang tersisa, 
selain najis juga bisa menyebabkan 
munculnya penyakit. Dengan dikhitan, 
kulup yang menutup kepala penis 
dipotong sehingga tidak akan ada air 

kencing lagi yang tersisa. Hal ini akan 
lebih menjaga kesucian dan mencegah 
munculnya penyakit. 

Manfaat Kesehatan
Selain manfaat diniyyah, khitan 

juga banyak memberikan manfaat dari 
sisi kesehatan. Banyak penyakit yang 
bisa dicegah dengan melaksanakan 
khitan. Khitan dapat bermanfaat 
dalam mencegah berbagai penyakit.

1. AIDS
Penelitian menunjukkan, laki-laki 

yang dikhitan memiliki risiko lebih 
rendah dua sampai tiga kali untuk 
terkena penyakit AIDS daripada 
laki-laki yang tidak dikhitan. Salah 
satu penularan virus HIV adalah 
melalui alat kelamin. Pada laki-laki 
yang dikhitan, kulit kelaminnya 
akan memiliki tipe sel yang lebih 
tahan terhadap kemampuan virus 
HIV untuk masuk ke dalam tubuh. 
Dengan demikian, kesempatan virus 
HIV masuk ke tubuh akan berkurang 
sehingga risiko terkena infeksi HIV/
AIDS juga menurun.

2.  Kanker Penis
Pada laki-laki yang tidak dikhitan, 

pada ujung penisnya akan menumpuk 
kotoran (smegma). Jika smegma ini 
tidak atau jarang dibersihkan, dapat 
mengiritasi jaringan sekitarnya. Iritasi 
yang berlangsung terus-menerus 
(kronis) dapat mengubah sel menjadi 
sel kanker yang berbahaya. Dengan 
dikhitan akan menurunkan risiko 
kanker penis pada laki-laki.
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3. Kanker Prostat 
Penelitian baru di Fred Hutchinson 

Cancer Research Center telah 
menemukan bahwa khitan sebelum 
hubungan seksual pertama seorang 
laki-laki dapat membantu melindungi 
terhadap serangan kanker prostat. 
Studi ini menunjukkan bahwa khitan 
dapat menghambat infeksi dan 
peradangan yang dapat menyebabkan 
kasus keganasan ini.

Infeksi diketahui menyebabkan 
kanker, dan penelitian menunjukkan 
bahwa infeksi menular seksual dapat 
berkontribusi pada perkembangan 
kanker prostat. Juga, infeksi menular 
seksual tertentu dapat dicegah dengan 
khitan. Oleh karena itu, maka bisa 

dipastikan bahwa khitan juga bisa 
melindungi terhadap perkembangan 
beberapa kasus kanker prostat. 

Para peneliti menganalisis 
informasi dari 3.399 laki-laki 
(1.754 dengan kanker prostat dan 
1.645 tanpa kanker). Hasilnya 
pria yang dikhitan sebelum 
hubungan seksual pertama mereka 
memiliki 12 persen penurunan 
risiko untuk mengembangkan 

kanker prostat kurang agresif dan 
18 persen penurunan risiko untuk 
mengembangkan kanker prostat yang 
lebih agresif

4. Infeksi Saluran Kencing
Penelitian yang dilakukan 

Montreal Children’s Hospital, 
Canada, menyatakan bahwa khitan 
juga bermanfaat dalam mencegah 
terjadinya infeksi saluran kandung 
kemih pada pria. Pria yang belum 
diambil kulup penisnya memiliki 
risiko tinggi mendapatkan penyakit 
ini. Penyebabnya berawal dari bagian 
kulup. Di dalam kulup memungkinkan 
menjadi tempat berkumpulnya bakteri. 
Pria memiliki dua jenis kulup. Yaitu, 
kulup yang bisa ditarik sehingga 
kelihatan uretra atau lubang saluran 
kencing, dan kulup yang hanya bisa 
memperlihatkan sebagian uretra. Dari 
pengamatan peneliti, pria yang kulup 
penisnya memperlihatkan sebagian 
uretra, lebih tinggi mendapat serangan 
infeksi saluran kencing. Bakteri lebih 
mudah bersarang di kulupnya.

Dalam studi ini dilibatkan 400 
anak laki-laki. Dari pengamatan 
terhadap mereka didapatkan bahwa 
risiko infeksi saluran kencing 
meningkat sebesar 25 persen pada 
anak yang belum dikhitan. Sementara 
itu, anak-anak yang telah dikhitan, 
kemungkinan terkena infeksi ini hanya 
sekitar lima persen.

Pria yang dikhitan terbukti 
lebih jarang tertular infeksi yang 
menular melalui hubungan seksual 

Seluruh perintah dalam syariat 
Islam, pastilah mengandung 

kemaslahatan bagi pelakunya. 
Banyak hikmah yang bisa 

didapat dengan melaksanakan 
khitan.. 
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dibandingkan dengan yang tidak 
dikhitan. Sebuah penelitian 
mengungkapkan bahwa pria yang 
tidak dikhitan memiliki risiko 
2,66 kali serangan infeksi yang 
menular melalui hubungan seksual 
dibandingkan pria yang tidak 
dikhitan.  Data WHO tahun 2007 
menyebutkan diperkirakan 30% laki-
laki di seluruh dunia telah dikhitan. 
Khitan terbukti menurunkan risiko 
infeksi saluran kencing. Khitan juga 
direkomendasikan pada laki-laki 

sebagai upaya pencegahan HIV/
AIDS hingga sebesar 60%.

Manfaat bagi Pasangan
Khitan pada pria, ternyata 

juga bisa berdampak positif pada 
wanita. Sebuah penelitian dalam 
New England Journal of Medicine 
mengemukakan bahwa wanita yang 
pasangan seksualnya telah dikhitan 
memiliki risiko yang lebih rendah 
mengalami kanker serviks (leher 
rahim). Dr. Xavier Castellsague 
yang memimpin penelitian itu telah 
memperhatikan data-data dari tujuh 
penelitian yang dilakukan lima 

negara di berbagai belahan dunia. 
Ternyata 20% pria yang tidak dikhitan 
diketahui “membawa” Human 
Papillomavirus (HPV), sedangkan 
pada pria yang dikhitan hanya berkisar 
6% saja. Virus tersebut diperkirakan 
bertanggung jawab terhadap 99% 
kasus kanker serviks. Para peneliti juga 
memperkirakan risiko wanita untuk 
mengalami kanker serviks menurun 
hingga 58% jika pasangan seksualnya 
dikhitan.

Demikianlah di antara beberapa 
hikmah dan manfaat dari pelaksanaan 
khitan. Mudah-mudahan bermanfaat.

Selain manfaat diniyyah, khitan juga banyak memberikan 
manfaat dari sisi kesehatan. Banyak penyakit yang bisa dicegah 

dengan melaksanakan khitan...

add "PIN BB" 
Kesehatan Muslim

32356208
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Khitan ketika 
Sudah Dewasa
Penulis : Ustadz Ammi Nur Bait, S.T,BA



Khitan termasuk salah satu kewajiban dalam syariat Islam 
yang dibebankan bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita, 
khitan hukumnya anjuran menurut pendapat yang lebih 

kuat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda:

اِرِب ْقِلْيُم اأَلْظَفاِر َوَقصُّ الشَّ ْتُف اإِلْبِط َو�يَ الِفْطرَُة َخُْس : اخِلَتاُن وَاالْسِتْحَداُد َونيَ
“Fitrah ada lima: khitan, istihdad (mencukur bulu kemaluan), 

mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.” (HR. 
Bukhari dan Muslim)

Waktu khitan ada 2:
Waktu anjuran

Beberapa ulama menganjurkan, agar khitan dilakukan ketika 
anak masih kecil, terutama sebelum menginjak usia tamyiz (sekitar 7 
tahun).

Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan,

يستحب للويل أن خيت الصغري ف صغره ؛ ألنه أر�ق به
Dianjurkan bagi wali untuk mengkhitan anaknya ketika masih kecil, 

karena itu yang paling baik untuknya. (Al-Majmu’, 1:302)
Hal yang sama juga disampaikan oleh Syaikh Abdullah al-Jibrin, 

karena dua alasan:
-  Kulit anak kecil masih mudah untuk dipotong dan lebih mudah 

untuk diobati.
- Tidak ada beban terbukanya aurat, sehingga tidak ada masalah 

untuk disentuh atau dilihat orang lain.

Waktu Wajib
Ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu wajib. Ada 

yang mengatakan setelah baligh dan ada yang mengatakan sebelum 
baligh. Namun pada intinya mereka sepakat bahwa orang yang sudah 
baligh, wajib telah dikhitan.

Syaikh Abdullah al-Jibrin mengatakan,

 �إن من شروط الصالة الطهارة، وال �تم إال باخلتان، �يستحب أن ال يؤخر عن
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 وقت االستحباب. أما وقت الوجوب �هو البلوغ والتكليف. �يجب على من مل
خيتت أن يبادر إليه عند البلوغ

“Diantara syarat shalat adalah suci dari najis. Dan ini tidak bisa 
dilakukan kecuali dengan khitan. Karena itu dianjurkan agar tidak 
ditunda setelah waktu anjuran. Adapun waktu wajib adalah setelah 
baligh dan telah mendapatkan beban syariat. Wajib bagi orang yang 
belum dikhitan setelah baligh untuk segera khitan.” (Simak: http://www.
ibn-jebreen.com/books/6-50-2326-2159-.html)

Imam an-Nawawi juga menegaskan yang sama,

َلَغ َوَجَب َعَلى اْلَفْوِر ُلَغ َ�ِإَذا بيَ بيْ أَنَُّه اَل َيُِب اخْلَِتاُن َحتَّ ييَ
“Khitan tidak wajib kecuali setelah baligh. Jika sudah baligh, dia 

harus segera khitan.” (Al-Majmu’, 1:304).
Nabi Ibrahim ‘alais salam, menerima syariat khitan setelah beliau 

berusia 80 tahun.
Dalam surat al-Baqarah Allah Ta’ala berfirman:

رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َ�َأتَُّهنَّ َقاَل ِإنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن َلى إِبيْ تيَ  َوِإِذ ابيْ
اِلِمَي َناُل َعْهِدي الظَّ ُذرِّيَِّت َقاَل اَل ييَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 
berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh 
manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. 
Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang 
lalim.” ( Al-Baqarah : 124)

Makna: “beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim 
menunaikannya” : salah satu diantara perintah yang Allah berikan 
kepada Ibrahim adalah khitan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,

ْعَد َثَاِنَي َسَنًة، وَاْخَتَتَ ِبالَقُدوِم رَاِهيُم بيَ اْخَتَتَ إِبيْ
“Ibrahim melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan 

dengan dengan kapak.” (HR. Bukhari)
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Amankah Khitan Ketika 
Bayi?

Penulis : dr.Avie Andriyani
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Di Indonesia, khitan atau 
sunat biasa dilakukan pada 
usia SD (Sekolah Dasar) 

yaitu antara usia 7 hingga 12 tahun. 
Sedangkan dalam Islam, menurut 
pendapat yang lebih kuat -wallahu 
a’lam- khitan disunnahkan pada usia 
7 hari. Yaitu berdalil dengan hadits 
riwayat Al-Baihaqi, dari sahabat 
Jabir radhiyallahu ‘anhu dia berkata : 
“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam 
mengaqiqahi Hasan dan Husein serta 
mengkhitan keduanya ketika keduanya 
berumur tujuh hari”. Lalu bagaimana 
medis memandang khitan pada usia 
bayi? Amankah prosedur khitan yang 
dilakukan ketika bayi baru lahir?

Usia Khitan Menurut Medis
Dari segi medis, bayi atau anak usia 

berapapun boleh dikhitan. Tentunya 
akan lebih aman jika proses sunat 
dilakukan oleh tenaga medis yang 
berkompeten. Jika kondisi penis dan 
preputium (kulit berlebih yang terdapat 
di penutup kepala penis/kulup) sejak 
lahir sudah terbuka bagus, lancar 
dalam menyalurkan urin, dan mudah 
dibersihkan, maka sunat dapat ditunda 
sampai usia si anak cukup dan siap 
untuk dikhitan, misalnya saja ketika 
anak sudah 

menginjak usia SD (rata-rata pada usia 
7-12 tahun) dimana biasanya teman 
sebayanya juga banyak yang dikhitan. 
Sebaliknya, bila kulupnya menutup 
rapat, panjang, dan sempit sehingga 
anak harus mengejan dan menangis 
ketika buang air kecil maka sebaiknya 
anak segera dikhitan berapapun usianya. 

Indikasi Medis Khitan pada Bayi
Ada beberapa alasan medis yang 

mengharuskan bayi harus segera 
dikhitan untuk mengatasinya :
•	Fimosis	(kulit	kulup	tidak	dapat	

ditarik ke belakang)
•	Parafimosis	(kulit	kulup	setelah	

ditarik ke belakang tidak dapat 
kembali menutupi kepala penis)

•	Balanitis	(radang	pada	kepala	penis)
•	Posthitis	(radang	di	kulit	kulup)
Bila ada indikasi medis, khitan bisa 

dilakukan pada usia berapapun, 
bahkan ketika masih bayi. Tentunya 
dengan memperhatikan batasan-
batasan sebagai berikut :

•	Pada	bayi	yang	baru	lahir,	setidaknya	
harus menunggu 1x24 jam untuk 
menstabilkan kondisi tubuhnya yang 
baru beradaptasi dengan dunia baru 
di luar rahim.

•	Bayi	tidak	prematur,	tidak	kuning,	
dan tidak dalam kondisi sakit.

Manfaat Khitan ketika Bayi
Khitan juga bisa dilakukan 

tanpa indikasi medis (biasanya atas 
pertimbangan agama, budaya, atau 
pilihan dari orangtua). Beberapa 
manfaat dan kelebihan dari khitan 

Khitan 
juga bisa 

dilakukan tanpa 
indikasi medis (biasanya atas 
pertimbangan agama, budaya, 

atau pilihan dari orangtua).
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ketika bayi antara lain :
•	 Lebih	kooperatif	karena	bayi	tidak	terlalu	banyak	gerak	dan	berontak.
•	 Penyembuhannya	lebih	cepat	karena	bayi	belum	banyak	beraktifitas.
•	 Efek	trauma	psikologis	lebih	kecil.
•	 Perawatan	setelah	khitan	lebih	mudah.
•	 Tindakan	membersihkan	penis	menjadi	lebih	sederhana	daripada	penis	yang	
tidak dikhitan.

•	Mengurangi	risiko	infeksi	saluran	kemih	dan	masalah	lain	pada	penis	misalnya	
fimosis.

Risiko Khitan pada Bayi
Seperti tindakan bedah pada umumnya, maka khitan pada bayi juga memiliki 

beberapa risiko sebagai berikut :
•	Perdarahan	terus-menerus
•	Risiko	infeksi	
•	Terlalu	banyak	atau	terlalu	sedikit	dalam	memotong	kulit	kulup,	sehingga	

diperlukan bedah minor untuk memperbaikinya
•	Retensi	urin	(tidak	bisa	buang	air	kecil),	bisa	terjadi	karena	bayi	merasa	sakit	

sehingga enggan mengeluarkan air seninya atau ada masalah penyempitan di 
saluran kemihnya.

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami dalam mengembangkan 

Majalah Kesehatan Muslim. 

Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan majalah 

ini dan semoga usaha kita ini menjadi pemberat 

timbangan amal kita di hari perhitungan kelak. 

Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm
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•	Memar	(perdarahan	dalam)	pada	penis	akibat	tusukan	jarum	anestesi	
local.

•	Nyeri	yang	mengakibatkan	bayi	menjadi	lebih	rewel	setelah	dikhitan.
Semua risiko yang bisa muncul tersebut bisa diminimalisir dengan 

mengkhitankan anak pada tenaga medis yang berkompeten. Selain 
itu, prosedur yang bersih dan steril dapat  mengurangi kemungkinan 
terjadinya infeksi.

Perawatan Setelah Khitan
Berikut ini beberapa langkah mudah merawat luka pasca khitan :
•	Jika	dokter	membungkus	penis	bayi	(biasanya	dipasang	kendur),	maka	

Anda bisa mengganti kassa setiap mengganti popok/diaper. Atau paling 
tidak kassa diganti 3x dalam sehari, yaitu setelah mandi pagi, setelah 
mandi sore dan menjelang tidur malam.

•	Jaga	agar	penisnya	tetap	kering.	Basuh	penis	bayi	dengan	air	hangat	
setiap kali selesai buang air kecil, kemudian keringkan dengan kain 
bersih.

•	Hindari	memakaikan	celana	dan	pakaian	yang	ketat	supaya	luka	lebih	
cepat kering karena terpapar udara.

•	Bila	bayi	Anda	dikhitan	dengan	metode	cincin,	penis	tidak	ditutup	kasa	
melainkan cincin akan lepas sendiri kira-kira setelah 1 pekan. Jika luka 
bekas khitan pada penis sudah sembuh, maka Anda dapat memandikan 
dan mencucinya dengan air dan sabun seperti biasa.

•	Disarankan	kepada	para	ibu	untuk	lebih	sering	memeluk	dan	menyusui	
bayi supaya bayi yang rewel (karena merasakan nyeri pasca dikhitan) 
menjadi lebih tenang.

Semangat dalam Menjalankan Sunnah
Keputusan mengkhitankan anak tergantung pada kebijakan orangtua. 

Bisa dimaklumi jika ada sebagian orangtua yang tidak tega atau khawatir 
mengkhitankan anak ketika masih bayi. Setelah mengetahui kekurangan 
dan kelebihan khitan pada bayi, diharapkan dapat menjadi tambahan 
ilmu dan wacana bagi orangtua dalam memutuskan kapan anaknya akan 
dikhitan. Terlebih lagi jika orangtua mengkhitankan anak pada usia 7 hari 
diniatkan untuk menjalankan sunnah nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, maka 
tentu akan mendatangkan pahala. 

Wallahu a’lam.
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Polemik Khitan 
Wanita

Disusun oleh: dr. Adika Mianoki
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Polemik Khitan 
Wanita

Pembahasan khitan bagi wanita 
memang menjadi polemik. 
Ada yang pro, namun tidak 

sedikit pula yang kontra. Bagaimana 
sebenarnya kedudukan khitan wanita 
dalam pandangan Islam dan  juga 
tinjauan medis? Insya Allah Anda 
akan temukan jawabannya dalam 
pembahasan berikut.

Khitan bagi Wanita 
Termasuk Syariat Islam

Terdapat silang pendapat 
di kalangan para ulama tentang 
hukum khitan bagi wanita. 
Sebagian mengatakan khitan bagi 
wanita hukumnya wajib, sebagian 
lagi mengatakan hukumnya sunnah 
(dianjurkan).

Dalil yang Menunjukkan Wajib
Ulama yang mewajibkan khitan bagi 

wanita, mereka beralasan dengan dalil-dalil 
berikut :

1. Hukum wanita sama dengan 
laki-laki kecuali ada dalil yang 
membedakannya, sebagaimana sabda 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إمنا النساء شقائق الرجال
“Wanita itu saudara kandung laki-laki“ (H.R. 

Abu Dawud 236, hasan)

2. Adanya beberapa dalil yang 
menunjukkan Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam menyebutkan khitan 

bagi wanita, di antaranya sabda beliau,

 إذ
التقى اخلتا نا ن �قد وجب الغسل

“ Apabila bertemu dua khitan, 
maka wajib mandi “ (H.R. 
Tirmidzi 108, shahih)

Imam Ahmad rahimahullah 
mengatakan, “Hadits ini 
menunjukkan bahwa wanita juga 
dikhitan”

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhu, 
bahwa Rasulullah shalllallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda,  

 إذ جلس بي شهبها األربع و مّس
.اخلتان اخلتان �قد وجب الغسل

“Apabila seseorang laki-laki 
berada di empat cabang wanita 
(bersetubuh dengan wanita)  dan 
khitan menyentuh khitan, maka 
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wajib mandi “ (H.R. Bukhari I/291, 
Muslim 349)

Dari Anas bin Malik, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 
kepada ‘Ummu ‘Athiyah radhiyallahu 
‘anha,  

 إذا خفضت �أمشي وال �نهكي �إّنه أسرى
للوجه وأحضى للزوج

“Apabila Engkau mengkhitan wanita, 
sisakanlah sedikit dan jangan potong 
(bagian kulit klitoris) semuanya, karena itu 
lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih 
disenangi oleh suami “ (H.R. Al Khatib 
dalam Tarikh 5/327, dinilai shahih oleh 
Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah)

3. Khitan bagi wanita sangat masyhur 
dilakukan oleh para sahabat dan para 

salaf sebagaimana tersebut di atas.

Dalil yang Menunjukkan Sunnah
Adapun ulama yang berpendapat 

khitan wanita hukumnya sunnah, mereka 
beralasan sebagai berikut :

1.Tidak ada dalil yang tegas yang 
menunjukkan wajibnya khitan bagi 

wanita.

2.Khitan bagi laki-laki tujuannya 
untuk membersihkan sisa air kencing 

yang najis pada kulup kepala penis, 
sedangkan suci dari najis merupakan 
syarat sahnya shalat. Sedangkan khitan 
bagi wanita tujuannya untuk mengecilkan 
syahwatnya, yang ini hanyalah untuk 
mencari sebuah kesempurnaan dan 
bukan sebuah kewajiban. (Lihat Syarhul 
Mumti’ I/134)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 

rahimahullah pernah ditanya, 
“Apakah wanita itu dikhitan ?” 
Beliau menjawab, “Ya, wanita itu 
dikhitan dan khitannya adalah dengan 
memotong daging yang paling atas 
yang mirip dengan jengger ayam 
jantan. Rasulullah shallallahu’alaihi 
wa sallam bersabda, “Biarkanlah 
sedikit dan jangan potong semuanya, 
karena itu lebih bisa membuat ceria 
wajah dan lebih disenangi suami”. 
Hal ini karena tujuan khitan laki-
laki ialah untuk menghilangkan najis 
yang terdapat dalam penutup kulit 
kepala penis. Sedangkan tujuan khitan 
wanita adalah untuk menstabilkan 
syahwatnya, karena apabila wanita 
tidak dikhitan maka syahwatnya akan 
sangat besar.” (Majmu’ Fatawa 21/114)

Kesimpulannya, terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama 
tentang khitan bagi wanita. Namun 
yang jelas khitan merupakan bagian 
syariat bagi wanita, terlepas hukumnya 
wajib ataupun sunnah. Barangsiapa 
yang melaksanakannya tentu lebih 
utama. Dan ini termasuk bagian 
menghidupkan sunnah nabi yang 
hampir hilang, sehingga orang yang 
melakukannya termasuk orang yang 
disebutkan oleh Rasulullah shallalhu 
‘alaihi wa sallam dalam sabda beliau, 

َلُه َأْجرَُها  َمْن َسنَّ ِف اإْلِْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة �يَ
ُقَص ِمْن نيْ ْعَدُه ِمْن َغرْيِ َأْن ييَ  وََأْجُر َمْن َعِمَل ِبَا بيَ

ُأُجورِِهْم َشْيٌء
“Barangsiapa yang membuat sunnah 

yang baik dalam Islam, maka dia akan 
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mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa 
dikurangi dari pahala mereka sedikitpun ”(H.R Muslim 1017) 

Bagian yang Diikhitan pada Wanita
Para ulama menjelaskan bahwa bagian yang dipotong pada khitan 

wanita adalah kulit yang mengelilingi bagian yang berbentuk seperti 
jengger ayam yang terletak dia atas tempat keluarnya kencing. Yang 
benar menurut sunnah adalah tidak memotong seluruhnya, namun 
hanya sebagian kecil saja. Hal ini berdasarkan hadits Ummu ‘Athiyah 
radhiyallahu ‘anha bahwa dahulu para wanita di Madinah dikhitan. 
Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

ْنِهِكي َ�ِإنَّ َذِلَك َأْحَظى لِْلَمرَْأِة وََأَحبُّ ِإَل اْلبيَْعل اَل �يُ
“Jangan berlebihan dalam mengkhitan, karena akan lebih nikmat (ketika 

berhubungan seksual) dan lebih disukai suami“ (H.R Abu Dawud)
Imam Al Mawardi rahimahulluah berkata, “Adapun khitan bagi 

wanita adalah memotong kulit pada kemaluan yang berada di atas 
lubang kemaluan tempat masuknya penis dan tempat keluarnya kencing, 
di atas pangkal yang berbentuk seperti biji. Pada bagian tersebut, kulit 
yang menutupinya diangkat, bukan pada bagian pangkal yang berbentuk 
biji” (Tuhfatul Mauduud 192)

Menurut penjelasan Imam Al Mawardi rahimahullah yang dimaksud 
dengan bagian pangkal yang berbentuk biji adalah klitoris. Sedangkan 
yng diangkat adalah kulit penutup klitoris, sedangkan klitorisnya tetap 
dibiarkan. Sehingga khitan bagi wanita adalah dengan memotong 
sebagian kulit yang menutupi klitoris saja tanpa pengangkatan klitoris. 

Khitan Wanita dalam Tinjauan Medis
Dalam isitilah medis khitan disebut female circumcision, yaitu istilah 

umum yang mencakup eksisi suatu bagian genitalia eksterna wanita . 
Dikenal juga dalam istilah medis pharaonic circumcision dan Sunna 
circumcision. Pharaonic circumcision adalah sejenis sirkumsisi wanita 
yang terdiri dari dua prosedur : bentuk yang radikal dan bentuk yang 
dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora, dan labia majora 
diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau 
jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi, preputium dan glans clitoris 
serta labia minora di dekatnya dibuang. Sunna circumcision adalah suatu 
bentuk sirkumsisi wanita. Pada bentuk ini, preputium klitoris dibuang.

Dalam istilah medis, khitan wanita juga diistilahkan Female Genital 
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Cutting (FGC) atau Female Genital Mutilation (FGM). Menurut WHO, definisi 
FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian 
dari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan 
non-medis.

WHO mengklasifikasikan FGM menjadi empat tipe yaitu :
1. Klitoridektomi. Yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk 

juga pengangakatan hanya pada preputium klitoris  (lipatan kulit di sekitar 
klitoris).

2. Eksisi: pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan 
atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah "bibir" yang mengelilingi vagina).

3. Infibulasi : penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. 
Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia 
minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.

4. Tipe lainnya: semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan 
untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores,  dan 
memotong daerah genital.

Bukankah WHO melarang FGM?
Dalam situs resminya, WHO menjelaskan beberapa informasi tentang FGM :

- FGM meliputi seluruh proses yang mengubah atau menyebabkan perlukaan 
pada genitalia eksterna wanita karena alasan non-medis.

- Prosedur  FGM tidak bermanfaat bagi wanita.
- Prosedur FGM dapat menyebabkan perdarahan dan gangguan kencing, 

dan dalam jangka lama bisa menyebabkan kista, infeksi, kemandulan, serta 
komplikasi dalam persalinan yang dapat meningkatkan risiko kematian bayi 
baru lahir

- Sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia saat ini 
hidup dengan akibat buruk dari FGM.

- FGM ini kebanyakan dilakukan pada anak dan  gadis-gadis muda, antara bayi 
dan usia 15 tahun.

- Di Afrika diperkirakan 92 juta perempuan 10 tahun ke atas telah mengalami 
FGM.

- FGM adalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan.
- Praktik ini kebanyakan dilakukan oleh ahli khitan tradisional, yang juga 

berperan penting dalam komunitas, seperti menolong persalinan. Namun, lebih 
dari 18% dari semua FGM dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, dan 
tren ini terus meningkat.
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Dapat kita simpulkan dari penjelasan WHO yang dilarang adalah 
tindakan FGM (Female Genita Mutilation),  yaitu seluruh prosedur 
yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genialia 
eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non-
medis. Namun perlu diperhatikan baik-baik bahwa definisi khitan 
wanita dalam Islam tidak sama dengan FGM yang dilarang oleh 
WHO.  

Permenkes tentang Khitan Wanita
Terdapat Peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi 

wanita yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Repubublik Indonesia 
nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. 
Dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores 
kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. 
Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 
tertentu, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat 
izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan khitan pada 
perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan.

Adanya  Permenkes ini bisa digunakan sebagai standar 
operasional prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila ada 
permintaan dari pasien atau orangtua bayi untuk melakukan khitan 
pada bayinya. Dalam melaksanakan khitan perempuan, tenaga 
kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain  cuci 
tangan pakai sabun, menggunakan sarung tangan, melakukan 
goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum 
klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai dari 
sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian, 
tidak akan timbul luka atau perdarahan pada organ reproduksi 
perempuan jika prosedur tersebut dilaksanakan sesuai petunjuk yang 
tercantum dalam Permenkes 1636/2010. Jadi khitan perempuan 
yang diatur dalam Permenkes tersebut bukan mutilasi genital 
perempuan (female genetal multilation = FGM)  yang dilarang oleh 
WHO. 

Fatwa MUI tentang Khitan Wanita
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa 

tentang masalah khitan wanita yang terdapat dalam Keputusan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesi Nomor 9A Tahun 2008 Tentang 
Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan. Dalam fatwa 
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tersebut, MUI menegaskan bahwa khitan bagi wanita termasuk fitrah (aturan) 
dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah (bentuk 
pemuliaan), pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. 
MUI juga menjelaskan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah 
bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena khitan, baik laki-laki 
maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Dalam fatwanya tersebut, MUI juga menjelaskan batas atau cara khitan 
perempuan. Pelaksanaan khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput 
(jaldah/colum/preputium) yang menutupi klitoris.

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti 
memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dharar 
(keburukan).

Hikmah Khitan bagi Wanita
Telah jelas bagi kita bahwa khitan merupakan bagian dari perintah syariat 

Islam yang mulia. Semua hal yang diperintahkan dalam syariat pasti memberikan 
manfaat bagi hamba, baik kita ketahui maupun tidak. Tidak mungkin ada 
perintah syariat yang tidak memberikan manfaat bagi hamba atau bahkan 
merugikan hamba. Termasuk dalam hal ini khitan bagi wanita yang merupakan 
bagian dari syariat Islam.

Dari sisi medis, memang belum banyak data penelitian tentang khitan wanita. 
Karena tindakan ini masih jarang dilakuan oleh tenaga medis. Namun yang 
jelas khitan bagi wanita yang seusai dengan prosedur tidak membahyakan bagi 
wanita. Meskipun demikian, bukan berarti khitan bagi wanita tidak bermanfaat. 
Sangat dimungkinkan khitan juga memiliki manfaat bagi para wanita seperti 
manfaat khitan bagi laki-laki. Meskipun belum ada bukti medis tentang manfaat 
khitan bagi wanita namun cukuplah perintah adanya syariat khitan sebagai bukti 
bahwa khitan bermanfaat bagi wanita.Di antara manfaat khitan bagi wanita 
adalah yang disebutkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu untuk 
menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangan.
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Kesimpulan Khitan pada Wanita
Setelah paparan di atas, dapat kita ambil kesimpulan beberapa 

hal penting sebagai berikut :
1. Khitan wanita adalah termasuk bagian dari syariat Islam
2. Hukum khitan bagi wanita adalah diperintahkan. Sebagian 

ulama mewajibkannya, sebagian hanya menganggapnya sunnah. 
Meskipun tidak melakukannya, seorang muslim wajib meyakini 
bahwa khitan adalah bagian syariat Islam. Seorang muslim tidak 
boleh melakukan pelarangan terhadap praktik khitan wanita.

3. Khitan pada wanita menurut syariat Islam berbeda dengan 
Female Genital Mutilation yang dilarang oleh WHO.

4. Khitan bagi wanita mengandung beberapa manfaat dan 
hikmah seperti menstabilkan syahwat dan lebih memuaskan 
pasangan, di samping juga kemungkinan manfaat-manfaat lain 
ditinjau dari sisi medis.

5. Khitan bagi wanita sama sekali tidak berbahaya ditinjau dari 
sisi medis.

6. Terdapat Permenkes dan Fatwa MUI yang mendukung dan 
melegalkan praktik khitan wanita di Indonesia dengan syarat-
syarat tertentu.

7. Khitan wanita harus dilakukan oleh tenaga medis ahli dan 
berpengalaman dengan menggunakan alat-alat medis yang steril, 
dan dianjurkan dilakukan oleh petugas kesehatan wanita.
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Perawatan Anak 
Setelah di 
Khitan
Penyusun : Arif Rohman Mansur, S.Kep.Ns
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Pendahuluan 

Pembaca majalah kesehatan 
muslim yang semoga senantiasa 

dirahmati Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, 
alhamdulillah sampai edisi ke-8 ini kita 
semua masih dberikan  berbagai macam 
kenikmatan baik berupa kesehatan, 
kecukupan, manisnya iman dan 
islam serta sunnah Nabi Muhammad 
Sollallahu alaihi Wa Sallam. Pada 
kesempatan kali ini kita akan bersama-
sama memahami tentang perawatan 
anak setelah di khitan. 

Pada bab yang lain dalam majalah ini 
telah dibahas mengenai berbagai metode 
dalam melakukan khitan pada anak, 
tentunya perawatan khitan juga banyak 
macamnya. Akan tetapi disini kita akan 
fokuskan terkait dengan prinsip dalam 
perawatan tersebut. Sehingga pembaca 
sekalian dapat melakukan upaya 
perawatan yang benar dan tepat. 

Agar Tidak Kena Infeksi
Pencegahan dan pengendalian infeksi 

pada anak setelah dikhitan merupakan  
prioritas utama dalam usaha pemberian 
perawatan, hal ini sebenarnya tidak 
hanya dilakukan setelah anak selesai di 
khitan saja. Akan tetapi perlu dilakukan 
pada saat sebelum, saat dan setelah 
dilakukan proses pengkhitanan. Hal 
pertama yang perlu dilakukan adalah 
mengenali faktor risiko yang dapat 
menjadi penyebab terjadinya infeksi 
pada anak yang dikhitan, diantaranya 
adalah luka pada kulit yang dikhitan, 
malnutrisi (misalnya anak dengan gizi 
buruk), penggunaan obat-obatan yang 

dapat menurunkan imunitas, 
kurangnya pengetahuan tentang  
cara menghindari paparan kuman 
atau bakteri (misalnya dengan 
senantiasa mencuci tangan 
menggunakan sabun antiseptik 
sebelum melakukan perawatan 
luka khitan). Yang kedua adalah 
mengenali tentang tanda dan gejala 
infeksi seperti demam, kemerahan, 
bengkak yang semakin parah 
setelah 2 atau 3 hari, dan  nanah 
pada luka khitan. Setelah di khitan 
biasanya gland penis (bagia ujung 
alat kelamin laki-laki) mengalami 
pembengkakan dan warnanya 
merah cerah hal ini merupakan 
kondisi yang normal, dan akan 
berkurang setelah 1 atau 2 hari.

Anak yang di khitan biasanya 
membutuhkan waktu sekitar 7-10 
hari untuk proses penyembuhan 
lukanya, selama periode ini daerah 
alat kelamin harus tetap dijaga agar 
tetap bersih dan kering, apabila 
anak kencing bersihkan ujung 
lubang kecing dengan kasa secara 
perlahan serta usahakan jangan 
mengenai luka khitan yang belum 
kering. Bercak-bercak darah bekas 
khitan juga akan menumpuk dan 
tampak seperti borok, jadi sering-
seringlah membersihkan alat 
kelamin setelah di sunat misalnya 
dengan kasa steril yang diberi air 
hangat untuk menghilangkan bekas 
darah yang sulit terlepas. 

Hal selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah memberikan 
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asupan makanan yang mengandung 
protein, vitamin, dan mineral 
seperti telur, ikan, daging serta 
memperbanyak konsumsi sayur-
sayuran dan buah-buahan. Obat 
penghilang rasa nyeri dapat diminum 
sesuai kebutuhan sedangkan 
antibiotik yang diresepkan dokter 
harus diminum sampai habis, serta 
jangan lupa istirahat yang cukup 
untuk meningkatkan kekebalan 
tubuh dan proses penyembuhan luka. 
Hindari aktivitas berlebihan seperti 
lari atau melompat-lompat untuk 

(tergantung proses penyembuhan 
luka) mandi dengan cara di seka 
atau dilap bagian tubuhnya dengan 
menggunakan air hangat. Setelah 
itu apabila luka khitan sudah kering 
sempurna, maka diperbolehkan mandi 
dengan air seperti biasanya. jangan 
terlalu banyak menggunakan sabun, 
karena dapat menyebabkan terjadinya 
iritasi yang dapat memperlama 
penyembuhan luka khitan. Setelah 
khitan, penting sekali untuk menjaga 
daerah luka dan penis sebersih 

mencegah terjadinya bengkak pada  luka 
khitan.

Kapan Boleh Pakai Celana?
Sebaiknya setelah dikhitan memakai 

sarung terlebih dahulu,  karena 
bentuknya longgar dan relatif aman 
dari kemungkinan gesekan gland penis 
dengan kain. Akan tetapi apabila hendak 
memakai celana maka gunakan celana 
yang lebih longgar untuk menghindari 
gesekan tersebut.

Kapan Boleh Mandi/Kena Air
Salah satu upaya dalam menjaga 

kebersihan dan luka khitan dari paparan 
kuman berbahaya adalah dengan mandi, 
sebaiknya selama 3-5 hari setelah khitan 

mungkin.

Kontrol dan Melepas Perban
Penggantian perban dapat 

dilakukan setiap 2-3 hari sekali, 
tergantung perkembangan luka khitan. 
Penggantian perban dapat dilakukan 
sendiri di rumah jika merasa kesulitan 
sebaiknya dibawa ke klinik atau rumah 
sakit untuk dilakukan penggantian 
perban. Lakukan kontrol rutin kepada 
dokter yang mengkhitan pada hari 
ketiga dan pada hari kelima-ketujuh, 
apabila luka khitan sudah betul-betul 
kering maka perban bisa dilepaskan 
secara total. Sebelumnya lakukan 

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

gesekan gland penis dengan kain.. 
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"
pemberian air hangat, baby oil atau minyak kelapa pada perban 
dengan cara meneteskan secukupnya. Kulit luka dan perban akan 
melunak, sehingga mudah dilepaskan. Jika diperlukan, pelepasan 
perban dapat dibantu dengan penggunaan anestesi spray untuk 
mengurangi nyeri. Hubungi dokter anda segera jika Anda melihat 
salah satu dari tanda berikut : perdarahan yang banyak, peningkatan 
kemerahan, demam, memburuknya pembengkakan atau adanya 
lepuh yang berisi nanah,  tidak buang air kecil secara normal dalam 
12 jam setelah di khitan.

Semoga tips singkat tentang perawatan  anak setelah di khitan 
ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kelak  
bagi penulis dan pembaca majalah kesehatan muslim semuanya 
dimanapun Anda berada. Amin.

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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Konsultasi 
Kesehatan

Ejakulasi Dini Karena Sering Onani
Tanya :

Assalamu’alaikum wr wb. Dok..saya ingin menanyakan beberapa 
hal tentang kesehatan saya Perkenalkan nama saya Irwan (nama 
samaran), umur 26 thn, berat 50 kg dan tinggi 170 cm, belum 
menikah. Dok..mungkin ini sebuah rahasia yang sudah saya 
simpan lama sekali, tapi menyangkut kesehatan saya maka saya 
ingin memberitahukannya hanya pada dokter. Saya sudah terlanjur 
melakukan onani sejak kelas 2 SMP. Hal itu disebabkan karena 
video porno yang saya tonton ketika kelas 1 SMP, dan saya terus 
melakukan itu sampai sekarang karena saya tidak bisa menahan 
nafsu saya. Saya tidak pernah pacaran dan jarak bergaul dengan 
cewek2. Karena begitu lamanya saya melakukan itu, saat ini saya 
mengalami ejakulasi dini (seperti yg pernah saya baca di internet). 
Saya berniat menikah tahun depan (2014) dengan seorang gadis, 
oleh karena itu saya ingin meminta nasehat dan saran dr dokter 
mengenai beberapa soal :

1).  Saya juga sering mengalami sakit kepala, keluar air dari 
telinga sebelah kiri ( kadang- kadang 3 bulan sekali)..bagaimana 
mencegah sakit kepala itu? Untuk dimaklumi saya seorang 
mahasiswa s1 sastra arab yang seharian dipenuhi dengan menghafal.

2). Apakah dengan menghentikan onani selama setahun bisa 
menghilangkan ejakulasi dini? Dan apa saja saran, obat- obatan dan 
makanan yang harus saya konsumsi?

3). Apakah saya bisa menaikkan berat saya terutama diotot paha 
dan betis? Apa solusinya? Mungkin ini saja pertanyaan dari saya, 

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda
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saya sangat mengharapkan saran dari dokter agar penyakit saya 
bisa sembuh. Terimakasih (Irwan)

Jawab :
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami. 

Sebelumnya, kami menyarankan Anda untuk menemui dokter 
dalam rangka penegakan diagnosis yang tepat. Karena tindakan 
mendiagnosis diri sendiri dengan “ejakulasi dini” hanya dari apa 
yang Anda baca di internet bukan suatu tindakan yang tepat.

1) Mengenai sakit kepala yang Anda alami yang disertai 
dengan keluar cairan dari telinga, bisa jadi itu adalah gejala 
vertigo yang dipicu oleh adanya infeksi telinga tengah (otitis 
media). Untuk itu, kami sarankan untuk memeriksakan diri 
ke dokter THT, supaya infeksi tersebut bisa diatasi dan tidak 
berulang lagi.

2) Untuk mengatasi ejakulasi dini, perlu penanganan yang 
menyeluruh. Salah satunya bisa dengan menghentikan kebiasaan 
onani karena perasaan berdosa sangat berpengaruh terhadap 
munculnya keluhan ejakulasi dini. Selain itu, sebaiknya Anda 
memeriksakan diri ke dokter supaya mendapat penanganan yang 
tepat. Kami sarankan untuk tidak mengonsumsi obat2 kuat yang 
dijual bebas di pasaran tanpa konsultasi dengan dokter terlebih 
dahulu. Sebaiknya Anda tidak menunda2 untuk menikah 
dan jika memang masih harus menunggu sebaiknya Anda 
memperbanyak puasa sunnah dan menyibukkan diri dengan 
kegiatan2 yang bermanfaat dan selalu berkumpul dengan 
teman2 yang sholih.

3) Anda bisa menemui ahli gizi untuk mendapatkan nasihat 
dan jadwal serta penghitungan kalori yang sebaiknya Anda 
konsumsi. Selain pengaturan makanan, sebaiknya Anda juga 
rajin berolahraga.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga 
bermanfaat.

Nyeri Perut Bagian Kanan
Tanya :

Dua hari belakangan saya merasakan nyeri di perut di sebelah 
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atas (kanan,tengah,kiri).. Hal ini terjadi setelah sebelumnya 
saya sempat masuk angin (mencret dan demam) yang sembuh 
dengan minum obat pusing dan mencret serta beristirahat. 
Apakah yang menyebabkan nyeri di perut ini? dan bagaimana 
mengatasinya? apabila perlu konsultasi ke dokter, ke dokter apa? 
Terimakasih (Zuhdi)

Jawab :
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami. 

Nyeri perut yang Anda alami setelah sebelumnya mengalami 
gangguan pencernaan berupa mencret dan demam (yang Anda 
istilahkan dengan masuk angin) biasa terjadi karena ada gerakan 
angin yang berlebihan di dalam perut atau istilah medisnya 
“meteorismus”. Untuk mengurangi nyeri perut yang timbul 
akibat gas tersebut, dokter biasanya akan meresepkan obat yang 
berfungsi menyerap kelebihan gas, yaitu obat yang mengandung 
dimethylpolysiloxane. Untuk sementara, hindari dulu makanan 
dan minuman yang mengandung gas (sawi putih, kubis, putih 
telur, soda). Anda juga bisa mengonsumsi jahe karena jahe 
mengandung zat yang terbukti bisa menyerap kelebihan gas 
dalam saluran cerna. Demikian penjelasan dari kami, semoga 
bisa membantu.

Konsultasi Kesehatan diasuh oleh : 
dr. Avie Andriyani
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Kesalahan dan 
Mitos Seputar 

Khitan
Oleh:  dr. Adika Mianoki
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Dalam masyarakat kita tersebar 
beberapa kesalahan dan mitos 

tentang khitan. Ada yang tampaknya 
berhubungan secara medis, ada pula 
yang tidak berhubungan sama sekali, 
bahkan mengarah kepada takhayul dan 
bertentangan dengan agama. Hal ini 
disebabkan karena pengetahuan medis 
yang kurang, kesalahpahaman, dan ada 
beberapa yang berhubungan dengan 
keyakinan yang keliru. Ada beberapa 
kesalahan dan mitos yang banyak 
tersebar,  untuk itu kami berupaya 
meluruskannya.

Pertama. Khitan hanya Sekadar 
Adat, bukan Ajaran Islam

Di masyarakat Indonesia, khitan 
memang sudah dikenal sejak lama. 
Yang perlu dipahami, tatkala 
seorang muslim melakukan khitan 
landasan utamanya hedaknya bukan 
hanya mengikuti adat saja. Namun 
hendaknya meyakini bahwa khitan 
merupakan ajaran Islam dan perintah 
agama. Sebagian kaum muslimin 
masih belum menyadari hal ini. 
Mereka melakukan khitan karena 
mengikuti adat semata, atau hanya 
ingin mendapat manfaat secara 
medis saja. Hal ini kurang tepat. 
Seorang muslim tatkala melakukan 
khitan harus disertai niat  bahwa 
ini merupakan perintah agama dan 
bagian dari kewajiban yang bernilai 
ibadah. Dengan demikian seseorang 
akan mendapat pahala dengan 
melaksanakan ibadah khitan.

Kedua. “Hari Baik” untuk Khitan.

Sebagian orang memilih waktu-
waktu tertentu untuk khitan. Hal ini 
sering kami temukan selama praktik. 
Ada yang mengkhususkan waktu khitan 
berdasarkan hari lahir ( Jawa: weton), 
hari baik yang sudah diperhitungkan, 
atau hari-hari tertentu lainnya. 
Perbuatan ini disertai keyakinan bahwa 
waktu tersebut adalah waktu yang baik 
untuk melakukan khitan dan tidak 
boleh melakukan khitan di luar waktu-
waktu yang telah ditentukan tadi. Kalau 
melakukan khitan di luar waktu tadi 
akan mendapat petaka/celaka. Hal ini 
tidak benar dan bertentangan dengan 
ajaran Islam.

Semua waktu adalah waktu yang 
baik untuk berkhitan. Pemilihan waktu 
khitan tidak ada hubungannya dengan 
nasib baik dan buruknya seseorang. Pada 
hakikatnya nasib baik dan buruknya 
seseorang merupakan ketetapan dari 
Allah Ta’ala, tidak ada hubungannya 
dengan waktu-waktu tertentu. Meyakini 
bahwa hari-hari tertentu merupakan 
hari sial atau hari keberuntungan 
sehingga menyebabkan seseorang 
melakukan atau tidak melakukan suatu 
perbuatan termasuk keyakinan yang 
dilarang dalam Islam, bahkan bisa 
termasuk dosa syirik. 

Ketiga. Tidak Boleh Menangis 
ketika Khitan 

Sebagian orang tua melarang 
anaknya untuk menangis ketika proses 
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khitan berlangsung. Sebenarnya hal 
ini sah-sah saja. Namun yang keliru 
adalah ketika hal ini dikaitkan dengan 
keyakinan tertentu. Seperti yang tersebar 
di sebagian masyarakat kalau ketika 
dikhitan menangis nanti anak tersebut 
akan mendapat jodoh janda. Mitos dengan 
keyakinan seperti ini keliru. Seorang 
muslim hendaknya tidak mempercayai 
dengan mitos seperti ini.

Keempat. Tidak Boleh Khitan 
Bersama Saudara Kandung dalam 
Waktu Bersamaan. 

Terdapat mitos juga yang tersebar di 
masyarakat bahwa bila saudara kandung 
bersamaan waktu khitannya maka 
salah satu di antara mereka ada  yang 
bermasalah dengan hasil khitannya. 
Keyakinan seperti ini juga keyakinan 
yang keliru dan bertentangan dengan 
agama Islam. Kesembuhan khitan 
tidak dipengaruhi oleh kondisi khitan 
bersamaan antara saudara kandung. 
Kesembuhan khitan dipengaruhi oleh 
kondisi kesehatan, perawatan luka, serta 
nutrisi anak yang dikhitan. Jadi jika ada 
saudara kandung yang khitan dalam waktu 
bersamaan, hal ini tidak masalah dan tidak 
akan mempengaruhi penyembuhan luka 
pada salah satu anak.

Kelima. Mengubur Bagian Kulit  
yang Dipotong.

Sebagian orang tua yang anaknya 
dikhitan meminta agar bagian kulit penis 
yang dipotong untuk dibawa pulang. 
Hal ini juga sering kami dapati tatkala 

praktik. Ketika ditanya, “Untuk apa 
Pak?”. “Untuk dikubur Dok” jawabnya. 
Sebagian yang melakukan perbuatan 
ini disertai  keyakinan tertentu bahwa 
dengan mengubur bagian kulit yang 
dipotong tadi untuk “membuang 
sial”. Padahal kulit yang dipotong 
tadi adalah sisa kulit yang biasa, tidak 
ada hubungannya dengan nasib sial 
seseorang. Perbuatan dan keyakinan 
seperti ini juga termasuk keyakinan yang 
dilarang dalam Islam. 

Keenam. Setelah Khitan 
Pertumbuhan Anak Lebih Cepat

Ada juga anggapan yang tersebar di 
masyarakat bahwa kalau anak setelah 
dikhitan kemudian badannya akan 
tumbuh menjadi lebih cepat besar . Hal 
ini tidaklah tepat. Pertumbuhan seorang 
anak tidak berhubungan langsung 
dengan khitan. Faktor yang berpengaruh 
terhadap pertumbuhan adalah 
hormon, gizi, dan keturunan. Hanya 
faktor kebetulan saja kalau misalnya 
anak setelah dikhitan menjadi lebih 
cepat besar. Karena kebanyakan anak 
dikhitan bersamaan dengan usia masa 
pertumbuhan yang cepat yaitu sekitar 
usia 10-12 tahun. Jadi bukan karena 
faktor khitan yang mempengaruhi 
cepatnya pertumbuhan anak.

Ketujuh. Tidak boleh Makan 
Daging dan Telur setelah Khitan

Ada satu mitos yang beredar di 
masyarakat bahwa ketika selesai 
dikhitan harus menghindari makanan 
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seperti daging, ikan, dan telur. Apabila anak yang baru saja dikhitan makan 
makanan tersebut akan menyebabkan lukanya lama sembuh. Mitos yang 
patut dipertanyakan, karena justru makanan tersebut mengandug protein 
tinggi yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Manfaat 
protein adalah untuk membentuk jaringan, pengganti sel yang rusak, dan 
berperan sebagai pembangun tubuh. 

Kemungkinan awal beredarnya mitos ini dikarenakan ada anak yang 
selesai dikhitan memiliki alergi terhadap makanan yang mengandung 
protein sehingga mengakibatkan anak merasa gatal di daerah luka dan 
sembuhnya lama. Pada prinsipnya, jika anak tidak ada alergi terhadap 
makanan tertentu, tidak ada makanan yang harus dipantang setelah khitan.

Kedelapan. Fenomena Dikhitan Jin

Sering tersiar kabar di masyarakat, beberapa anak mengalami hal aneh, 
yaitu tiba-tiba penisnya mengalami perubahan seperti habis dikhitan. Hal 
ini diyakini oleh masyarakat bahwa anak tersebut telah dikhitan oleh jin 
atau makhluk halus. Benarkah demikian? Bagaimanakah tinjauan medis 
mengenai hal ini? 

Fenomena seperti ini bisa dijelaskan secara medis. Anak yang mengalami 
kejadian seperti dikhitan jin dalam istilah medis disebut parafimosis. 
Parafimosis adalah  kelainan bentuk penis yang terjadi karena preputium 
yang tertarik ke belakang dan melipat serta menjerat batang penis sehingga 
tidak bisa lagi ditarik ke depan yang menyebabkan kepala penis terlihat 
seolah-olah seperti telah dikhitan. Kondisi yang menyebabkan terjadinya 
parafimosis antara lain faktor setelah ereksi, menarik penis terlalu kuat pada 
saat mau kencing, atau karena penis sering dibuat main-main pada anak 
sehingga menyebabkan kulup yang tertarik tidak bisa kembali lagi.

Anak yang mengalami kondisi ini harus segera dikhitan untuk mencegah 
agar kulup tidak menjerat penis. Jika tidak dikhitan, dikhawatirkan akan 
menjerat penis dan mencegah aliaran darah sehingga menyebabkan edema 
(bengkak) dan kematian jaringan penis. Sebaiknya segera hubungi dokter 
apabila ada anak yang menagalami kejadian seperti ini.

Inilah beberapa mitos yang sering tersebar di masyarakat. Mungkin masih 
ada mitos-mitos yang lain yang tidak kami sebutkan. Mitos-mitos tersebut 
terus berkembang karena ketidaktahuan mereka. Semoga penjelasan di atas 
dapat meluruskan mitos yang keliru yang selama ini tersebar di masyarakat 
umum.



Majalah Kesehatan Muslim 41

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi anda semua 
dalam membantu keberlangsungan majalah "Kesehatan Muslim"  

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

mengenai majalah yang kita cintai ini.....

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

amal kita kelak. 
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Penulis : Muhammad Abduh Tuasikal, MSc

Nasehat Akhlak 
dari Lukman pada 

Anaknya
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Penulis : Muhammad Abduh Tuasikal, MSc

Di zaman ini, di zaman serba canggih, anak-anak lebih 
dikenalkan pada teknologi. Namun kesadaran akan bagusnya 

akhlak dan budi pekerti masih sangat kurang. Padahal akhlak inilah 
yang seharusnya jadi perhatian. Cobalah kita ambil pelajaran dari 
nasehat Lukman pada anaknya, yang mengajarkan akhlak-akhlak 
yang luhur.

Nasehat pertama: Jauhilah syirik.
Allah berfirman,

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم َنَّ اَل ُ�ْشرِْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّ َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا بيُ
"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Lukman: 13).

Ibnu Katsir rahimahullah, : “Lukman menasehati anaknya yang 
tentu amat ia sayangi, yaitu dengan nasehat yang amat mulia. Ia 
awali pertama kali dengan nasehat untuk beribadah kepada Allah 
semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apa 
pun.” 

Dalam hadits Bukhari, dari Qutaibah, dari Jarir, dari Al A’masy, 
dari Ibrahim, dari ‘Alqomah, dari ‘Abdullah radhiyallahu ‘anhu, 
beliau menyebutkan ayat,

ُهْم ِبُظْلٍم ْلِبُسوا ِإيَانيَ الَِّذيَن آَمُنوا ومََلْ ييَ
"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan kezaliman” (Al An’am: 82). Ketika disebutkan ayat ini, 
para sahabat pun menjadi khawatir. Mereka berkata, 

ْلبس إيانه بظلم؟ أينا مل ييَ
"(Wahai Rasul), siapakah yang tidak mencampurkan keimanannya 

dengan kesyirikan?”
Lantas Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

"  إنه ليس بذاك، أال )3( �سمع إل قول لقمان: } َيا بيَُنَّ ال ُ�ْشرِْك ِباللَِّه ِإنَّ
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم . } الشِّ

"Itu bukanlah kezholiman seperti yang kalian sangkakan. Tidakkah 
kalian pernah mendengar nasehat Lukman pada anaknya, “Hai 
anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 
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mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar.” (HR. Bukhari 3360)

Nasehat kedua: Berbaktilah pada orang tua.
َنا اإْلِْنَساَن ِبوَاِلَدْيِه َحََلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِ�َصاُلُه ِف َعاَمْيِ َأِن ييْ  َوَوصَّ

اْشُكْر يِل َوِلوَاِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصرُي
"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam 
dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (Lukman: 14).

اَل ُ�ِطْعُهَما  َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُ�ْشرَِك ِب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم �يَ
بُِّئُكْم َيا َمْعرُوً�ا وَا�َِّبْع َسِبيَل َمْن أََناَب ِإيَلَّ ُثَّ ِإيَلَّ َمرِْجُعُكْم َ�ُأنيَ نيْ ُهَما ِف الدُّ  َوَصاِحبيْ

ْعَمُلوَن ِبَا ُكْنُتْم �يَ
"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 
dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (Lukman: 15).

Nasehat kedua ini banyak dilupakan oleh anak-anak saat ini. 
Banyak yang sering menyusahkan orang tua, membuat orang 
tua sedih dan menangis. Namun tentu saja ketaatan pada orang 
tua hanyalah dalam perkara kebaikan dan mubah. Jika mereka 
memaksa untuk berbuat syirik dan maksiat lainnya, tentu tidak 
boleh ditaati.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Jika kedua orang tua 
memaksamu agar mengikuti keyakinan keduanya, maka 
janganlah engkau terima. Namun hal ini tidaklah menghalangi 
engkau untuk berbuat baik kepada keduanya di dunia secara 
ma’ruf (dengan baik)” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 11: 54).

Nasehat ketiga: Setiap dosa dan kejelekan akan 
dibalas oleh Allah.

Nasehat ini mengajarkan agar setiap orang mengetahui 
bahaya jika berbuat dosa. Dan setiap muslim harus yakin bahwa 
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Allah Maha Melihat dan Mengetahui, serta Allah akan 
membalasnya. Lukman menasehati,

َتُكْن ِف َصْخرٍَة َأْو ف َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل �يَ َها ِإْن َ�ُك ِم�يْ َنَّ إِنيَّ  َيا بيُ
َماوَاِت َأْو ِف اأْلَْرِض َيْأِت ِبَا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبرٌي السَّ

"(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada 
(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam 
batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 
mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 
Maha Halus lagi Maha Mengetahui” ( Luqman: 16).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ini adalah wasiat 
yang amat berharga yang Allah ceritakan tentang Lukman 
Al Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya … 
Kezholiman dan dosa apa pun walau seberat biji sawi, pasti 
Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat 
ketika setiap amalan ditimbang. Jika amalan tersebut baik, 
maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika jelek, maka 
balasan yang diperoleh pun jelek” (Tafsir Al Qur’an Al 
‘Azhim, 11: 55).

Nasehat keempat: Dirikanlah shalat, beramar 
ma'ruf nahi mungkar dan bersabar terhadap 
setiap cobaan. 

Allah Ta’ala berfirman,

اَلَة وَْأُمْر ِباْلَمْعرُوِف وَاْنَه َعِن اْلُمْنَكِر وَاْصِبْ َعَلى َما َنَّ َأِقِم الصَّ  َيا بيُ
َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعزِْم اأْلُُموِر

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah)” (QS. Lukman: 17).

Ayat ini menerangkan mengenai urgensi shalat, 
pentingnya amar ma’ruf nahi mungkar dan perintah untuk 
bersabar terhadap gangguan atau musibah. Asy Syaukani 
rahimahullah menjelaskan mengapa sampai tiga ibadah 
ini yang menjadi wasiat untuk anaknya. Yaitu karena tiga 
ibadah ini adalah induknya ibadah dan landasan seluruh 
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kebaikan. Karena di akhir ayat ini disebutkan, Sesungguhnya yang demikian itu 
termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (Lihat Fathul Qodir, 5: 489).

Nasehat kelima: Ajaran adab ketika berbicara.
Akhlak mulia lainnya disebutkan dalam ayat selanjutnya,
Allah Ta’ala berfirman,

َك لِلنَّاِس َواَل َتِْش ِف اأْلَْرِض َمرًَحا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِبُّ ُكلَّ ُمَْتاٍل َ�ُخوٍر َواَل ُ�َصعِّْر َخدَّ
"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri” (Lukman: 18).

Ayat ini mengajarkan akhlak yang mulia yaitu bagaimana seorang muslim 
sebaiknya bersikap ketika berbicara, di manakah pandangan wajahnya. Dalam 
ayat ini diajarkan agar seorang muslim tidak bersikap sombong. Inilah yang 
dinasehatkan Lukman pada anaknya.

Nasehat keenam: Bersikap tawadhu' (rendah diri)
Satu akhlak mulia lagi diajarkan oleh Lukman kepada anaknya ketika ia 

memberi wasiat padanya yaitu sikap tawadhu’ dan bagaimana beradab di hadapan 
manusia. Di antara yang dinasehatkan Lukman Al Hakim adalah mengenai adab 
berbicara, yaitu janganlah berbicara keras seperti keledai.

Allah Ta’ala berfirman,

وَاْقِصْد ِف َمْشِيَك وَاْغُضْض ِمْن َصْوِ�َك ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصوَاِت َلَصْوُت اْلَِمرِي
"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 

seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Lukman: 19).
Semoga nasehat berharga dari Lukman, seorang yang sholeh pada anaknya 

bermanfaat bagi orang tua dan anak. Hanya Allah yang memberi taufik. 
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Keutamaan 
Sifat 

Qana'ah

Penulis : Ustadz Abdullah Taslim, Lc, MA
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Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash 
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

َعُه اللَُّه نيَّ َلَح َمْن َأْسَلَم َوُرِزَق َكَفاً�ا َوقيَ  َقْد َأ�يْ
ِبَا آَ�اُه

“Sungguh sangat beruntung 
seorang yang masuk Islam, kemudian 
mendapatkan rezeki yang secukupnya 
dan Allah menganugerahkan kepadanya 
sifat qana’ah (merasa cukup dan puas) 
dengan rezeki yang Allah berikan 
kepadanya.”[H.R Muslim].

Hadits yang mulia menunjukkan 
besarnya keutamaan seorang muslim 
yang memiliki sifat qanaa’ah, karena 
dengan itu semua dia akan meraih 
kebaikan dan keutamaan di dunia 
dan akhirat, meskipun harta yang 
dimilikinya sedikit.

Beberapa faidah penting yang 
terkandung dalam hadits ini:

- Arti qanaa’ah adalah merasa ridha 
dan cukup dengan pembagian 
rezeki yang Allah Ta’ala berikan.

- Sifat qana’ah adalah salah satu ciri 
yang menunjukkan kesempurnaan 
iman, karena sifat ini menunjukkan 
keridhaan orang yang memilikinya 
terhadap segala ketentuan dan 
takdir Allah, termasuk dalam hal 
pembagian rezeki. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Akan merasakan 
kemanisan (kesempurnaan) iman, 
orang yang ridha kepada Allah 
Ta’ala sebagai Rabb-nya dan Islam 
sebagai agamanya, serta (nabi) 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 
sallam sebagai rasulnya.”[H.R Muslim]

Arti “ridha kepada Allah sebagai Rabb” 
adalah ridha kepada segala perintah 
dan larangan-Nya, kepada ketentuan 
dan pilihan-Nya, serta kepada apa yang 
diberikan dan yang tidak diberikan-Nya.

- Yang dimaksud dengan rezeki dalam 
hadits ini adalah rezeki yang diperoleh 
dengan usaha yang halal, karena itulah 
yang dipuji dalam Islam.

- Arti sabda beliau, “…yang secukupnya” 
adalah yang sekadar memenuhi 
kebutuhan, serta tidak lebih dan 
tidak kurang, inilah kadar rezeki yang 
diminta oleh Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam kepada Allah untuk 
keluarga beliau , sebagaimana dalam 
doa beliau, “Ya Allah, jadikanlah 
rezeki (yang Engkau limpahkan 
untuk) keluarga (Nabi) Muhammad 
(shallallahu ‘alaihi wa sallam) 
Quutan.”[H.R Bukhari dan Muslim]. 
Artinya: yang sekadar bisa memenuhi 
kebutuhan hidup/ seadanya.

- Rasululah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Bukanlah kekayaan itu 
karena banyaknya kemewahan dunia 
(harta), akan tetapi kekayaan (yang 
hakiki) adalah kekayaan (kecukupan) 
dalam jiwa (hati).”[H.R Bukhari dan 
Muslim]

- Dalam hadits lain, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“…Ridhahlah (terimalah) pembagian 
yang Allah tetapkan bagimu, maka 
kamu akan menjadi orang yang paling 
kaya (merasa kecukupan).” [H.R 
Tirmidzi]
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Peduli Muslim
Berkhidmat 
Melayani Umat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Bantuan	pelunasan	hutang	janda	yang	terilit	
hutang

•	 Santunan	kepada	muallaf
•	 Bantuan	pemberian	modal	kepada	warga	

kurang mampu untuk pengembangan usaha 
produktif

•	 Santunan	kepada	anak-anak	yatim	di	lereng	
Merapi

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

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

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

•	 Pemberian	beasiswa	pendidikan	bagi	pelajar	
kurang mampu

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

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

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

Kaum muslimin 
yang ingin 

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

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

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

www.pedulimuslim.com.
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Donasi 
Penerbitan 
Buku Gratis

Anda ingin mendapatkan pahala berlimpah?
Cukup dengan Rp 50.000,00 Anda sudah bisa 

mendakwahi 25 orang untuk pencetakan buku 
GRATIS Tuntunan Bersuci dan Shalat Bagi Orang 
Sakit.

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 
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Contoh : ahmad#bni#1.000.000#buku gratis
Selain donasi di atas, kami juga membuka donasi umum 

yang digunakan untuk operasional kegiatan Majalah 
Kesehatan Muslim.

Allah Ta’ala berfirman,
َلٍة ِمَئُة َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسْنبيُ ْنِفُقوَن َأْموَاَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَ�ِل َحبٍَّة أَنيْ  َمَ�ُل الَِّذيَن ييُ

َحبٍَّة وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه وَاِسٌع َ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 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

Silahkan like page Majalah Kesehehatan Muslim 
dan 

add PIN BB Kesehatan Muslim : 32356208
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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.

Setelah sukes mecetak dan 
menyebarkan 2000 buku gratis ke 
berbagai daerah di Indonesia, Insya 
Allah Tim Majalah Kesehatan 
Muslim  akan mencetak kembali 
sebanyak 5.000 buku. Estimasi 
dana yang diperlukan adalah Rp 
10.000.000,00

Semakin banyak donasi yang Anda 
berikan, semakin banyak orang  sakit 
yang  Anda dakwahi.

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 089691415115 

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

dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#buku gratis.
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Kapan Harus 
Minum 
Antibiotik ?
Penulis : dr. Avie Andriyani

Di zaman yang serba modern seperti sekarang 
ini, orangtua dituntut untuk pro-aktif dan kritis 

dengan pengobatan yang diberikan dokter untuk 
buah hatinya. Salah satunya adalah ketika dokter 
meresepkan antibiotik. Sebagai orangtua, kita perlu 
memastikan, sudah tepatkah penggunaan antibiotik 
pada buah hati kita, karena penggunaan antibiotik 
yang tidak tepat bukan hanya menghamburkan uang, 
namun juga akan berdampak buruk pada kesehatan 
anak. 
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Dalam kesempatan ini, kami akan berusaha memberikan informasi 
berimbang supaya orangtua tidak berlebihan dalam memberikan 

antibiotik, namun juga tidak antipati terhadap antibiotik.

Mengenal Antibiotik
Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme, 

yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan atau 
membunuh mikroorganisme lain. Antibiotik adalah obat yang digunakan 
dalam penanganan pasien yang terbukti atau diduga mengalami infeksi 
bakteri dan terkadang juga digunakan untuk mencegah infeksi bakteri pada 
keadaan khusus. Penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan dan hanya 
bisa didapatkan dengan resep dokter, karena penggunaan yang tidak sesuai 
indikasi justru akan menyebabkan resistensi (kebal) obat. 

Seperti Apakah Penggunaan Antibiotik yang Tidak Tepat?
Pemakaian antibiotik yang tidak berdasarkan ketentuan (petunjuk 

dokter) menyebabkan tidak efektifnya obat tersebut sehingga kemampuan 
membunuh kuman berkurang atau  bahkan menimbulkan resistensi. 
Ketidaktepatan penggunaan antibiotik terjadi dalam situasi klinis yang 
sangat bervariasi, meliputi :

 Pemberian antibiotik pada keadaan tanpa adanya infeksi bakteri.
 Pemilihan antibiotik yang salah atau tidak sesuai diagnosis.
 Dosis yang tidak tepat atau berlebihan.
 Lama penggunaan antibiotik yang tidak tepat. 
 Penggunaan obat antibiotik suntik yang berlebihan pada penyakit yang 

dapat disembuhkan dengan obat yang ditelan (oral).
 Pengobatan sendiri oleh pasien dengan cara mengonsumsi antibiotik 

yang seharusnya diresepkan oleh dokter.
 Penggunaan antibiotik berlebih untuk profilaksis (pencegahan) pada 

pembedahan bersih, khususnya pemberian antibiotik yang berlangsung 
lebih lama dari waktu yang direkomendasikan (kurang dari 24 jam pasca 
operasi). 

Keadaan ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
pengetahuan dokter yang kurang, pengalaman masa lalu atau contoh dari 
kolega senior, harapan dan permintaan pasien, promosi industri farmasi, dan 
mudahnya pasien membeli antibiotik tanpa resep dokter.
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Bahaya Penggunaan Antibiotik 
yang Tidak Tepat 

Penggunaan antibiotik pada anak 
memerlukan perhatian khusus. Mengapa 
demikian? Bayi dan anak berisiko paling 
sering mendapatkan antibiotik, karena 
daya tahan tubuhnya yang lebih rentan 
sehingga lebih sering sakit. Padahal, 
seperti halnya obat pada umumnya, 
antibiotik memiliki efek samping yang 
bisa muncul jika penggunaannya tidak 
tepat.

Efek samping yang sering terjadi pada 
penggunaan antibiotik adalah gangguan 
beberapa organ tubuh. Terlebih lagi bila 
diberikan kepada bayi dan anak-anak, 
karena sistem tubuh dan fungsi organ 
pada bayi dan anak-anak masih belum 
tumbuh sempurna. Gangguan organ 
tubuh yang bisa terjadi adalah gangguan 
saluran cerna, gangguan ginjal, gangguan 
fungsi hati, gangguan sumsum tulang, 
gangguan darah dan sebagainya. 

Akibat lainnya adalah reaksi alergi 
karena obat. Gangguan tersebut mulai 
dari yang ringan seperti ruam, gatal 
sampai dengan yang berat seperti 
pembengkakan bibir atau kelopak mata, 
sesak, hingga dapat mengancam jiwa atau 
reaksi anafilaksis.

Pemakaian antibiotik berlebihan 
atau irasional juga dapat membunuh 
kuman yang baik dan berguna yang ada 
didalam tubuh kita. Sehingga tempat 
yang semula ditempati oleh bakteri baik 
ini akan diisi oleh bakteri jahat atau oleh 
jamur atau disebut "superinfection". 
Pemberian antibiotik yang berlebihan 

akan menyebabkan bakteri-bakteri 
yang tidak terbunuh mengalami mutasi 
dan menjadi kuman yang resisten atau 
disebut "superbugs". 

Penggunaan antibiotik yang 
irasional menyebabkan bakteri yang 
awalnya dapat diobati dengan mudah 
menggunakan jenis antibiotik ringan 
akan bermutasi dan menjadi kebal, 
sehingga memerlukan jenis antibiotik 
yang lebih kuat. Bila bakteri ini 
menyebar ke lingkungan sekitar, suatu 
saat akan tercipta kondisi dimana tidak 
ada lagi jenis antibiotik yang dapat 
membunuh bakteri yang terus menerus 
bermutasi ini. 

Makin Dini, Makin Berisiko
Sebagian besar kasus penyakit 

infeksi pada anak disebabkan oleh 
virus. Penyakit virus adalah penyakit 
yang termasuk "self limiting disease" 
atau penyakit yang sembuh sendiri 
dalam waktu 5 sampai 7 hari. Sebagian 
besar penyakit infeksi diare, batuk, 
pilek dan panas disebabkan oleh virus. 

Sebuah penelitian menyimpulkan 
bahwa anak yang mendapat antibiotik 
untuk penyakit infeksi bukan saluran 
nafas ternyata mempunyai resiko 
menderita asma dua kali lebih besar 
pada usia 7 tahun dibandingkan yang 
tidak mendapat antibiotik.

Penelitian ini mengkonfirmasikan 
hasil penelitian sebelumnya bahwa 
penggunaan antibiotik yang terlalu dini 
pada anak (usia kurang dari 1 tahun) 
terutama antibiotik yang berspektrum 
luas, meningkatkan resiko terjadinya 
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asma pada anak. Sehingga dianjurkan 
untuk tidak memberi antibiotik 
terutama yang bersektrum luas kepada 
anak usia kurang dari 1 tahun apabila 
tidak sangat diperlukan. 

Kapan Anak Memerlukan 
Antibiotik?

Indikasi yang tepat dan benar 
dalam penggunaan antibiotik pada 
anak adalah bila penyebab infeksi 
tersebut adalah bakteri. Menurut 
CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention), indikasi pemberian 
antibiotik adalah :

 Batuk dan pilek yang terjadi 
sepanjang hari (bukan hanya pada 
malam hari dan pagi hari) yang 
berkelanjutan selama lebih dari 10-
14 hari dan disertai dengan cairan 
hidung mukopurulen (kuning atau 
hijau). Bila batuk dan pilek yang 
berkelanjutan terjadi hanya pada 
malam hari dan pagi hari (bukan 
sepanjang hari) biasanya berkaitan 
dengan alergi atau bukan lagi 
dalam fase infeksi, sehingga tidak 
perlu antibiotik.

 Bila terdapat gejala infeksi sinusitis 
akut yang berat seperti panas > 39° 
C dengan cairan hidung purulen 
(kental), nyeri, bengkak di sekitar 
mata dan wajah. 

 Radang tenggorokan karena infeksi 
kuman streptokokus. Penyakit ini 
pada umumnya menyerang anak 
berusia 7 tahun atau lebih. Pada 
anak usia 4 tahun hanya 15% yang 
mengalami radang tenggorokan 

karena kuman ini. Untuk mengetahui 
apakah ada infeksi bakteri biasanya dengan 
melakukan kultur (pembiakan bakteri) 
yang membutuhkan beberapa hari untuk 
observasi. 

 Infeksi saluran kemih. Untuk mengetahui 
apakah ada infeksi bakteri biasanya dengan 
melakukan kultur urin. Setelah beberapa 
hari akan diketahui bila ada infeksi bakteri 
berikut jenis dan sensitivitas terhadap 
antibiotik.

 Penyakit tifus. Selain dari anamnesis 
(wawancara) dan pemeriksaan fisik, untuk 
mengetahui penyakit tifus perlu dilakukan 
pemeriksaan darah Widal dan kultur darah 
gaal.

Gunakan Antibiotik Secara Tepat
Berikut ini beberapa tips penggunaan 

antibiotik yang benar, sebagai pedoman para 
orangtua dalam memberikan antibiotik pada 
anaknya :

 Memberikan antibiotik pada anak hanya 
dengan resep dokter, yaitu dengan dosis dan 
jangka waktu sesuai resep. 

 Menanyakan pada dokter, obat mana 
yang mengandung antibiotik.

 Tidak menggunakan atau membeli 
antibiotik berdasarkan resep sebelumnya. 
Karena salah menggunakan antibiotik 
menyebabkan obat menjadi tidak efektif lagi 
dan bahkan bisa menimbulkan resisten (kebal) 
obat. 

 Pilek, batuk, dan diare pada anak 
umumnya tidak memerlukan antibiotik. 
Usahakan agar anak banyak minum, cukup 
makan makanan bergizi, dan istirahat. Jika 
demam lebih dari 3 hari maka sebaiknya Anda 
segera membawa anak untuk periksa ke dokter.
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Mengenal Malnutrisi 
pada Anak

Penulis : dr. Liz Marisa Azizah
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Malnutrisi adalah keadaan klinis 
yang disebabkan oleh diet yang 

tidak tepat atau tidak mencukupi. 
Malnutrisi merupakan kategori  
penyakit yang mencakup: kekurangan 
gizi (undernutrition), obesitas dan 
berat badan lebih (overweight),  
serta kekurangan nutrien mikro 
(micronutrients deficiency, yang dikenal 
juga dengan "hidden hunger"). 

Malnutrisi pada  anak-anak  akan 
sangat mengganggu proses pertumbuhan 
dan perkembangannya, karena pada usia 
inilah zat-zat gizi sangat diperlukan 
untuk membangun tubuh yang sehat 
dan mental yang kuat. Lebih dari itu, 
malnutrisi pada usia ini juga dapat 
berdampak pada munculnya berbagai 
penyakit ketika anak tumbuh menjadi 
remaja atau dewasa.

Kapan Seorang Anak 
Dicurigai Mengalami 
Malnutrisi?

 Seorang anak dapat dicurigai 
mengalami malnutrisi apabila tidak 
memenuhi ciri-ciri anak bergizi baik. 
Ciri-ciri anak bergizi baik adalah: 
semakin bertambah umur, semakin 
bertambah padat dan bertambah tinggi, 
postur tubuh 

tegap dan otot padat, rambut berkilau 
dan kuat, kulit dan kuku bersih dan 
tidak pucat, wajah ceria, mata bening 
dan bibir segar, gigi bersih dan gusi 
merah muda, nafsu makan baik dan 
buang air besar teratur, bergerak aktif 
dan berbicara lancar sesuai umur, penuh 
perhatian dan bereaksi aktif, serta dapat 
tidur dengan nyenyak. Secara mudah, 
malnutrisi pada anak dapat dikenali 
dengan adanya perkembangan fisik yang 
rendah. Misalnya, tubuh anak terlalu 
pendek untuk anak seusianya, terlalu 
kurus, atau terlalu gemuk. 

Malnutrisi yang Banyak 
Terjadi pada Anak-Anak

 Bila menengok kembali 
definisi di atas, jenis malnutrisi dapat 
bermacam-macam, tergantung nutrisi 
apa yang kurang atau berlebih. Akan 
tetapi, pada pembahasan ini hanya 
akan dibahas dua jenis malnutrisi yang 
berhubungan langsung dengan status 
gizi yaitu: kurang gizi  dan berat badan 
berlebih.

1. Kurang Gizi 
(Undernutrition)

 Kurang gizi pada bayi dan anak 
banyak disebabkan oleh rendahnya 
konsumsi energi dan protein dalam 
makanan sehari-hari sehingga tidak 
memenuhi angka kebutuhan gizi 
(AKG). Tanda kurang gizi  pada bayi 
dan anak adalah berat badan yang lebih 
rendah dari anak seusianya, berat badan 
bayi tidak naik selama 3 bulan, anak 
sering sakit, kurang aktif, dan rewel. 

Seorang 
anak dapat dicurigai 

mengalami malnutrisi 
apabila tidak memenuhi ciri-ciri 

anak bergizi baik., jenis malnutrisi 
dapat bermacam-macam, tergantung 
nutrisi apa yang kurang atau berlebih. 
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Selain itu, biasanya anak juga memiliki tinggi atau panjang badan, lingkar kepala, 
dan lingkar lengan yang kurang dibandingkan anak normal.

  Deteksi adanya kekurangan gizi dapat dilakukan melalui,  penimbangan 
dan pengukuran panjang/ tinggi badan  anak secara teratur pada pusat-pusat 
pelayanan kesehatan. Melalui penimbangan dan pengukuran ini dapat diketahui 
Berat Badan anak menurut umur (BB/U), tinggi badan anak menurut umur 
(TB/U), dan berat badan anak menurut tinggi badan (TB/U), sehingga dapat 

ditentukan status gizinya apakah normal, kurus (underweight), ataukah gemuk 
(overweight).

 Penilaian hasil pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan 
grafik pada kartu KMS (secara sederhana) atau dengan tabel WHO NCHS 
(National Center for Health Statistic). Apabila menggunakan kartu KMS, cara 
penilaiannya adalah dengan mencocokkan umur anak dan memplotkannya pada 
kurva berat badan. Bila masih dalam garis hijau berarti status gizi anak tersebut 
baik, sedangkan bila di bawah garis merah berarti status gizinya buruk.  Standar 
pengukuran lain yang banyak dipakai adalah standar WHO- NCHS dari Amerika 
Serikat, yaitu: 

1. Kurang Gizi ringan bila berat badan menurut umur (BB/U) = 80-70% baku 
median WHO-NCHS dan/atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) = 
90-80% baku median WHO¬-NCHS

2. Kurang Gizi sedang bila berat badan menurut umur (BB/U) = 70-60% baku 

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami dalam mengembangkan 

Majalah Kesehatan Muslim. 

Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan majalah 

ini dan semoga usaha kita ini menjadi pemberat 

timbangan amal kita di hari perhitungan kelak. 

Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm
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median WHO-NCHS dan/atau berat 
badan menurut tinggi badan (BB/TB) = 
80-70% baku median WHO¬-NCHS

3. Kurang Gizi berat bila berat badan 
menurut umur (BB/U) = < 60% baku 
median WHO-NCHS dan/atau berat 
badan menurut tinggi badan (BB/TB) < 
70% baku median WHO-NCHS

 Kurang gizi ringan yang 
terus menerus akan menyebabkan 
kekurangan gizi berat (gizi buruk) 
dengan manifestasi berupa: kwashiorkor, 
marasmus, dan marasmik-kwash¬iorkor. 
Pada kwashiorkor anak akan tampak 
mengalami edema atau bengkak, 
umumnya pada seluruh tubuh, terutama 
pada kaki (dorsum pedis), wajah 
membulat dan sembab, pandangan mata 
sayu, rambut tipis, kemerahan seperti 
warna rambut jagung, mudah dicabut 
tanpa rasa sakit, rontok, perubahan 
status mental seperti cengeng, rewel, 
atau kadang apatis, pembesaran hati, 
otot mengecil (hipotrofi) yang lebih 
nyata bila diperiksa pada posisi berdiri 
atau duduk, kelainan kulit berupa bercak 
merah muda yang meluas dan berubah 
warna menjadi coklat kehitaman dan 
terkupas (crazy pavement dermatosis), 
dan sering disertai infeksi, anemia, dan 
diare. Pada marasmus, anak tampak sangat 
kurus, hingga tulang terbungkus kulit, 
wajah seperti orang tua, sering cengeng 
dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak 
subkutis sangat sedikit sampai tidak 
ada, perut cekung, serta sering disertai 
penyakit kronik, seperti diare kronik. 
Sedangkan pada marasmik-kwashiorkor 
akan tampak gejala campuran marasmus 

dan kwashiorkor,dengan BB/U < 60% 
baku median WHO-NCHS disertai 
edema yang tidak mencolok.

Penanganan Kurang Gizi
 Kurang Gizi yang ringan 

dapat ditangani dengan pemberian 
makanan yang bergizi, seimbang 
, dengan memperbanyak porsi 
makanan berprotein tinggi, biji-
bijian, buah-buahan dan sayuran. 
Pemberian ASI ekslusif pada bayi 
sampai usia 4 bulan dan ASI pada 
bayi sampai usia 2 tahun juga dapat 
mencegah kejadian kurang gizi.  
Beberapa makanan tinggi protein 
yang dapat diberikan diantaranya: 
telur,  tenderloin ayam (White Meat), 
dada ayam (white meat), sirloin 
(daging sapi), ikan segar, udang, susu 
murni,  keong mas,  kacang kedelai,  
tahu, yoghurt,  kacang almond,  
kacang polong, brokoli, tempe, 
keju,  bayam,  gandum, ikan teri, 
dan  sushi. Anak dengan kurang gizi  
yang berat  harus segera dibawa ke 
tempat-tempat pelayanan kesehatan 
untuk mendapatkan penanganan yang 
lebih menyeluruh, seperti pemberian 
makanan melalui selang(nasogastric 
feeding), pemberian cairan rehidrasi, 
serta pengawasan medis terhadap 
keadaan umum  dan penanganan 
komplikasi malnutrisinya. 

2. Berat Badan Berlebih 
(Obesitas)

 Obesitas adalah kelebihan 
berat badan sebagai akibat dari 
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penimbunan lemak tubuh yang 
berlebihan, yang terjadi ketika 
konsumsi kalori lebih banyak dari 
yang diperlukan tubuh. Obesitas 
meliputi beberapa faktor seperti 
genetik, psikis, dan lingkungan 
seperti perilaku/pola/ gaya hidup, 
misalnya apa yang dimakan, berapa 
kali sehari dia makan, serta apa 
saja aktivitasnya. Obesitas pada 
anak juga perlu diwaspadai, sebab 
peningkatan berat badan ini akan 
berdampak pada hal lain seperti 
intoleransi glukosa, dan hipertensi.

 Beberapa hal yang dapat 
dilakukan untuk mencegah obesitas 
pada anak adalah : membatasi 
konsumsi gula, lebih banyak minum 
air mineral, mengkonsumsi buah 
(salah satunya Kiwi) 2 porsi sehari, 
dan sayur 5 porsi sehari, tidak 
duduk lebih dari 2 jam, melakukan 
aktivitas fisik minimal satu jam 
setiap hari, dan melakukan olahraga 
selama 20 menit sebanyak 3 kali 
seminggu.

 Hal pokok yang dapat 
dilakukan orang tua atau pengasuh 
untuk  mencegah  malnutrisi pada 
anak adalah dengan mengatur 
pola makan mereka. Orang tua 
seharusnya tidak membiarkan anak 
memilih-milih makanan hanya 
sesuai dengan selera mereka, tetapi 
harus sabar untuk mengarahkan 
dan membiasakan mereka 
mengkonsumsi makanan yang sehat 
dan seimbang. Berikut beberapa 
cara untuk menjaga pola makan 

anak tetap sehat dan seimbang:
1. Selalu berikan makanan seimbang 

yang mengandung karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin, dan serat  pada anak 
pada waktu-waktu yang teratur 

2. Berikan contoh pada anak,  bahwa 
orang tua pun, harus membiasakan diri 
makan makanan yang sehat

3. Kadang-kadang anak tidak dapat 
menghabiskan makanan pokok yang 
telah disediakan, maka berikan  camilan 
tambahan dua atau tiga kali sehari pada 
anak disamping makanan pokoknya  

4. Tawarkan berbagai jenis makanan 
kepada anak Anda seperti buah-buahan, 
produk susu rendah lemak, daging 
rendah lemak dan kacang-kacangan. 
Tawarkan padanya jenis makanan baru 
walaupun pada awalnya mungkin ia akan 
menolak. Menurut penelitian, biasanya 
anak akan menerima makanan baru 
setelah 4-5 kali penawaran.

5. Sajikan makanan sehat dalam 
bentuk yang menarik bagi anak. 

6. Berikan makanan yang dimasak 
dengan rendah lemak, seperti makanan 
yang dipanggang atau direbus, 
dibandingkan dengan memberikan 
makanan yang digoreng.

7. Libatkan anak dalam menyiapkan 
hidangan dan merapikan meja makan. 
Anak-anak akan lebih bersemangat 
menyantap makanan yang ia hidangkan 
sendiri.

8. Hindari pemberian makanan 
bergizi rendah, karena akan 
menyebabkan anak cepat kenyang dan 
tidak mau makan makanan sehat. Tetapi, 
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jangan terlalu ketat, karena dapat menyebabkan anak menjadi stres. 
Mengkonsumsi permen dan makanan dari restoran cepat saji dalam 
jumlah yang sedikit boleh saja diberikan pada anak sewaktu-waktu.

9. Pastikan anak makan sarapan. Sarapan memberikan anak 
energi yang cukup yang mereka butuhkan untuk belajar dan 
beraktivitas di sekolah.

 Cara-cara di atas tentunya dapat dikembangkan sendiri 
oleh para orang tua. Yang jelas, penting bagi orang tua, terutama 
ibu,  untuk berusaha menyediakan nutrisi yang tepat bagi buah 
hatinya. Nutrisi yang tepat dan halal, kasih sayang yang tulus, dan 
pendidikan yang benar adalah kombinasi ideal untuk membentuk 
anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik, yang nantinya 
berperan membentuk generasi Islam yang tangguh dan berkualitas, 
InsyaaAllah. 
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Mengatasi Mual 
Muntah pada 
Kehamilan
Penyusun: dr. Raehanul Bahraen
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Morning sickness, inilah istilah mengenai wanita muntah-muntah saat kehamilan 
dengan beberapa kriteria. Bisa menjadi lebih parah kemudian menjadi penyakit 
hiperemesis gravidarum dengan beberapa kriteria. Fase ini dilalui sebagian besar 
para istri dan memang tidak nyaman sekali, bahkan beberapa kasus mengharuskan 
istri opname di rumah sakit. Berikut sedikit pembahasan mengenai hal ini.

Kabar gembira yang bercampur
Kehamilan bukan sekedar kegembiraan saja, ia  bercampur dengan kewaspadaan, 

kekhwatiran dan kesusahan. hendaklah merenungkan firman Allah Ta’ala,

حلته ُأمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِ�َصاُلُه ِف َعاَمْيِ
“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun.” (Lukman: 14)
Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma menafsirkan ayat ini,

َها ة ومشقة على مشقة كلما كب اْلَوَلد ِف َبطنَها َكاَن َأشد َعَلييْ ة على شدَّ ضعفا على ضعف َوشدَّ

“Kelemahan diatas kelemahan, penderitaan diatas penderitaan, kesusahan di atas 
kesusahan, tatkala anak dikandungannya membesar kesusahan semakin bertambah.” 

Para ulama juga menjelaskan bahwa mengidam dan mual muntah adalah salah 
satu dari kesusahan dan kepayahan ibu mengandung.

Syaikh Abdurrahman Nashir As-Sa’diy rahimahullah berkata,
 أي: مشقة على مشقة، فال تزال تالقي املشاق، من حني يكون نطفة، من الوحم، واملرض، والضعف، والثقل،

وتغير احلال، ثم وجع الوالدة
“Yaitu, Kesusahan diatas kesusahan,  terus-menerus menemui kesusahan sejak 

kandungan berbentuk nutfah berupa mengidam/tidak berselera makan (mungkin 
maksud beliau juga muntah-muntah saat hamil, wallahu a’lam, pent), sakit, kelemahan, 
beban dan perubahan keadaan. Kemudian mersakan sakitnya melahirkan.” [Taisir 
Karimir Rahman] 

Apa itu Hiperemesis gravidarum?
Mungkin morning sickness sudah biasa dialami oleh setiap ibu hamil, oleh karena 

itu kami lebih membahas tentang hiperemesis gravidarum.
“Nausea and vomiting in pregnancy is extremely common. Hyperemesis gravidarum 

(HEG) is the most severe form of nausea and vomiting in pregnancy”
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“Mual dan muntah selama kehamilan adalah hal yang sangat biasa terjadi. 
Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang hebat selama kehamilan.”

Kami tambahkan, biasanya terjadi pada trimester/tiga bulan awal kehamilan.

Gejala-gejala Hiperemesis gravidarum
Istri akan mengalami beberapa gejala berikut.

Gejala pertama
-“The defining symptoms of hyperemesis gravidarum are gastrointestinal in nature 

and include nausea and vomiting.
“Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah gangguan gastrointestinal yang 

meliputi mual dan muntah”
Ketika istri mengalami mual-muntah, hendaknya para suami berusaha berada 

disisi istri, membelainya, memijat-mijat kecil didaerah sekitar belakang leher 
karena bisa mengurangi ketegangan. Menghiburnya bahwa ini adalah awal ujian 
kita bersama, latihan awal dari Allah mengenai beban mengurus anak agar kelak 
bisa lebih siap.

Ingatkan ia akan kesabaran, kehamilan adalah salah satu perjuangan wanita 
dalam agama dengan melahirkan anak-anak yang shalih dan shalihah. Bahkan 
meninggal karena kehamilan adalah mati syahid bagi wanita,

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْتُل اْلُمْسِلِم َشَهاَدٌة، َقاَل: “ ِإنَّ ُشَهَداَء ُأمَِّت ِإًذا َقاَل: “ أََ�ْدُروَن َمْن ُشَهَداُء ُأمَِّت؟ “ َقاُلوا: قيَ  �يَ
ُلَها َوَلُدَها َجَْعا “ ْقتيُ اُعوُن َشَهاَدٌة، وَاْلَمرَْأُة ييَ ْتُل اْلُمْسِلِم َشَهاَدٌة، وَالطَّ َلَقِليٌل، قيَ

“Tahukan kalian siapa saja orang yang mati syahid dari umatku?, mereka menjawab, 
“muslim yang dibunuh (saat membela islam) kemudian mati syahid”, beliau berkata, 
“jika demikian orang yang mati syahid dari umatku sangat sedikit, muslim yang 
dibunuh  kemudian mati adalah syahid, mati karena penyakit tha’un adalah syahid, 
Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya”1 

Berikut adalah tips menghadapi mual dan muntah selama 
kehamilan:

Makanlah sedikit-sedikit tapi sering, jangan makan dalam jumlah atau porsi 
besar, karena hanya akan membuat anda bertambah mual. Berusahalah makan 
sewaktu anda dapat makan, dengan porsi kecil tapi sering. 

Makanlah makanan yang tinggi karbohidrat dan protein yang dapat untuk 
membantu mengatasi rasa mual anda. Banyak mengkonsumsi buah dan sayuran 

 HR. Ahmad no.17797, shahih, tahqiq Syu’aib Al-Arna’uth, Muassasah Risalah, Asy-Syamilah  1
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dan makanan yang tinggi karbohidrat seperti roti, kentang, biskuit, dan lain-
lain. 

 ketika bangun tidur pagi harijangan langsung terburu-buru terbangun, cobalah 
duduk dahulu dan baru perlahan berdiri bangun. Bila anda merasa sangat mual 
ketika bangun tidur pagi siapkanlah snack atau biscuit  kering didekat tempat 
tidur anda, dan anda dapat memakannya dahulu sebelum anda mencoba untuk 
berdiri. 

Kurangai atau jangan makan makanan yang berlemak, berminyak dan pedas yang 
akan memperburuk rasa mual anda. 

Minumlah yang cukup untuk menghindari dehidrasi akibat muntah. Minumlah 
air putih, ataupun juice. Hindari minuman yang mengandung kafein dan 
karbonat. 

Vitamin kehamilan seperti asam folat terkadang memperburuk rasa mual, tapi 
anda tetap memerlukannya untuk kehamilan anda ini. 

Vitamin B6 cukup efektif untuk mengurangi rasa mual pada ibu hamil. 

Berdasarkan pengalaman kami menemui pasien seperti ini, terkadag suasana 
rumah menyebabkan mereka mual dan muntah, misalnya bau cat rumah, bau 
kamar mandi,  suasana kamar. Maka hendaknya suami mengantarnya ke tempat 
yang lain. Misalnya tidur di ruang tengah atau pindah sementara di rumah mertua 
dan lain-lain.

Pengobatan kedokteran modern
Jika berbagai tips talah dijalani, tetapi masi saja mual muntah. Mungkin 

diperlukan obat antiemetik yang berdasarkan pengalaman kami menemui beberapa 
pasien, obat ini cukup berhasil. Beberapa obat tersebut.

-Kombinasi pyrathiazine dan B6 dengan merk dagang:
 Anvomer,mediamer,provomer, pregmovit, voldiamer
 Dosisnya 1-2x sehari
 Sebelum menkonsumsi obat ini ada baiknya konsultasi ke dokter 
 
-metoklopramid
 Dosisnya 3x sehari
 Namun setahu kami, obat ini sudah mulai ditinggalkan karena efeksampingnya.
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Gejala kedua
Other common symptoms include ptyalism (excessive salivation), fatigue, 

weakness, and dizziness.
Gejala lainya yang sering berupa ptyalism (produksi air ludah 

berlebihan), kelelahan, kelemahan dan pusing

Gejala ketiga
Patients may experience the following: Sleep disturbance
“pasien bisa mengalami hal berikut: gangguan tidur”
Gangguan tidur bisa berupa, kesulitan memulai tidur atau sering 

bangun tengah malam ketika tidur sehingga kualitas tidur sangat kurang 
dan bisa berpengaruh buruk kepada ibu dan janinya.

Hendaknya para suami bisa menghibur istri, menemani begadang jika 
perlu untuk menenangkan dan menghiburnya. Menggelus, membelai, 
mendekap hangat, berbicang-bincang ringan dan asyik sebelum tidur. 
Dan keseharian kita sebaiknya memang demikian. Karena waktu 
sebelum tidur adalah waktu yang dinanti-nanti para istri untuk dekat 
dengan suaminya, ia bisa bermanja-manja, menceritakan uneg-unegnya, 
mendengar cerita suami, berbincang-binvang ringan berselimutkan tirai 
malam. Sungguh keadaan romantis bagi istri yang sering dilalaikan kita 
para suami. Nastagfirullah.

Gejala keempat:
Patients may experience:Depression, Anxiety, Irritability, Mood 

changes, Decreased concentration
“Pasien juga bisa mengalami: depresi, cemas, sensitif, perubahan mood 

dan penurunan konsentrasi”
Pengobatan hiperemesis gravidarum
Biasanya perlu opname di rumah sakit atau puskesmas. kemudian 

dokter akan memberikan terapi.
-bedrest 
  Tirah baring, tetap istirahat ditempat tidur dan kurangi aktifitas.
-iIntravenous fluids (IV) – to restore hydration, electrolytes, vitamins, and 

nutrients 
  Cairan dan elektrolit yang hilang saat mutah harus diganti dengan 
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cairan infus
-Tube feeding: 
  Yaitu pemberian makanan lunak melalui semacam selang
Nasogastric – restores nutrients through a tube passing through the nose 

and to the stomach
Selang lewat hidung langsung menuju kelambung, agar villi/jonjot 

usus tidak rusak oleh asam lambung karena tidak pernah terisi makanan
Percutaneous endoscopic gastrostomy – restores nutrients through a tube 

passing through the abdomen and to the stomach; requires a surgical procedure
Ini adalah jalan terakhir dan membutuh prosedur operasi, selang 

melalui perut dan langsung berhubungan dengan saluran pencernaan

Catatan
Morning sickness dan hiperemesis gravidarum sekilas nampak sama, 

tetapi ada perbedaan yang membedakannya. 

Morning Sickness: 
Nausea sometimes accompanied by vomiting, terkadang muntah
Nausea that subsides at 12 weeks or soon after,mual mereda setelah 12 

minggu
Vomiting that does not cause severe dehydration, tidak dehidrasi berat
dehydration Vomiting that allows you to keep some food down, masih bisa 

makan

Hyperemesis Gravidarum: 
Nausea accompanied by severe vomiting, selalu muntah 
Nausea that does not subside, mual tidak mereda
Vomiting that causes severe dehydration, dehihdrasi berat
Vomiting that does not allow you to keep any food down, tidak bisa makan 

sama sekali

Demikianlah yang dapat kami uraikan, semoga bermanfaat untuk 
kaum muslimin.
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Penulis : Ustadz Aris Munandar, S.S, M.Pi

Sikap Muslim 
Sejati Terhadap 

Ajaran Nabi
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رََة َقاَل َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- »َ�ِإَذا َأَمرُْ�ُكْم ِبَشْىٍء َ�ْأُ�وا ِمْنُه َما  َعْن َأِب ُهرَييْ
َهْيُتُكْم َعْن َشْىٍء َ�َدُعوُه  .» اْسَتَطْعُتْم َوِإَذا نيَ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kuperintahkan kalian 
untuk melakukan sesuatu maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. 
Jika kularang untuk melakukan sesuatu maka jauhilah” [HR Bukhari 
Muslim].

Latar belakang Nabi menyampaikan hadits di atas adalah pertanyaan 
dari seorang bernama al Aqra’ bin Habis sebagaimana dalam riwayat 
Ibnu Majah mengenai apakah kewajiban berhaji ke Ka’bah itu tahunan. 
Dengan hadits ini Nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana sikap 
tepat terhadap perintah dan larangan beliau. 

Hadits ini tergolong hadits jawami’ kalim, kalimat singkat sarat pesan 
karena di dalamnya terdapat kaidah yang dianut seorang muslim dalam 
berislam yaitu taat dan pasrah terhadap perintah yang Nabi berikan tanpa 
menentang, membangkang, mempertanyakan apalagi menggugat dan 
ketaatan dalam Islam itu disesuaikan dengan kemampuan. Tentu saja taat 
sesuai kemampuan itu bukan berarti taat sesuai kemauan. Banyak orang 
beralasan tidak mampu untuk menjalankan salah satu aturan padahal 
sebenarnya problem pokoknya adalah dia tidak mau. Tidak mampu dan 
tidak mau harus dibedakan secara tegas.

Dua kaedah yang menjadi kandungan hadits di atas adalah dua kaedah 
penting dalam Islam. Oleh karena itu an-Nawawi as-Syafi’i menegaskan 
bahwa dalam hadits ini terkandung kaedah berIslam.

Cuplikan teks hadits di atas terdiri dari dua bagian, mengenai sikap 
terhadap larangan dan sikap terhadap perintah. 

Mengenai larangan Nabi menegaskan bahwa seorang muslim itu 
menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Adalah wajib hukumnya bagi 
seorang muslim untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan 
rasul-Nya secara global dan rinci. Seorang muslim tidak akan melanggar 
larangan kecuali dalam kondisi darurat yang memaksanya untuk itu. Jika 
memang demikian keadaannya, menerjang larangan adalah satu hal yang 
diperbolehkan dengan tetap memperhatikan aturan main yang telah 
ditetapkan syariat dalam kondisi semisal ini.

Larangan syariat itu ada dua macam:
Pertama, larangan haram itu larangan syariat yang bersifat ‘harus’ 
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dan tidak ada toleransi untuk melanggarnya. Contohnya minum khamr, 
berzina, memakan riba, buka-buka aurat, menipu, ghibah dll.

Kedua, larangan makruh. Itulah larangan syariat yang tidak bersifat 
‘harus’ karena memang ada toleransi jika dilanggar. Contohnya ngobrol 
yang tidak bermanfaat setelah shalat Isya, makan makanan yang 
menimbulkan bau mulut yang tidak sedap.

Memang ada toleransi untuk melanggar hal-hal yang hukumnya 
makruh baik pelanggaran itu karena kondisi darurat atau pun tidak. 
Meski yang terbaik bagi seorang muslim yang benar-benar bertakwa 
adalah meninggalkannya agar bisa meraih kedudukan mulia di sisi Allah.

Terkait perintah syariat Nabi kaitkan pelaksanaannya dengan 
kemampuan. Apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan atau kita 
ucapkan itu ada dua macam.

Pertama, perintah yang harus dilaksanakan. Itulah perintah yang 
hukumnya wajib. Contohnya melaksanakan shalat, berbakti kepada orang 
tua, menafkahi anak dan isteri. 

Kedua, perintah anjuran semisal melaksanakan shalat 
rawatib, puasa-puasa yang dianjurkan. 

Seorang muslim berkewajiban bersemangat melaksanakan kewajiban 
dengan penuh kesungguhan dan semaksimal mungkin serta berjihad 
melawan nafsunya sendiri untuk itu. Manakala dalam kondisi longgar 
dan memungkinkan hendaknya seorang muslim melakukan berbagai 
amalan yang dianjurkan agar kita semakin mulia di sisi Allah di samping 
menambah bekal pahala. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 
amal-amal yang dianjurkan adalah keteladanan yang diberikan oleh 
pendahulu kita yang shalih.

Sabda Nabi bahwa perintah itu dikerjakan maksimal kemampuan kita 
adalah landasan baik kaedah ‘al maisur laa yasquthu bi al ma’sur’, hal-hal 
yang bisa dilakukan tetap wajib dilakukan meski ada hal-hal lain yang 
tidak bisa dikerjakan.

Contohnya, orang sakit yang hendak shalat. Dia mampu sujud secara 
normal sebagaimana biasanya namun tidak bisa berdiri secara normal 
sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini berdiri bisa diganti dengan 
duduk namun sujud wajib dikerjakan secara normal, tidak boleh dengan 
isyarat. Ketidakmampuan berdiri dengan normal tidak boleh menjadi 
alasan untuk bersujud dengan tidak normal, hanya dengan isyarat saja. 
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Semakin Banyak Niat 
Baik, Semakin Banyak 

Pahala
Penulis : Ustadz Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja, Lc. MA 

(pengajar di Masjid Nabawi Madinah)
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Sungguh umur kita sangat terbata, 
harus kita akui bahwa waktu yang 

kita gunakan untuk beramal sholeh 
sangat sedikit…berbeda dengan waktu 
yang kita gunakan untuk urusan dunia. 
Kita butuh strategi dalam beramal agar 
dengan amal yang terbatas kita bisa 
meraih pahala yang lebih banyak.

Di antara strategi yang mungkin bisa 
kita lakukan adalah memperbanyak niat 
yang baik dalam satu amalan. Semakin 
banyak niat baik yang diniatkan oleh 
seorang hamba maka semakin banyak 
pahala yang akan ia peroleh.

Beberapa perkara yang penting 
untuk diingat kembali :

Pertama : Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda :

َا لُِكلِّ امرِىٍء َما نََوى إّنَا األَْعَماُل بالنِّّياِت، وَإِنمَّ

"Hanyalah amalan-amalan 
tergantung pada niat-niat. Dan bagi 
setiap orang apa yang dia niatkan" (HR 
Al-Bukhari no 1 dan Muslim no 1907)

Dan keumuman hadits ini 
menunjukkan seseorang mendapatkan 
ganjaran berdasarkan niatnya, maka jika 
ia berniat banyak ia akan mendapatkan 
banyak pahala.

Kedua : Sekedar niat yang kuat maka 
telah mendatangkan pahala

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda:

َباَرَك ْعَمْلَها َكَتَبها اهلُل �يَ َلْم ييَ  َ�َمْن َهمَّ حَبَسَنٍة �يَ
َعِمَلَها َعال ِعْنَدُه َحَسَنًة كاِمَلًة، َوإْن َهمَّ َبا �يَ  و�يَ

َها اهلُل َعْشَر َحَسناٍت ِإل َسْبعمئِة ِضْعٍف ِإل  َكَتبيَ
َأضَعاٍف َك�ريٍة

“Barangsiapa berniat untuk melakukan 
kebaikan lalu tidak jadi melakukannya 
maka Allah tabaaraka wa ta’ala mencatat 
disisi-Nya satu kebaikan sempurna, dan 
jika ia berniat untuk melakukannya lalu 
melakukannya maka Allah mencatatnya 
sepuluh  kebaikan sampai tujuh puluh kali 
lipat sampai berlipat-lipat yang banyak.” 
(HR Al-Bukhari no 6491 dan Muslim no 
128)

Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam pulang dari perang Tabuk 
dan telah dekat dengan Madinah beliau 
berkata:

 ِإنَّ باملِديَنِة َلرَِجااًل ما ِسْرُتْ َمِسريًا، َواَل َقَطْعُتْم
 وَاِدًيا، إالَّ َكاُنوا َمَعكْم َحَبَسُهُم اْلَمَرُض«. َوف

روَاَية: »إالَّ َشرَُكوُكْم ف األْجِر
“Sesungguhnya di Madinah ada para 

laki-laki yang mana tidaklah kalian 
menempuh perjalanan tidak pula melewati 
lembah melainkan mereka bersama 
kalian, sakit telah menghalangi mereka.” 
Diriwayat yang lain “…melainkan 
mereka berserikat dengan kalian dalam 
pahala” (HR Al-Bukhari no 4423 dan 
Muslim no 1911)

"Hanyalah 
amalan-amalan 

tergantung pada niat-niat. 
Dan bagi setiap orang apa yang dia 
niatkan" (HR Al-Bukhari no 1 dan 

Muslim no 1907)
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Rasulullah juga bersabda :

َهَداِء، َوإْن َماَت َعَلى ِ�رَاِشِه« لََّغُه اهلُل َمَنازَِل الشُّ َهاَدَة ِبِصْدٍق بيَ َعاَل الشَّ »َمْن َسأَل اهلَل �يَ
“Barangsiapa meminta kepada Allah mati syahid dengan (penuh -pent) kejujuran 

maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan syuhada walaupun ia mati di 
atas tempat tidurnya ” (HR Muslim no 1909)

Ketiga : Jika seorang telah berniat lalu berusaha beramal dan ternyata 
amalannya tidak sesuai dengan yang ia niatkan maka ia tetap mendapatkan pahala

 وعن أب َيزيَد َمْعِن بِن َيزيَد بِن األخنِس - رضي اهلل عنهم - وهو وأبوه َوَجدُّه صحابيُّون، َقاَل:
ْيُتُه ِبَا. َوضَعَها ِعْنَد رَُجٍل ف اْلَمْسِجِد، َ�ِجْئُت �َأخْذُتا َ�َأ�يَ ُق ِبَا، �يَ َتَصدَّ  َكاَن أب َيزيُد أْخرََج َدَناِنرَي ييَ

َوْيَت  �قاَل: واهلِل، َما إيَّاَك أرَْدُت، َ�َخاَصْمُتُه ِإل رسوِل اهلِل - صلى اهلل عليه وسلم - �َقاَل: »لَك َما نيَ
»َيا يزيُد، وَلَك ما أَخْذَت َيا َمْعُن

Dari Abu Yazid Ma’an bin  Yazid bin Akhnas radhiyallahu ‘anhum –dia, bapaknya 
dan kakeknya adalah sahabat Nabi-, dia berkata, “Dulu Abu Yazid mengeluarkan 
dinar-dinar untuk disedekahkan, maka iapun meletakkannya  di samping seseorang 
di masjid, maka akupun datang dan mengambilnya. Kemudian aku mendatanginya 
dengan membawa sedekah tersebut”, ia berkata, “Demi Allah, yang aku inginkan 
bukan engkau.” Maka aku pun mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
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wasallam, beliau bersabda, “Bagimu apa yang kamu niatkan 
wahai Yazid dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma’an ” 
(HR Al-Bukhari no 1422)

Sang ayah tidak bermaksud sedekahnya diberikan kepada 
sang anak, akan tetapi Allah menetapkan bagai sang ayah 
pahala karena niatnya yang baik, meskipun akhirnya harta 
sedekah tersebut kembali kepada sang ayah. Karena sang anak 
di bawah tanggungan sang ayah

Keempat : Niat yang baik merubah pekerjaan yang asalnya 
hukumnya hanya mubah menjadi suatu qurbah (ibadah) yang 
diberi ganjaran oleh Allah.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada 
Sa'ad bin Abi Waqqoosh radhiallahu 'anhu

َها َحتَّ َما َتَْعُل ف ْبَتغي ِبَا َوجَه اهلِل إالَّ ُأِجْرَت َعَلييْ َفَقًة �يَ  َوإنََّك َلْن ُ�نِفَق نيَ
ِفِّ اْمرَأَِ�َك

"Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan satu infakpun 
yang dengan infak tersebut engkau mengharapkan wajah Allah 
kecuali engkau akan diberi ganjaran atasnya, sampai-sampai 
suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu” (HR Al-Bukhari no 
56 dan Muslim no 1628

Mu'aadz bin Jabal radhiallahu 'anhu berkata,

ْوَمت ْوَمِت َما َأرُْجو ِف قيَ .َأمَّا أََنا َ�َأَناُم وََأُقوُم وََأرُْجو ِف نيَ
"Adapun aku, maka aku tidur dan sholat malam, dan aku 

berharap pahala dari tidurku sebagaimana pahala yang aku 
harapkan dari sholat malamku" (HR Al-Bukhari no 6923 dan 
Muslim no 1733)

An-Nawawi berkata, "Maknanya adalah aku tidur 
dengan niat untuk menguatkan diriku dan berkonsentrasi 
untuk ibadah serta menyegarkan/menyemangatkan diri 
untuk ketaatan, maka aku berharap pahala pada tidurku ini 
sebagaimana aku berharap pahala pada sholat-sholatku" (Al-
Minhaaj syarh Shahih Muslim 12/209)

Ibnu Hajr berkata,
مَُّه يَْطلُب الثمََّواب ِفي الرمَّاَحة َكَما يَْطلُبُه ِفي التمََّعب, أِلَنمَّ الرمَّاَحة إِذَا  وََمْعَناُه: أَن

لَْت الثمََّواب ُقِصَد بَِها اْلَِعانَة َعلَى الِْعَبادَة َحصمَّ
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"Maknanya adalah ia mencari ganjaran pahala dalam istirahat sebagaimana ia 
mencarinya dalam kelelahan (ibadah), karena istirahat jika dimaksudkan untuk 
membantu dalam beribadah maka akan mendatangkan pahala" (Fathul Baari 8/62)

Ibnu Qudaamah berkata : Sebagian para salaf berkata, “Sungguh aku lebih 
senang jika pada setiap yang aku lakukan terdapat sebuah niat, sampai-sampai 
pada makanku, minumku, tidurku, dan ketika masuk ke dalam wc, serta pada 
semua yang bisa diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah". Karena 
semua yang menjadi sebab tegaknya badan dan luangnya hati adalah bagian dari 
kepentingan agama, maka, siapa saja yang meniatkan makannya sebagai bentuk 
ketakwaan dalam beribadah, menikah untuk menjaga agamanya, menyenangkan 
hati keluarganya, dan agar bisa memiliki anak yang menyembah Allah setelah 
wafatnya maka ia akan diberi pahala atas semua hal itu. Jangan kamu remehkan 
sedikitpun dari gerakanmu dan kata-katamu, dan hisablah dirimu sebelum engkau 
dihisab, dan luruskanlah sebelum engkau melakukan apa yang engkau lakukan, dan 
juga perhatikanlah niatmu terhadap hal-hal yang engkau tinggalkan. (Mukhtashor 
Minhaaj Al-Qooshidiin hal 363)

Contoh praktek Multi Niat Pada Satu Amalan Sholeh
Diantara contoh praktek menggandakan niat-niat kebaikan dalam satu amalan 

adalah :

Pertama : Duduk di masjid
Ibnu Qudaamah berkata :
“Sebagai contoh duduk di masjid, maka sesungguhnya hal itu adalah salah satu 

amalan ketaatan, dengan hal itu seseorang bisa meniatkan niat yang banyak seperti 
meniatkan dengan masuknya menunggu waktu sholat, iktikaf, menahan anggota 
badan (dari maksiat –pent), menolak hal-hal yang memalingkan dari Allah dengan 
mempergunakan seluruh waktunya untuk di masjid, untuk dzikir kepada Allah dan 
yang semisalnya. Inilah cara untuk memperbanyak niat maka qiyaskanlah dengan hal 
ini amalan-amalan ketaatan lainnya karena tidak ada satu ketaatanpun melainkan 
dapat diniatkan dengan niat yang banyak.” (Mukhtashor Minhaaj Al-Qosshidiin hal 
362 )

Kedua : Menuntut Ilmu
Imam Ahmad berkata :

ْنِفي وَاَضُع ِ�ْيِه َوييَ تيَ ْنِوي ييَ يَُّة َقاَل: ييَ ْت ِنيَُّتُه، ِقْيَل : ِبَأيِّ َشْيٍء َ�ِصحُّ النيِّ  اْلِعْلُم َأْ�َضُل اأَلْعَماِل ِلَمْن َصحَّ
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َعْنُه اْلَْهَل
"Ilmu adalah amalan yang termulia bagi orang yang niatnya 

benar".
Lalu dikatakan kepada beliau, "Dengan perkara apa agar niat 

menjadi benar?", Imam Ahmad berkata, "Ia niatkan untuk bersikap 
tawadhu pada ilmunya, dan untuk menghilangkan kebodohan dari 
dirinya" (Al-Inshoof 2/116)

Imam Ahmad juga berkata :

ْنِوي رَْ�َع ْت ِنيَُّتُه ". َقاُلوا: َكْيَف َذِلَك؟ َقاَل: "ييَ ْعِدُلُه َشْيٌء ِلَمْن َصحَّ  الِعْلُم اَل ييَ
ْفِسِه َوَعْن َغرْيِِه اْلَْهَل َعْن نيَ

"Tidak ada sesuatupun yang setara dengan ilmu bagi orang yang 
benar niatnya", mereka berkata, "Bagaimana caranya?". Imam Ahmad 
berkata, "Yiatu ia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari 
dirinya dan juga dari orang lain" (Majmuu' Fataawaa wa Rosaail 
Syaikh Ibnu Al-'Utsaimiin 26/75)

Ilmu menjadi amalan yang paling mulia tatkala dibarengi 
dengan banyak niat baik, sebagaimana dikatakan oleh Imam 
Ahmad yaitu jika diniatkan untuk agar bisa tawaadhu' dan juga 
untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga untuk 
berdakwah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari 
orang lain.

Syaikh Ibnu Al-'Utsaimin menyebutkan beberapa niat yang 
hendaknya ditanam dalam hati seorang penuntut ilmu tatkala ia 
menuntut ilmu, diantaranya ;

-         Berniat untuk menjalankan perintah Allah
-         Berniat untuk menjaga syari'at Islam, karena menuntut 

ilmu adalah sarana terbesar untuk menjaga kelestarian syari'at 
(hukum-hukum Islam)

-         Berniat untuk membela agama, karena agama memiliki 
musuh-musuh yang ingin merusak agama ini, diantaranya dengan 
menyebarkan syubhat-syubhat

-         Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya
-         Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain
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Ketiga : Tatkala berangkat ke mesjid
Bisa dengan meniatkan perkara-perkara berikut :
1.      Memakmurkan masjid, Allah berfirman 

"Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-
masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir" (QS At-Taubah : 18)

2.      Senyum kepada saudara, karena hal itu adalah 
sedekah

3.      Menyebarkan salam
4.      Menghadiri shalat jama’ah
5.      Memperbanyak jumlah kaum muslimin
6.      Berdakwah dijalan Allah
7.      Merasa bangga karena Allah menyebut-nyebut 

namamu
8.      Menunggu sesaat turunnya ketenangan untuk 

mengkhusyu’kan hati
9.      Menghadiri majelis-majelis ilmu
10. Menunggu turunnya rahmat
11. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-

amalan wajib dan amalan-amalan sunnah untuk 
mendapatkan kecintaan Allah

Multi Niat Juga Berlaku Pada Perkara-Perkara 
Mubah

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya perkara-
perkara mubah jika dikerjakan dengan niat yang baik maka 
bisa berubah menjadi bernilai ibadah. Oleh karenanya 
sungguh kita telah merugi dan telah membuang banyak 
waktu dan tenaga dalam urusan dunia jika kita tidak 
meniatkannya untuk akhirat..terlalu banyak pahala tidak kita 
raih. Ibnu Qudaamah berkata:

"Tidak ada satu perkara yang mubah kecuali mengandung satu 
atau beberapa niat yang dengan niat-niat tersebut berubahlah 
perkara mubah menjadi qurbah (berpahala), sehingga dengannya 
diraihlah derajat-derajat yang tinggi. Maka sungguh besar 
kerugian orang yang lalai akan hal ini, dimana ia menyikapi 
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perkara-perkara yang mubah (*seperti makan, minum, dan tidur) sebagaimana 
sikap hewan-hewan ternak.

Dan tidak selayaknya seorang hamba menyepelekan setiap waktu dan 
betikan-betikan niat, karena semuanya akan dipertanyakan pada hari kiamat, 
"Kenapa ia melakukannya?", "Apakah yang ia niatkan?". Contoh perkara 
mubah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah parfum 
(minyak wangi), ia memakai minyak wangi dengan niat untuk mengikuti 
sunnah Nabi, untuk memuliakan masjid, untuk menghilangkan bau tidak 
enak yang mengganggu orang yang bergaul dengannya" (Mukhtasor minhaaj 
Al-Qoosidhiin hal 362-363)

Sebagai contoh menggandakan niat dalam perkara-perkara mubah 
misalnya tatkala makan dan minum:

1.      Untuk menguatkan tubuh agar bisa beribadah kepada Allah
2.      Merenungkan nikmat Allah, sebagai pengamalan firman Allah "Apakah 

manusia tidak melihat kepada makanannya?" (QS 'Abasa : 24)
3.      Mensyukuri nikmat Allah
4.      Berusaha menerapkan sunnah Nabi tatkala makan dan minum
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