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VISI VISI VISI VISI     
 
Terwujudnya Masyarakat Internasional yang : 
� Beriman 
� Sehat lahir, batin dan lingkungan  
� Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi  
� Bersatu, saling menyayangi dan saling menyelamatkan  
� Sukses di dunia dan di akhirat. 

 

MISIMISIMISIMISI    
 

• Dakwah ila Allah Melalui Ilmu Kesehatan, Entrepreneurship, dan Iptek 

• Mencetak Cendekiawan, Wirausahawan (entrepreneur), Saintis beriman dan bertaqwa, 
Ulama, Motivator, dan lain sebagainya dari eks Korban Napza. 

• Mengarahkan para peserta program Islam Therapy kepada masa depan yang lebih baik 

dengan menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai penuntun 

• Mengikutsertakan para korban Napza, ODHA, dan eks Pengidap Gangguan Jiwa 
dalam berkarya dan berbakti kepada Agama, Bangsa, dan Negara. 

• Mengajak segenap kaum Muslimin untuk bersama-sama mewujudkan Visi dan Misi 

Islam Therapy  
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Kata Pengantar Edisi Remix 2009 
 

 

 

 

Bismillahirahmanirrahim 
  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
  

 

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, dan 

kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam mengikuti petunjuk-NYA dan menjauhi  

segala hal yang dilarang-NYA. Shalawat dan salam semoga tercurahlimpahkan selalu kepada Nabi  

Muhammad SAW., yang menjadi Guru terbaik sepanjang masa bagi segenap manusia dalam segala hal, 

baik dalam  perkara Dunia maupun perkara Akhirat. Juga Shalawat Dan salam semoga tercurahlimpahkan 

selalu kepada keluarga Beliau, para sahabatnya, serta mereka yang taat kepada Allah, ikut Sunnah 

Rosululloh, sampai akhir jaman. 

  

Program Islam Therapy disusun dan dirintis pada Awal September 2006. Pada bulan Oktober 2006 

bergabung dengan suatu LSM yang bergerak di bidang penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba 

dan HIV/AIDS untuk uji coba program.  

  

Jenal Abidin dalam Proposal tesis Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Cirebon 2007 dengan judul: Terapi Korban Narkoba Melalui Program Islam Therapy , menulis: "Islam 

lahir membawa seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan umat manusia. Peraturan-peraturan 

tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pusaka yang diwariskan Nabi Muhammad 

SAW. agar dipedomani manusia, sehingga meraih kemaslahatan hidup dan kebahagiaan lahir batin juga 

dunia-akhirat. Hukum-hukum yang termuat dalam peraturan tersebut pada hakekatnya memiliki lima 

tujuan, yaitu menjaga agama (hifdzu dien), menjaga jiwa (hifdzu nafs), menjaga akal (hifdzu aql), menjaga 

harta (hifdzu mal), dan menjaga keturunan (hifdzu nasl). Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 4 

ada dalam Islam akan membuat penodaan terhadap agama, merusak jiwa, akal, harta dan keturunan. salah 

satu diantara sekian banyakpelanggaran yang dilakukan manusia  adalah penyalahgunaan narkoba. 

penyalahgunaan narkoba tidak hanyamenjadi masalah lokalmaupun nasional, tetapi sekarang menjadi 

masalah global (mendunia). karena itu tanggung jawab penanggulangannya harus menjadi tanggung jawab 

internasional" 

  

Program Islam Therapy merupakan Program Komprehensif Internasional untuk menangani masalah 

penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa yang sedang menjadi ancaman Global. Program 

Islam Therapy disusun dari berbagai program Islami di seluruh dunia sekaligus sebagai penghubung antar 

program, dengan mengingat bahwa Islam adalah agama Universal. Program Islam Therapy merupakan 

suatu upaya mencampurkan (mixing) program-program kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam di 

seluruh dunia untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan, mengobati, dan menjaga umat manusia dari 

segala hal yang akan merusak kesehatan fisik, mental dan lingkungan hidup serta antar program disusun 

agar saling terkait dan saling menguatkan.  

 

Untuk menumbuhkan keimanan melalui bukti-bukti sains, Islam Therapy mendukung program 

Harun Yahya (Turki). Sub Program “Jangan Bersedih, Kembalilah ke Agama” merupakan pengembangan 

buku berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) karya DR. Aidh al-Qarni (Saudi Arabia), 

Sedangkan perubahan perilaku dan gaya hidup adalah dengan cara I’tikaf yang diadopsi dari Khuruj Fi 

Sabilillah (India). Di negeri kita sendiri, banyak program-program Islami dengan beragam metode tapi satu 

tujuan yang harus kita dukung seperti ESQ (Ary Ginanjar ), Quantum Ikhlas (Erbe Sentanu) Metode 

Prof. Dadang Hawari (Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater), Metode Inabah (Pon-Pes Suryalaya) 

pelatihan shalat Khusyu (Abu Sangkan), MQ (Aa Gym), Mukjizat Gerakan Shalat / Senam ergonomik 

(dr. Sagiran, M.kes & Drs. Madyo Wratsongko), dan lain-lain. Program Islam Therapy ada yang sedang 

berjalan apa adanya dan beberapa diantaranya masih dalam tahap rencana. Tentunya hanya akan berjalan 

sesuai harapan jika didukung oleh semua pihak. Tujuan utama dari program Islam Therapy adalah 

mengenalkan seluruh manusia kepada Allah. 

  

Agama Islam adalah Agama yang lengkap dan sempurna. Dalam agama Islam diajarkan Kecerdasan 

Qalbiah, Entrepreneurship, Ilmu Kesehatan, Ilmu dakwah (penyuluhan), mencari dan menyebarluaskan 

informasi (ilmu Hadist), Ilmu ekonomi, Ilmu pendidikan, Psikologi, Iptek, Politik, Ilmu komunikasi, 

Management, Mnemonik, Konseling, memberdayakan SDM, Sosiologi, Leadership, dll. 
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Tidak ada suatu kebaikan pun, melainkan telah ditunjukkan dan diperintahkan oleh Islam. Dan tidak 

ada suatu kejelekan pun, melainkan telah diperingatkan oleh Islam agar dihindari. Semuanya demi 

kebaikan umat manusia dan indahnya tatanan alam semesta. Segala yang diajarkan oleh Allah dan Rosul-

Nya adalah bagian dari Islam Therapy 

  

Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Kita harus memiliki program komprehensif berbasis 

Islam yang akan kita perkenalkan ke seluruh dunia terutama negara-negara Islam karena masalah 

penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, dan Psikopatologi merupakan bencana Global. Agama Islam telah 

mengajarkan kepada kita Therapeutic Community (TC), Family and Couple Support, Harm Reduction, 

Demand Reduction, Sock Therapy, 12 Steps, Konseling, Chatarsis, Modeling, Prevention, Terapeutik, 

Relapse Prevention (After Care), Gaya Hidup Sehat, Self Help Group, dan lain-lain dengan melibatkan 

seluruh ilmu kesehatan Fisik, Mental dan kesehatan lingkungan hidup, baik ilmu kesehatan Timur maupun 

ilmu kesehatan Barat, berdasarkan Firman Allah SWT, ”Dan Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, 

maka Ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas 

(rahmatnya) lagi Maha Mengetahui” (Al-Qur’an, 2 : 115) 

  

Islam Therapy adalah ide saya. Jika terdapat kesesatan dalam Islam Therapy, berarti berasal dari 

kesesesatan dan kebodohan saya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kesucian Agama Islam. yang saya 

lakukan selama ini hanya “mencampurkan (mixing) seluruh kebaikan untuk memperbaiki”. Antar program 

disusun agar menjadi suatu system yang saling terkait dan saling menguatkan. 

  

Dalam memperjuangkan Islam Therapy, banyak sekali kesalahan dan kegagalan namun – meminjam 

ungkapan Thomas Alva Edison – saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 jalan yang belum 

berhasil. Saya relapse/kambuh dan itu berarti saya harus belajar sekaligus merasakan sambil menyusun 

program pencegahan relapse. Dengan banyaknya kesalahan dan kegagalan, Program Islam Therapy- 

menurut saya semakin dekat kepada kesempurnaan. Saya hanya tertarik dengan penyusunan program Islam 

Therapy dari berbagai sumber terkait. Jika Islam Therapy telah dikenal, saya memposisikan diri hanya 

sebatas peserta program. 

  

Islam Therapy berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam yang benar karena seperti halnya ketika 

kita berobat kepada dokter, kita harus mengikuti petunjuk yang benar dari dokter demi tercapainya 

kesembuhan. Ketika kita berobat ke dokter, jika kita diberi sepuluh pantangan oleh dokter, maka harus kita 

patuhi semuanya jika kita benar-benar ingin sembuh. Apabila kita hanya menghindari sembilan dari 
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sepuluh pantangan yang dinasihatkan oleh dokter, maka pelanggaran pada satu pantangan dapat 

menjadikan upaya kita menghindari sembilan pantangan sia-sia karena pelanggaran pada satu pantangan 

dapat menjadikan penyakit kita semakin memburuk.  

 

Program Islam Therapy lebih kepada kesehatan dan kesehatan adalah hak setiap manusia terlepas 

dari agama, suku bangsa, status sosial, baik atau jahat, dan sebagainya. Semua dosa adalah biang penyebab 

penyakit dan obatnya adalah mengamalkan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun 

harus kita akui bahwa meninggalkan dosa secara total adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Karena itu 

jika kita masih saja melakukan dosa, kita harus meminimalisir efek buruk dosa dengan melakukan 

kebaikan agar efek buruk dari dosa tidak begitu membahayakan. Yang terpenting adalah kita jangan 

menjadi penyebar penyakit. Kita harus memiliki tekad bahwa dosa ini cukup saya yang melakukan. Kita 

harus menyelamatkan orang lain agar mereka tidak melakukan dosa yang sama dengan kita. Milikilah 

tekad para ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) : HIV STOP WITH ME 

 

Program Islam Therapy adalah kebaikan bagi kita semua. Setanis sekalipun akan mendapatkan 

kebaikan dari program Islam Therapy. Setan hanya menghancurkan dan menyengsarakan para pengikut 

mereka.  Jika saya tak mampu menyadarkan para setanis, maka setanlah yang akan menyadarkan mereka. 

Setan saya jadikan salah satu tokoh utama yang akan mensukseskan program Islam Therapy. Setanlah yang 

menghalangi saya melakukan dosa karena saya muak disengsarakan oleh mereka. Ibadah setan adalah 

menghancurkan kehidupan orang yang melanggar larangan Allah. 

 

Program Islam Therapy bukan untuk pembasmian melainkan mengurangi dampak buruk dan 

penyelamatan. Program Islam Therapy mempromosikan cinta dan damai. Saya ingin cinta dan damai di 

tempat dugem sekali pun. Clubbers yang ikut program Islam Therapy diharapkan saling bekerjasama 

menciptakan suasana cinta dan damai di diskotik dan tempat party lainnya. Dugem dan ngedijeey jangan 

lupa menjaga kesehatan dan keselamatan. I Love You Fuuuull !  

 

Saya menyarankan kepada setiap organisasi Islam termasuk remaja masjid, ada tim yang 

mempelajari Islam Therapy sehingga bisa menangani korban Narkoba, HIV, dan Gangguan jiwa di 

wilayahnya dan setiap muslim yang memiliki keahlian dalam pengobatan – atau ilmu apapun selama sesuai 

dengan ajaran Islam - mengajarkan ilmunya dengan ikhlas. Saya yakin, Anda memiliki potensi yang lebih 

besar dari saya dan lebih pantas untuk memperjuangkan Islam Therapy. 
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Melalui program Islam Therapy, saya yang bodoh dan hina pun bisa berdakwah tanpa harus pintar 

dan terhormat atau terkenal serta tak perlu merangkai kata terkait saya menderita aphasia (gangguan 

bahasa) yang membuat saya sulit bicara. contohnya, untuk berdakwah melalui sains, saya tinggal 

mengundang orang-orang terutama para remaja kemudian memutar VCD karya Harun Yahya sehingga 

tidak perlu menghabiskan waktubertahun-tahun dan biaya besar hanya untuk berdakwah melalui sains. 

Islam Therapy adalah dakwah mudah,murah, sederhana, namun berkualitas tinggi dan siapa pun 

bisa melakukannya. Mengajukan solusi yang sulit untuk dilaksanakan oleh semua orang bagi saya 

tak ada gunanya. 

  

Ebook ini disusun dari berbagai sumber dan dari sedikitnya pengetahuan serta pengalaman penyusun 

selaku Pekerja sosial yang bergerak dalam penanggulangan Bahaya penyalahgunaan Narkoba dan 

HIV/AIDS. Penyusun berharap, buku ini tidak terlalu mengecewakan Pembaca terutama karena terlalu 

tipisnya buku ini sehingga penjelasannya kurang maksimal.  

 

Penyusun pun yakin bahwa dalam buku ini akan banyak sekali kesalahan terutama dalam hal 

pengutipan. Karena itu, penyusun memberitahukan sumber pengutipan, meski pun tidak bisa semuanya, 

agar pembaca dapat merujuk langsung ke sumbernya. 

  

Penyusun meminta maaf apabila ada pihak yang merasa tersinggung atau mungkin ada pihak yang 

merasa dirugikan dalam penyusunan buku ini yang banyak mengutip karya orang lain tanpa ijin. 

Pengutipan ini memang disengaja oleh penyusun dan penyusun menganggapnya sebagai keputusan terbaik. 

Pengutipan inilah yang dijadikan ‘kekuatan’ pada apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

  

Cara saya menyusun buku ini adalah menulis ulang tulisan para pakar sebagai garis besar. Kemudian 

saya lakukan pengembangan pada tulisan tersebut dan tulisan tersebut saya kuatkan oleh tulisan para pakar 

yang lain. Dengan cara ini ide yang ingin saya sampaikan akan memiliki kekuatan. Dengan cara melibatkan 

para pakar, saya berharap dapat menyatukan hati kita semua untuk sama-sama berjuang. 

  

Tujuan saya menyusun buku ini adalah agar siapapun yang melihat kebenaran dalam Program Islam 

Therapy – terutama para dokter Muslim - dapat mengembangkan, mengoreksi kesalahan, dan 

memperjuangkannya di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan karya  sederhana ini dapat menjadi 

inspirasi, motivasi, dan bermanfaat dalam kehidupan Anda dan Orang-orang  yang Anda sayangi. Penyusun 

melepaskan diri apabila ada isi dalam buku ini yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 
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Kritik yang membangun, komentar dan saran dari para Pembaca sangat saya butuhkan untuk Remix 

Program Islam Therapy berikutnya.   

  

Semoga Allah yang Maha Mengetahui meridhai usaha-usaha kita untuk menjaring hikmah dari 

luasnya lautan ilmu serta setiap persoalan. Mahasuci Allah yang tiada henti mengalirkan ilham kepada kita 

untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadikan kita selalu ingat akan kebesaran-NYA. Semoga kita 

termasuk orang-orang yang diberi ilham dan hikmah dari setiap kejadian dan menjadi orang-orang yang 

beruntung karena ingin berubah setiap hari menjadi lebih baik. 

  
Wassallam 

 
Republik Indonesia, 14-Agustus-2009 

 
Muhammad Yusuf 

 
Alamat E-mail : 

islamtherapy@yahoo.com 

Kunjungi :  

Bendera Hitam Web Blog  
Pusat Informasi Penanggulangan Bahaya Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa Berbasis Ajaran Islam 

(Konsep Pertama Di Dunia) 

http://benderahitam.wordpress.com 
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Ucapan Terima Kasih dan Salam 

 
Kepada Allah SWT dan Rasul-NYA, Keluarga besar saya, Undergrounders, Slankers, Clubbers, Disc Jockeys, Para 

Pelaut, Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten, PSPP Galih Pakuan, 

Yasar Nurma Foundation, HEALINDONESIA, Bandung Plus Support, Kemuning Plus Support, PKBI Bandung, 

PKBI Cirebon, Yayasan Maha Kasih, Cirebon Plus Support, Cirebon Addict Community, FKPA, Ciremai Care 

Community, Paguyuban Seniman Jalanan (PSJ), Ikatan Persaudaraan Korban Napza Berkarya (IPKNB), Ciremai 

Care Community, Seluruh KDS, seluruh teman-teman di pelatihan penanganan korban narkoba dan HIV/AIDS, 

Seluruh anggota Islam Therapy Community di Facebook, Broadcast 91,4 FM, Ilmu Pengetahuan, Para Ilmuwan 

dan Penyebarluas Ilmu pengetahuan, Jemaah Tabligh & Jemaah Salafy, Entepreneurs, Orang-orang yang berani 

gagal, Orang-orang yang sedang berjuang untuk cita-citanya, seluruh Penerbit, Toko Buku & Perpustakaan, 

www.pakdenono.com dan para Website Owners terutama pemilik wordpress.com, scrib.com, Facebook, dan 

Friendster, serta kepada segenap yang berjasa pada Islam Therapy yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.. 

hatur nuhun pisan.  
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Bab 1 : Narkoba   
Sekilas Bahaya Narkoba 
Jangan Hancurkan Kejaiban-keajaiban organ-organ Tubuh Kita Dengan Narkoba  
Jenis dan dampak Buruk Narkoba  
Deteksi Dini dan tanda-tanda penyalahguna Narkoba   
Proses dan tahapan Ketergantungan  
Orang yang mudah terjerat Narkoba  
Tahap-tahap Perubahan  
Kisahnya Nyata Pecandu Narkoba  
 

Bab  2 : HIV/AIDS   
Sekilas Bahaya HIV/AIDS  
Sejarah HIV  
Pengertian HIV 
Struktur Dan Perkembangbiakan HIV 
Informasi dasar HIV/AIDS   
Masalah Kejiwaan pada penderita HIV/AIDS 
Tuntunan Syari’at Islam Dalam Bersikap,  Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS  
di Indonesia  
Antar Tokoh Agama, Saatnya Bersatu menanggulangi HIV/AIDS  
Hentikan diskriminasi Pada Pengidap HIV/AIDS  
 

Bab 3 : Gangguan Jiwa   
Sekilas bahaya gangguan Jiwa   
185 dari 1000 penduduk Indonesia alami gangguan jiwa  
Psikopatologi dalam Psikologi Islam   
Tujuh jenis Emosi abnormal dalam teori Kedokteran Tiongkok  

 

Saatnya bersatu dan bangkit bersama...  

 

Bab 4 : Islam adalah Agama Universal (Universal Religion)  

Muhammad dalam Kitab Suci Dunia (seruan Kepada satu Agama, Agama Islam)   

Orang-orang yang terlibat Terorisme atas nama Agama  

 

Bab 5 : Islam Therapy, Program Komprehensif Internasional Untuk Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan 
Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa Berbasis Ajaran Islam (Konsep Pertama di Dunia)  

� Kecerdasan Qalbiah  
� Entrepreneurship   
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� Ilmu Kesehatan   
� Membaca dan Menulis   
� Fashion  
� Ilmu Dakwah (Penyuluhan)   
� Mencari dan Menyebarluaskan Informasi (Ilmu Hadist)   
� Seni  
� Ilmu ekonomi  
� Ilmu pendidikan   
� Psikologi  
� Iptek   
� Politik   
� Hak Asasi Manusia  
� Ilmu Perang   
� Militer  
� Nasionalisme  
� Ilmu komunikasi  
� Management  
� Mnemonik   
� Konseling  
� Memberdayakan SDM dan Mendelegasikan Tugas   
� Sosiologi dan Kebudayaan  

� Leadership  

   

Bab 6 : Penjelasan singkat beberapa metode Terapi dengan Iman dan Amal Shalih ...  
� Terapi Iman  
� Terapi Sholat  
� Terapi Dzikir  
� Terapi Do’a  
� Terapi Aroma (aromatherapy)  
� Terapi Puasa  
� Terapi Salat Tahajud  
� Terapi Mandi  
� Terapi Wudhu (hydrotherapy)  
� Terapi Bersiwak   
� Terapi Berjilbab   
� Terapi Istinja dengan Air setelah buang air  
� Terapi Membaca Al-Qur’an  
� Terapi Ibadah Haji 
� Terapi Zakat   
� Terapi Olah raga   
� Terapi Sedekah   
� Terapi Bekerja  
� Terapi Menghindari Makanan dan Minuman Haram 
� Terapi Berkhitan  
� Terapi Bergaul dengan Orang-orang Shalih  
� Terapi Menceritakan Nikmat-nikmat dari Allah  
� Terapi Menyibukkan diri dengan ilmu dan Amal yang bermanfaat  
� Terapi Mengendalikan nafsu dan Menghindari dosa 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 12 

� Terapi Ridha dan tidak berkeluh-kesah  
� Terapi Menjalani Islam Secara Kaffah baik sukarela maupun terpaksa demi kesehatan dan kesuksesan  
� Terapi memaksa diri berbuat Ta’at  
� Terapi Melihat kepada orang yang berada di bawah   
� Terapi Menyebarkan Salam dan Berjabat tangan  
� Terapi Zuhud   
� Terapi Mengakui kelemahan  
� Terapi 5 S (Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)  
� Terapi Meminta Maaf, Memaafkan, dan Saling Memaafkan  
� Terapi Hidup sederhana (Hemat)  
� Terapi Melupakan Jasa Dan Kebaikan Diri  
� Terapi keluarga (Family Therapy)  
� Terapi Memperbaiki Diri  
� Terapi LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!)   
� Terapi Mengingat Mati dan Ziarah kubur    
� Terapi Taubat dan Istighfar  
� Terapi Menangis Karena Allah  
� Terapi Melihat kebaikan dalam segala Hal  
� Terapi Perbuatan dan Ucapan yang baik  
� Terapi Menjaga Lisan  
� Terapi Berpikir dan merenung   
� Terapi Sunnah dan Adab-adab sehari-hari  
� Terapi Saling Tolong-menolong  
� Terapi Berjamaah   
� Terapi Pernikahan dini  
� Terapi Kasih Sayang  
� Terapi Berserah diri dan Bertawakal kepada Allah   
� Terapi Memusatkan perhatian pada saat sekarang   
� Terapi Bersyukur (Berterima Kasih)  
� Terapi Takut Kepada Allah  
� Terapi Menjadikan Islam sebagai Solusi Untuk Menyelesaikan segala masalah  

 
Menjadikan Ajaran Islam Sebagai Metode Mendeteksi Penyakit Fisik & Mental  
 
Bab 7 : Penjelasan Singkat beberapa Metode Terapi dengan Thibbun Nabawi   
Forum kedokteran Islam Indonesia (FOKI)  
Kode Etik Kedokteran Islam  

� Al-Hijamah/Bekam/Cupping Metodh   
� Ruqyah (Healing Words) + Hexagonal Water  
� Terapi Dipukuli  
� Terapi ASI (Air Susu Ibu)  
� Madu  
� Habbatusauda (Black Cumin)  
� Minyak Zaytun  
� Kolostrum  
� Buah Delima  
� Obat-obatan dan Suplemen alami (Makrobiotika)  
� Terapi Bubur   
� Terapi Bercelak  
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� Terapi Jus (Juice)  
� Terapi Tidur (Istirahat)  
� Terapi Memukul Paha  
� Terapi Tidak Putus Asa  
� Dan lain-lain   

 

Kalifah Alam Semesta Dan Setan 
 
Bab 8 : Insya Allah, Dunia Bebas Narkoba,  
HIV/AIDS dan Gangguan Jiwa Pada Tahun  2015 Melalui Aksi Indonesia Satu Juta Program Internasional  
 
 
 
 
Program-program Dasar Islam Therapy  
  

1. Jangan Bersedih, Kembalilah Ke Agama  
2. Islam Therapy On The Screen   
3. Pemulihan Fisik dan Mental  

a. Metode Prof. Dadang Hawari  
b. HEALINDONESIA (Program Dt. Awan) 
c. INABAH (Program Abah Anom) 

4. Perubahan Perilaku dan Gaya Hidup  
a. Khuruj Fi Sabilillah (Program Syaikh Ilyas) 
b. ESQ (Program Ary Ginanjar Agustian) 
c. Quantum Ikhlas (Program Erbe Sentanu)  
d. Manajemen Qalbu (Program A’a Gym)  
e. Narcotic anonymous  
f. Terapeutic Commuity  
g. Family Therapy  
h. HIV anonymous  
i. Harm Reduction   

5. Tenda Religi (Program Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Feat. Muhammad Yusuf)  
6. Islam Therapy FM (Program Muhammad Yusuf) 
7. Taman Bacaan, Audio & Audiovisual Islam Therapy (Program Muhammad Yusuf) 
8. Homeschooling (Program Rindani Sumaryah) 
9. Menjadikan Masjid-masjid Sebagai Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar (Program Sunan Gunung Jati 

Feat. Muhammad Yusuf) 
 
Sebelum Murtad dan mengajak Orang lain Anti Agama Tentang Muhammad Yusuf 
Kumpulan links Websites/blogs, Artikel, Ebook dan Video 
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”Sebaiknya para pecandu narkoba segeralah berhenti, sekali lagi berhenti mengkonsumsi narkoba. 

Tidak ada satupun seseorang yang dapat meraih sukses dalam hidup ini apabila kehidupannya 
dikendalikan oleh narkoba. Kontrol dan kendalikan hidupmu tanpa narkoba. Jangan membuat 

kelalaian yang disengaja, karena bagaimanapun kalau menjadi pecandu narkoba, maka dalam hidup 
ini telah kehilangan segalanya dengan sia-sia” 

 
[Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia] 

 
 
 
Sekilas Bahaya Narkoba 

� Di sekitar daerah Haadyai, Muangthai Selatan, pada awal 1979, para penguasa memergoki satu cara yang sangat keji 
dalam menyelundupkan heroin lewat perbatasan, Malaysia. Bayi-bayi diculik atau dibeli dari orang tuanya – yang 
tidak menyadari apa maksud sebenarnya si Pembeli. Bayi tersebut lalu dibunuh, isi perutnya dikeluarkan dan diisi 
dengan kantong-kantong heroin. Mayat itu lalu dibawa menyeberangi perbatasan, laksana bayi yang terlena di buaian 
tangan ‘ibu’ tercinta. 

� Di Hamburg, Jerman, seorang pemuda sempat menelan ekstasi sebelum terlibat keributan dengan pacarnya sampai ia 
nekat menghujamkan samurai ke jantungnya dan mati konyol 

� Di Thailand, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat kecelakaan lalu-lintas di bawah pengaruh miras 
mencapai US$ 4 Billion per tahun, yang merupakan 16 % dari APBN atau 2,8 kali dari dana Departemen kesehatan 
Masyarakat. Antara tahun 1989 dan 1994 kematian akibat kecelakaan lalu-lintas (di bawah pengaruh miras) 
meningkat sampai 170 %; 30 % tempat tidur di rumah sakit dihuni oleh pasien-pasien akibat kecelakaan lalu-lintas 
tersebut di atas. 

� Di Amerika, penyalahgunaan Narkotika sudah merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern. 
Dikemukakan bahwa 1 di antara 11 orang dewasa Amerika adalah pecandu narkotika berat; sementara di kalangan 
remaja adalah 1 di antara 6 orang. Cedera, cacat, hingga kematian akibat penyalahgunaan narkotika adalah hal yang 
sia-sia yang disebabkan karena over dosis, tindak kekerasan dan kecelakaan (terutama kecelakaan lalu lintas) 

� Di Republik Indonesia, Peredaran Gelap dan penyalahgunaan Narkoba semakin mengerikan. Prevalensi 
Penyalahguna Narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5 % penduduk Indonesia adalah 
penyalahguna Narkoba. Maraknya peredaran Narkoba di Indonesia merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 triliun 
setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan, setiap tahunnya 15.000 
orang meninggal akibat penyalahgunaan Narkoba. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa 
perhari harus melayang akibat Narkoba. 

� Operasi Nila Rencong yang digelar khusus Oleh BNN di wilayah Aceh setahun terakhir ini menorehkan hasil yang 
membelalakkan mata. Total berat pohon dan bibit ganja yang ditemukan di areal hutan dan pegunungan bermedan 

 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 15 

berat di ujung barat provinsi Indonesia tersebut tercatat sebesar 373,245 ton. Berat total yang setara dengan berat 6 
ribu pria dewasa yang bila semuanya didudukkan dapat memenuhi 8 lapangan sepakbola!. 

� Beberapa tahun yang lalu penyair kawakan, Taufik Ismail , mengaku pernah dibuat tak bisa tidur dua hari dua 
malam. Matanya terus melek, pikirannya kalut karena dihantui kegetiran yang luar biasa. Seperti dikutip Kompas 
Cyber Media (KCM), hal itu dialaminya setelah ia mewawancarai tiga puluh remaja laki-laki dan perempuan di 
sebuah panti rehabilitasi Narkoba di Jakarta. “Setelah ngobrol dan mendengar cerita mereka, saya tidak bisa tidur dua 
hari berturut-turut. Saya benar-benar merinding mendengarnya. Saya berpikir, sudah sangat luarbiasa kerusakan 
bangsa ini. Kemana pun saya pergi, apakah itu di kota besar, kecil, tepi pantai, saya melihat mayat-mayat berdiri. 
Mereka adalah korban dari ekstasi, marijuana dan Shabu-shabu” 

� Janda Kholinah (bukan nama yang sebenarnya), berusia 47 tahun, yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang 
pedagang nasi goreng. Menghadapi putranya, Adiansyah (bukan nama yang sebenarnya) berusia 23 tahun, terjerat 
Narkoba sejak di bangku SMP. Kholinah tidak mudah menyerah. Dirinya berupaya agar anaknya dapat sembuh dan 
bebas dari barang haram meski berkorban harta habis-habisan. “Saya rela berbuat apa saja supaya anak saya bisa 
sembuh”, ungkapnya. Derita Kholinah memang berkepanjangan. Pada tahun 2000-an suaminya meninggal akibat 
Stroke yang makin parah karena memikirkan Adian yang kecanduan Narkoba. Belum lagi, karena perhatian total 
Kholinah diberikan kepada Adian, putra sulungnya, Ardana (bukan nama yang sebenarnya) berusia 25 tahun, tiba-
tiba menjadi pemuda yang mengurung diri di kamar dan tidak mau bekerja lagi. “dia Stres dan saya bawa berobat 
meski dengan uang pas-pasan”, kata Kholinah. Perilaku pemakai Narkoba memang selalu berusaha untuk memegang 
uang untuk sakau. “jika tak diberi uang saya bisa dihajar habis-habisan. Pernah saya diseret dari rumah tetangga 
dimintai uang. Duh Gusti..”, ujarnya sedih. Agustus tahun lalu, Adian menganiaya ibu kandungnya karena dimintai 
uang sebesar Rp 25 ribu tidak mau memberi. “sejak bangun tidur saya pasrah. Saya benar-benar tidak punya uang. 
Jadi mau diapain saja pasrah”, ungkapnya. Namun tetangganya merasa tidak tega terhadap Kholinah dan ingin 
membuat Adian jera. Akhirnya Adian dilaporkan kepada pihak aparat keamanan dan diamankan.  

� KPP menyebutkan bahwa 3 % dari total pecandu di Indonesia adalah perempuan. Jika merujuk pada hasil penelitian 
BNN yang menyebutkan 1,5 % dari total penduduk Indonesia adalah Penyalahguna Narkoba, berarti kurang lebih ada 
sekitar 120.000 perempuan di Indonesia yang menjadi Penyalahguna Narkoba. Bayangkan apabila semua perempuan 
tersebut adalah ibu-ibu yang memiliki rata-rata dua orang anak maka akan terdapat 240 ribu anak yang terlantar 
karena ibunya tidak berdaya dan terjerat oleh setan Narkoba. Atau kalaupun semua perempuan itu belum berkeluarga, 
maka malapetaka sudah menunggu mereka dan anak-anak mereka kelak. Apalagi bila perempuan tersebut adalah 
pengguna Narkoba jarum suntik, maka HIV/AIDS, Hepatitis, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya sudah 
membayangi dan cenderung menular ke anak-anak mereka 

� Dari berbagai data dan informasi yang ada di BNP (Badan Narkotika Propinsi) DKI , diketahui bahwa wilayah 
penyebaran, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba telah merambah ke berbagai tempat pendidikan dari SD, 
SMP, SMU, hingga perguruan tinggi. Maraknya aksi-aksi kekerasan seperti perusakan, pemerasan, penganiayaan 
hingga tawuran yang dilakukan oleh pelajar, salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan Narkoba. Untuk itu, 
menurut Fauzi Bowo, para pelajar, orang tua serta guru perlu mendapatkan pembekalan dan pengetahuan tentang 
bahaya Narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Lebih jauh lagi, kita harus meningkatkan kesadaran dengan 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta pengetahuan yang memadai tentang pola hidup sehat. 

� “Dulu saya seorang pemakai narkoba berat” tutur Jefri Al-Buchary  atau sebutan akrabnya UJ. ”Mengulas kehidupan 
saya kalau diceritakan sangat pahit dan memang ini sudah menjadi jalan saya” ungkapnya. Kata UJ, narkoba itu 
seperti duri yang bernyawa, jika sudah masuk ke dalam diri kita maka perlahan-lahan duri itu akan menusuk-nusuk 
diri kita dari dalam, yah.. akhirnya hanya diri sendiri yang merasakan bagaimana sakitnya, tersiksanya bahkan sampai 
ajal mendekati kita” 

� Testimoni Bunda Iffet: ”hati saya trenyuh melihat efek jahat narkoba pada anak saya” (Bimbim Slank). Slank, Band 
besar yang telah mengukir banyak prestasi di kancah musik Indonesia adalah salah satu ikon yang mempunyai fans 
fanatik terbesar di negeri ini. Eksistensinya di dunia musik tak diragukan lagi. Seiring perjalanan waktu, grup band 
yang telah dua kali bongkar pasang personil, ternyata tak lepas dari lika-liku problematika seputar narkoba. Namun 
berkat perjuangan serta tangan dingin bunda Iffet, akhirnya band ini mampu lepas dari masalah ketergantungan 
narkoba. Setelah benar-benar pulih dan bersih dari narkoba, Band ini menguatkan tekadnya untuk berperang melawan 
narkoba, serta mengajak orang dan fansnya agar tidak menggantungkan hidupnya pada narkoba. Harus diakui, 
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mereka adalah legenda musik tanah air yang bisa memberi contoh positif dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak 
orang. ”Sekarang bukan jamannya lagi slogan ”Say no to Drugs”, tapi ”Fight Against Drugs”, jangan hanya bilang 
tidak tapi perangi narkoba. Kami hanya memberikan contoh pada para slankers agar tidak make narkoba. Kita ingin 
sampaikan, tanpa narkoba kita punya stamina yang kuat dan bisa berkarya. Sejauh ini, memang kami tidak punya 
album khusus tentang narkoba, namun kita punya banyak lagu yang bertemakan itu.” tegas Bimbim  ketika dimintai 
komentarnya pada Pentas Musik Akbar di Ancol 17 Juni 2007 dalam rangkaian HANI.  

� Dalam seminggu, Capt. H. Kaharuddin  bisa menghabiskan Rp 16 juta untuk membeli shabu. Dalam kurun waktu 
tersebut Kahar tetap melaksanakan tugasnya di kantor yakni di Barito sebagai kepala pelayaran. Lama-kelamaan 
produktifitasnya menurun; Kahar bahkan hanya mampu mengandalkan anak buahnya untuk bekerja. Pernah pada saat 
rapat dengan bos perusahaannya dari Korea ia tertidur sampai rapat berakhir. Efek jahat shabu pada tubuhnya sudah 
mulai parah. Badannya seakan tidak punya tenaga untuk beraktifitas, ia bisa menghabiskan sehari penuh untuk tidur 
sehingga kerjaannya pun terbengkalai. Badannya kurus karena tidak ingat makan, otaknya lemah. Bahkan karena 
saking seringnya tertidur ia sudah lupa akan waktu dan hari. Akibatnya Kahar jadi bulan-bulanan penipuan oleh 
teman dan anak buahnya. Barang-barang di rumahnya ia jual dengan harga murah tanpa sadar. Mobil limosinnya 
hanya dijual dengan harga 100 juta. ”hidup saya sudah pasrah, mau makan atau tidak kek terserah,” kenang Kahar 
pada saat kecanduannya akan narkoba masih merongrong walaupun harta ludes tak tersisa. Teman dan keluarga 
menjauh. Saat ini ia sudah banyak menyadarkan orang di Ternate, terutama kaum muda. ”dengan cerita saya ini, saya 
ingin pembaca (majalah) SADAR jangan pernah coba-coba pakai narkoba. Untuk yang masih make, sebenarnya 
harga diri mereka akan hilang karena menjadi bodoh, lebih bodoh dari binatang. Sebodoh-bodohnya binatang lebih 
bodoh lagi orang yang make shabu. Kedua, mereka tidak menyadari akibatnya nanti. Syukur kalau dia mati, tapi 
kalau tidak? Bisa Gila. Seperti saya ini yang sudah mengalami akibatnya. Saya juga berharap mudah-mudahan 
dengan membaca kisah saya ini ada lima bandar saja yang sadar, sehingga beribu-ribu manusia bisa selamat dari 
narkoba” 

� Seorang bapak, sebut saja Budi Ardjanto (bukan nama sebenarnya), tiba-tiba menangis tersedu-sedu sambil bercerita. 
Putra keduanya terpaksa meninggal dunia pada waktu kelas dua SMP karena narkoba. Dirinya sempat tidak 
mengetahui pada awalnya karena puteranya tinggal bersama sang nenek di daerah Jakarta Pusat sementara dirinya 
tinggal di wilayah Tangerang. Dalam pengakuan sedihnya Budi bercerita, dirinya telah habis-habisan harta bendanya 
mulai dari mobil, rumah, dan isinya telah amblas semua dengan harapan besar putranya dapat sembuh. Namun 
kenyataannya dia harus meninggal dalam usia muda. 

� Irwanto Ph. D, pendiri kios Narkoba Atmajaya : ”Adik saya pemakai narkoba sejak SMP. Padahal bukan di kota 
besar tapi di kota kecil yang namanya Purwodadi, Grobogan. Kecil sekali, di sebelah timur Semarang. Dia makai 
ganja, pil dan segala macam sampai dia dikeluarkan dari sekolah. Saya dan keluarga sangat menderita waktu itu. 
Karena adik saya ini adalah adik yang kita sayangi. Pandai sekali tapi punya masalah. Bertahun-tahun seperti itu 
terus-menerus. Sampai saya lulus kuliah pun, adik saya masih terlunta-lunta. Sejak saat itulah saya mulai terjun ke 
Bersama, mulai jadi relawan untuk mengurusi masalah ini. Kemudian adik saya mulai sembuh, lalu saya tinggalkan 
dia ke Amerika karena saya dapat beasiswa Full Bright, tapi saya tetap ambil bidang narkoba. Master saya bidang 
narkotik, doktor saya juga bidang narkotik. Balik ke Jakarta rupanya adik saya punya masalah lagi. Di keluarganya 
ada masalah dan dia balik lagi ke narkoba. Adik saya mulai minum lagi, ngobat lagi segala macam sampai akhirnya 
ia meninggal dunia tahun 1993 karena over dosis. Tapi kelihatannya dia mengoverdosiskan dirinya sendiri, dia bunuh 
diri. Begitu tahu dia meninggal bunuh diri, saya sangat frustasi, kecewa dengan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri 
karena saya doktor yang mempelajari hal itu tetapi tidak bisa membantu adik saya sendiri. Saya dihantui perasaan 
bersalah, dunia narkotik sudah mau saya tinggalin. Sampai sekitar tahun 96-97 orang mulai ramai membicarakan itu, 
dan saya sudah mulai damai dengan diri saya sendiri, akhirnya saya berkata dalam hati, ”Kalau adikku tidak bisa aku 
tolong mungkin aku bisa menolong orang lain. Mulailah saya jadi relawan lagi”.  

� Seorang korban Narkoba, Fandy (bukan nama yang sebenarnya), mantan seorang Bandar besar Narkoba. “Saya dulu 
bergelimangan harta dengan berjualan Narkoba secara gelap. Mau beli apa saja saya bisa sehingga rasanya hidup 
tidak pernah susah dan banyak teman”, ungkapnya berbagi cerita. Fandy juga pemakai jenis Narkoba yang 
menggunakan suntikan dan sering bergantian dengan teman-temannya di kampus tanpa menyadari bahaya maut yang 
bisa mengancamnya. Bisnis barang haram akhirnya menjadi pukulan berat bagi dirinya karena setelah melakukan tes 
dirinya dinyatakan positif dan harus menjalani perawatan medis. “Saya kaget dan tidak menyangka. Ini akibat nyutik 
bergantian dengan teman-teman. Korban AIDS kebanyakan dominan pecandu Narkoba. Sekarang ini, saya sudah tiga 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 17 

tahun lamanya harus minum obat secara rutin pagi dan sore hari, dan tidak boleh kelewat”, ungkapnya. Menurut 
pengakuan Fandy, setiap bulan dirinya harus menyediakan uang sebesar 9 juta untuk membeli obat. Bukan berarti 
bisa sembuh. HIV/AIDS belum ada obatnya. Dari 30 temannya dulu di kampus yang sering nyutik tinggal tiga orang 
yang masih hidup termasuk dirinya. “teman-teman yang lain sudah pada meninggal semua. Kini saya berjuang dalam 
hidup bersama AIDS yang belum ada obat yang dapat menyembuhkannya”, ungkapnya sedih. Penderita korban 
infeksi virus HIV/AIDS sebagian akibat memakai Narkoba terutama menggunakan jarum suntik yang tidak steril 
selain akibat seks bebas dan sebagainya. 

� Seorang ibu yang mengikuti persidangan anaknya karena terlibat narkoba sempat mengungkapkan kenyataan pahit 
yang tengah diterimanya. Dirinya mengetahui putranya sebagai pemakai setelah petugas polisi memberitahukan 
putranya ditangkap petugas anti narkoba. Dirinya hampir tidak percaya. Namun fakta berbicara lain. Sebab, si anak di 
rumah berlaku baik dan tidak macam-macam dan bahkan setiap kali si ibu membersihkan kamar dan tas sekolahnya 
tidak menunjukkan tanda-tanda sang anak termasuk pemakai. Kepedihan mendalam itu membuahkan peringatan. 
”Saat itu, saya memohon kepada aparat penegak hukum supaya bertindak tegas memberantas jaringan narkoba di 
tanah air. Para pengedar yang masih leluasa berkeliaran di masyarakat juga di lingkungan sekolah agar segera 
ditindak karena merekalah anak saya terpaksa masuk bui”   

� Dalam sebuah artikel berjudul “Narkoba Mempengaruhi kerja otak”, dr. Lidya H Martono, SKM  dan dr. Satya 
Joewana, SPKJ, mengakhiri ulasannya dengan, ”Perasaan Nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira yang 
dicari mula-mula oleh pemakai Narkoba, harus dibayar sangat mahal oleh dampak buruknya, seperti ketergantungan, 
kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, 
rongrongan bahkan kebangkrutan keuangan, rusaknya kehidupan moral, putus sekolah, pengangguran serta 
hancurnya masa depan dirinya”  

� Gara-gara hobi mabuknya itu, saat kelas 1 SMA, nilai rapor Novri  merah semua. Itu pun terus berlanjut, hingga 
kuliahnya putus di tengah jalan. ”Yah, gimana mau kuliah, duitnya saya pakai untuk mabuk,” ungkapnya sembari 
menggaruk-garuk kepalanya yang botak. Saat itu, Novri tidak dapat mengontrol diri dari kemarahan. Emosinya juga 
sangat tidak terkendali hingga ia memutuskan hengkang dari kampus. Cita-cita pun melayang. Ia terus berusaha, 
bagaimana cara membeli barang haram, padahal tidak ada sama sekali uang di tangannya. Novri juga berkisah 
mengenai kakak angkatnya, yang tinggal serumah dan juga pernah menderita ketergantungan obat. Namun kakaknya 
itu berhasil pulih, setelah mengikuti program di sebuah pusat rehabilitasi. ”kakak saya itu sering banget nasihatin dan 
cerita gimana rasa capeknya dan sering tersiksa gara-gara narkoba, ”ujar Novri. Kedua orang tuanya pun tidak bosan-
bosannya menasihati, namun saat diberitahu dengan nada tinggi, Novri justru marah dan gusar. Tak satu pun nasihat 
didengarnya, yang ada di kepalanya saat itu adalah bagaimana cara agar terus punya uang dan kembali menikmati 
barang haram tersebut. ”nggak tahan kalau lagi sakau. Sakitnya dari ujung kaki sampai kepala, badan pegal, seperti 
terserang flu tulang dan tenggorokan kadang sakit,” tutur Novri panjang lebar. Akhirnya, untuk dapat terus 
mengkonsumsi narkoba, Novri ikut mengedarkan. Dia berharap pengalaman hidupnya dapat menjadi pelajaran bagi 
generasi muda agar jangan sekali pun terjerat narkoba, karena saat ingin terlepas akan mengalami fase-fase teramat 
sulit. Bercermin dari masa lalunya yang kelam, saat ini Novri mendampingi dan membantu korban-korban 
ketergantungan narkoba di pusat rehabilitasi Rumah Sakinah. Menurutnya, pekerjaan sebagai manajer program di 
pusat rehabilitasi Rumah Sakinah adalah sebuah pengabdian untuk menebus dosa-dosanya.      

� Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait , mengatakan, ”Sindikat Narkoba incar Anak-anak. Fakta 
menunjukkan saat ini banyak anak-anak yang terjerembab dalam lembah narkoba. Keterlibatan anak-anak tidak 
hanya sebagai pemakai, banyak di antaranya membantu bandar-bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba. 
Dibandingkan menjebak orang dewasa, yang terhitung sulit, anak-anak kerap kali menjadi sasaran empuk para bandar 
narkoba. Bandar-bandar narkoba memiliki seribu akal bulus untuk menggaet anak-anak agar mau mencoba narkoba. 

� Dari sekian banyaknya penduduk dunia yang sudah menjadi korban, tercatat tidak kurang dari 4 juta jiwa umat 
manusia di Republik Indonesia tercinta ini terjerumus menjadi korban narkoba. Kita memang tidak pernah berharap 
jumlah tersebut akan bertambah. Akan tetapi, kenyataan terbukti lain. Jumlah korban bertambah banyak, jumlah 
pengedar bertambah besar dan berkembang, yang sepertinya sulit untuk dibendung. Yang mengkhawatirkan, menurut 
informasi terakhir sebagaimana banyak diberitakan baik di media cetak maupun media elektronik, Indonesia sekarang 
ini banyak diserbu oleh sindikat narkoba internasional dan Indonesia bukan lagi hanya sebagai konsumen tetapi 
produsen narkoba. Oleh karena itu tantangan yang akan kita hadapi pada masa-masa mendatang, otomatis bertambah 
berat. Hal ini pun akan meminta perhatian yang lebih serius lagi bagi segenap warga Negara Kathulistiwa ini, dalam 
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rangka menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan oleh para pejuang serta 
pendiri Republik ini. Kita harus merapatkan barisan, kita harus satukan tekad sambil mengevaluasi serta instropeksi 
diri terhadap langkah kita selama ini : apa yang telah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, apakah yang telah 
kita lakukan itu sudah maksimal atau belum, apakah kata hati nurani kita sudah sesuai dengan perbuatan kita, serta 
banyak lagi hal yang perlu kita renungi bersama. Tanpa adanya penerapan nilai Agama mustahil rasanya 
masalah penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya dapat dibasmi. Kita perlu manusia-manusia yang sehat jasmani 
dan rohani sebagai pejuang yang akan membebaskan bangsa ini dari penyalahgunaan barang haram tersebut, 
sekaligus diharapkan akan melahirkan manusia-manusia sehat jasmani dan rohani lainnya. Usaha kita harus 
maksimal. Hati dan pikiran harus benar-benar bersih. Kalau sudah demikian, serahkan segala sesuatunya kepada 
Tuhan Sang Pencipta.1 

 

 

Jangan Hancurkan Keajaiban  

Organ-organ Tubuh Kita Dengan Narkoba 

Hidung bekerja bagaikan laboratorium analisa kimia. Hidung teramat peka sehingga mampu mengenali hingga 
10.000 bau yang berbeda. Yang sungguh menarik adalah kecepatan menakjubkan dari semua proses ini. Antara saat 
molekul kopi memasuki hidung kita hingga kita mengenali baunya hanya memerlukan waktu kurang dari sedetik. 

Berpikirlah dahulu sebelum kita merusak tubuh sendiri dengan cara mengkonsumsi narkoba, karena tubuh kita diciptakan 
oleh Allah sedemikian canggih dan sangat menakjubkan. Apa yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan dapat 
menghentikan rencana kita menghancurkan diri sendiri dan tersentuh hati kita untuk mulai menyayangi diri sendiri.  

Otak/Komputer.  

Setiap neuron (sel saraf) terdiri dari satuan-satuan yang hanya bertanggung jawab untuk meneruskan informasi. Satu otak 
saja bisa memproses kerja yang sama dengan 4,5 juta transistor pada mikroprosesor modern. Jumlah jutaan ini menjadi tak 
berarti jika dibandingkan dengan sepuluh miliar neuron-neuron yang sangat tangguh dalam memindahkan informasi dalam 
otak. Tambahan lagi, tidak ada produk industri yang mampu meniru pengenal rasa dan bau seperti dalam otak. 

Otak manusia memiliki sistem yang mampu menjalankan sejumlah tugas sekaligus pada saat bersamaan. Misalnya, 
dengan struktur otaknya yang sempurna, seseorang yang sedang mengendarai mobil dapat sekaligus menyetel radio mobilnya 
dan membelokkan setir dengan mudah. Walaupun sedang melakukan beragam hal secara bersamaan, dia tidak menabrak 
mobil atau orang lain. Selain itu, dia dapat mengoperasikan pedal gas dengan kakinya. Dia dapat memahami berita yang 
didengarnya dari radio. Dia dapat menyambung kembali pembicaraannya dari tempat percakapan itu terhenti. Dan, yang 
terpenting, dia dapat mengarahkan semua hal ini secara sempurna, pada waktu yang bersamaan. Singkatnya, dengan bantuan 
kemampuan luar biasa otak, seseorang dapat menangani berbagai pekerjaan sekaligus. Keselarasan ini dimungkinkan terjadi 
oleh adanya sambungan antar sel saraf di dalam otak. 

Jutaan, bahkan miliaran rangsangan yang sampai ke otak dari dunia luar diterima dan diuraikan di dalam otak dengan 
serasi, lalu diperiksa dan dinilai. Otak lalu memberi tanggapan yang diperlukan kepada setiap sumber rangsangan. Operasi 
sistem yang rumit ini terus berfungsi dalam kehidupan seseorang tanpa henti. Keberadaan semua proses inilah yang 
menjadikan kita mampu melihat, mendengar, serta merasakan; dan kehidupan kita pun terus berlangsung. 

                                            
1 Dari berbagai sumber 
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Salah satu unsur terpenting penyusun sistem sempurna di dalam otak adalah sel-sel saraf, yang berjumlah hampir 
mendekati angka 10 miliar. Sel-sel saraf otak, tidak seperti sel-sel lainnya, mengirimkan dan mengolah informasi dengan cara 
membangkitkan dan mengalirkan aliran listrik lemah. 

Apakah yang menyebabkan terjadinya hubungan di antara sel-sel dan menghasilkan keselarasan di dalam otak? 
Jawabannya terletak pada struktur istimewa sel saraf. Sekitar 10 miliar sel di dalam otak memiliki sekitar 120 triliun 
sambungan. Dan 120 triliun sambungan ini benar-benar berada di posisi yang tepat. Bila terdapat kesalahan pada salah satu 
saja dari sambungan ini, akibatnya akan sangat berat. Seseorang yang mengalami hal ini takkan mungkin menjalankan 
kehidupannya dengan baik. Namun hal seperti ini tidak terjadi, dan manusia sehat menjalani kehidupannya secara normal. Ia 
menjalani kehidupan dengan sebaik-sebaiknya sementara triliunan proses ajaib yang tidak disadarinya sedang berlangsung di 
dalam otaknya. 

Struktur yang bekerja secara mandiri di dalam otak ini, sebagaimana halnya sistem-sistem lain di dalam tubuh manusia, 
memiliki rancangan sempurna di setiap tahapannya. Kenyataan bahwa otak dapat menjalankan berjuta fungsinya tanpa 
kesalahan atau kerancuan menjadi bukti bahwa Allah, Pemilik Ilmu tak terbatas, telah menciptakannya beserta semua cirinya 
yang istimewa.  

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. Dan (juga) pada dirimu sendiri, 
maka apakah kamu tidak memperhatikan? (Adz Dzaariyaat, 51:20-21) 

Dapat kita bayangkan, apa akibatnya jika otak kita rusak. Tentunya kita akan mengalami banyak sekali masalah dalam 
hidup kita. Karena itu, jangan rusak otak kita dengan narkoba. 

Hormon/Surat.  

Segala hal dalam tubuh merupakan suatu bentuk komunikasi. Banyak pesan dalam bentuk hormon yang tersusun atas 
molekul-molekul besar. Tidak ada alat penerima pada paket-paket pesan yang dibawa hormon, molekul yang berlalu-lalang 
bebas dalam sistem peredaran darah dan di antara sel-sel neuron. Akan tetapi, paket-paket tersebut senantiasa mencapai 
tempatnya karena alat-alat tubuh yang menerima pesan tersebut dilengkapi dengan sensor-sensor khusus. 

Otot dan Pengeluaran Keringat/AC.  

Gerakan otot menyebabkan pemanasan tubuh dalam cuaca dingin. Otot-otot dapat menyebabkan 90% panas tubuh 
dengan cara ini. Pengeluaran keringat, di pihak lain, berguna sebagai cara pendingin melawan pemanasan berlebihan. Dua 
sistem penyeimbang ini bekerja bersama untuk mempertahankan suhu tubuh yang mantap. Sistem ini bekerja jauh lebih cepat 
dan tepat melebihi sistem AC yang ada. 

Sistem Kekebalan/Angkatan Bersenjata.  

Tubuh kita dipertahankan oleh sekitar 200 juta sel-sel darah putih. Seperti halnya tentara, sel-sel darah ini memiliki 
sistem intelijen, persenjataan mematikan, dan strategi pertempuran khusus. Namun, tidak ada tentara di dunia yang setepat 
waktu dan sesempurna serta seberhasil sistem kekebalan.  

Sekitar 250 tahun lalu, dengan ditemukannya mikroskop, para ilmu-wan mendapati bahwa kita hidup bersama banyak 
makhluk kecil, yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Makhluk ini ada di mana-mana, dari udara yang kita hirup, 
sampai benda apa pun yang bersinggungan dengan permukaan tubuh kita. Juga ditemukan bahwa makhluk-makhluk ini 
berpenetrasi memasuki tubuh manusia. 

Meski keberadaan musuh ini ditemukan dua setengah abad lalu, sebagian besar rahasia “sistem pertahanan” yang 
bertempur dengan gigih belumlah tersingkapkan. Begitu ada benda asing memasuki tubuh, secara spontan sistem molekular 
tubuh ini diaktifkan. Dengan rancangan strategi hebat, ia menyatakan perang mati-matian melawan musuh. Kalau kita lihat 
sekilas cara kerja sistem ini, tampak bahwa setiap tahapan berlangsung berdasarkan suatu rencana yang sangat cermat. 
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Sistem ini melindungi tubuh siang dan malam dari semua jenis penyerang. Ia bekerja dengan penuh ketekunan, layaknya 
pasukan tempur berperalatan lengkap, bagi tubuh yang dilayaninya. 

Setiap sistem, organ, atau kelompok sel di dalam tubuh mewakili keseluruhan di dalam suatu pembagian kerja yang 
sempurna. Setiap kegagalan dalam sistem menghancurkan tatanan ini. Dan sistem kekebalan sangat diperlukan. 

Mungkinkah kita bertahan hidup kalau sistem pertahanan tidak ada? Atau, hidup macam apa yang akan kita jalani jika 
sistem ini gagal memenuhi sebagian fungsinya? 

Tidak sukar memperkirakan jawabannya. Sejumlah contoh di dunia kedokteran memperjelas betapa pentingnya sistem 
kekebalan. Kisah pasien yang dikutip dalam banyak sumber terkait memperlihatkan betapa sulitnya hidup yang harus dijalani 
pada kasus adanya gangguan dalam sistem pertahanan.  

Begitu lahir, pasien ini langsung ditempatkan di sebuah tenda plastik steril. Tidak ada satu pun yang diperbolehkan 
masuk. Pasien itu dilarang menyentuh manusia lainnya. Ketika dia tumbuh besar, dia ditempatkan di tenda plastik yang lebih 
besar. Untuk keluar dari tendanya, dia harus memakai seperangkat peralatan yang dirancang khusus mirip pakaian astronot. 
Apa yang menghalangi pasien ini menjalani hidup normal seperti orang lain? Setelah lahir, sistem kekebalan pasien ini tidak 
berkembang normal. Tidak ada pasukan bersenjata di tubuhnya untuk melindunginya dari musuh. 

Dokter yang menangani anak itu sadar dengan apa yang bakal terjadi jika dia memasuki lingkungan normal. Dia akan 
segera menderita pilek, penyakit bersarang di tenggorokannya; walau diberi antibiotik dan perlakuan medis lainnya, dia akan 
menderita infeksi ini, infeksi itu. Tidak lama, perawatan medis akan kehilangan efek, berakibat pada kematian anak laki-laki 
itu.  

Paling-paling anak laki-laki itu hanya akan bisa hidup beberapa bulan atau beberapa tahun di luar lingkungan yang aman 
tersebut. Maka dunia anak laki-laki itu selamanya dibatasi oleh dinding tenda plastiknya. 

Setelah beberapa waktu, dokter dan keluarganya menempatkan anak itu di sebuah ruang yang betul-betul bebas hama 
yang dipersiapkan khusus di rumahnya. Akan tetapi, semua upaya ini tidak membuahkan hasil. Di awal umur belasan, anak 
itu meninggal ketika transplantasi tulang gagal. 

Keluarganya, para dokter, staf rumah sakit tempat dia dirawat sebelumnya, serta perusahaan farmasi, telah berusaha 
semampu mereka untuk menjaga anak laki-laki tersebut bertahan hidup. Walaupun mutlak segalanya sudah diupayakan, dan 
tempat tinggal anak laki-laki itu selalu disuci-hamakan, kematiannya tidak dapat dicegah. 

Akhir kisah ini memperlihatkan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk bertahan hidup tanpa adanya sistem kekebalan 
yang melindungi mereka dari mikroba. Hal ini membuktikan bahwa sistem kekebalan pastilah sudah ada lengkap dan 
menyeluruh sejak manusia pertama. Oleh karena itu, tidak masuk akal kalau sistem seperti itu berkembang secara bertahap 
dalam selang waktu yang sangat lama sebagaimana dinyatakan oleh teori evolusi. Manusia tanpa sistem kekebalan, atau 
dengan sistem kekebalan yang tidak berfungsi, akan segera meninggal seperti pada contoh kasus di atas. Karena itu, jauhi 
seks bebas dan penggunaan narkoba jarum suntik agar kita tidak terserang HIV, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan 
tubuh manusia. 

Sel/Mesin.  

Sel adalah mesin yang sangat efisien menggunakan energi. Sel menggunakan molekul-molekul kecil yang disebut ATP 
untuk bahan bakar. Efisiensinya dalam pembakaran bahan bakar ini lebih besar dibanding mesin mana pun yang dikenal 
manusia. Di samping itu, sel-sel ini secara serentak mengerjakan berbagai tugas berbeda, yang tak mampu ditangani mesin 
mana pun yang dibuat manusia. 

Tangan/eksavator (mesin penggali).  
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Tangan bekerja seperti pengungkit. Poros pendukungnya adalah siku, dan di sekelilingnya otot-otot mendukung gerakan 
melalui pengerutan dan istirahat. Eksavator juga bekerja dengan cara yang sama. Jika eksavator mengerahkan kekuatan yang 
sama pada semua ragam berat beban, otot-otot tangan justru dapat mengendalikan besarnya kekuataan yang diberikan.  

Kerangka Tubuh/Rangka Mobil.  

Ada dua akibat utama yang mungkin terjadi pada sistem apa pun yang menerima guncangan. Hal ini bisa menyebabkan 
lubang atau menyebabkan bagiannya patah. Rangka makhluk hidup dan rangka mobil telah dirancang untuk mengurangi 
guncangan pada tubuh. Namun, rangka mobil kemampuannya tidak seperti tulang yang dapat memperbaiki dirinya sendiri. 

Mata/Kamera.  

Retina mata adalah alat yang paling peka cahaya di antara seluruh zat. Berbagai jenis sel sensor telah dibuat dengan 
posisi terbaik untuk menangkap gambar dalam fotografi. Namun, mata justru secara otomatis menyesuaikan fokus dan 
penglihatan atas kekuatan cahaya luar. Oleh karena itu, mata jauh lebih unggul dari seluruh kamera.  

Mata makhluk hidup sangatlah peka terhadap cahaya, dan mudah rusak karenanya. Tapi kita masih mampu melihat 
matahari dan sekeliling kita dengan aman berkat sejumlah perangkat pelindung yang secara khusus diciptakan oleh Allah. 
Salah satu perangkat ini adalah sekumpulan molekul pigmen yang ada di mata. 

Hidung dan Lidah 

Struktur mengagumkan indera pengecap pun telah mengilhami banyak ilmuwan. Perangkat yang meniru fungsi lidah 
manusia telah dikembangkan, seperti lidah elektronik misalnya. Temuan ini membantu kita membedakan antara makanan 
segar dan lama, serta menemukan kebusukan pada makanan akibat pertumbuhan bakteri. Pada lidah buatan ini, sirkuit 
elektroniknya mempunyai 100 lubang teramat kecil, masing-masing dirancang menyerupai bintil pengecap pada lidah 
manusia. Tapi, dibandingkan dengan lidah manusia, lidah buatan ini merupakan alat pengecap yang sangat kuno. Lidah kita 
jauh lebih baik dibanding lidah elektronik, dan ini hanyalah menunjukkan betapa besar nikmat indera pengecap ini. 

Hidung bekerja bagaikan laboratorium analisa kimia. Hidung teramat peka sehingga mampu mengenali hingga 10.000 
bau yang berbeda. Yang sungguh menarik adalah kecepatan menakjubkan dari semua proses ini. Antara saat molekul kopi 
memasuki hidung kita hingga kita mengenali baunya hanya memerlukan waktu kurang dari sedetik. 

Telinga/Hi-Fi Stereo.  

Rambut yang sangat halus dalam telinga bagian dalam manusia mengubah suara menjadi sinyal-sinyal listrik seperti pada 
mikrofon. Telinga hanya bisa merasakan suara antara frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Spektrum ini paling tepat untuk 
manusia. Seandainya manusia mendapat spektrum yang lebih besar, kita akan dapat mendengar langkah-langkah kaki semut 
hingga suara frekuensi tinggi di atmosfer. Keadaan ini tidak akan nyaman bagi manusia sama sekali, karena terus-
menerusnya kebisingan. 

Jantung/Sistem Pompa.  

Jantung mulai berdetak dalam rahim ibu dan terus berdetak pada tingkat yang beragam, 70-200 kali per menit tanpa 
istirahat sepanjang hidup. Selama tiap detakan, jantung bisa istirahat sekitar setengah detik. Jantung berdetak sekitar 10.000 
kali sehari. Jantung milik manusia seberat 132 pon (60 kilogram) memompa sekitar 1,7 galon (6,5 liter) darah setiap hari. 
Seumur hidup, jantung memompa cukup darah untuk mengisi 500 kolam renang dengan isi 300 kubik meter. Pompa-pompa 
buatan tidak pernah bisa bekerja begitu lama tanpa perbaikan menyeluruh. 

Steven Vogel, seorang perekayasa dari Duke University di Amerika, menyatakan bahwa jantung manusia takkan pernah 
dapat ditiru:  
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”Ini karena mesin yang kita punyai, berapa pun keluaran tenaga atau daya-kerjanya, bekerja dengan sangat berbeda… 
Otot (jantung) adalah mesin yang lembut, basah, selalu mengembang dan mengerut; dan itu sungguh tidak mirip dengan apa 
pun yang ada dalam perbendaharaan teknologi kita. Jadi, Anda takkan mampu meniru sebuah jantung. (Robert Kunzig, “The 
Beat Goes On,” Discover, Januari 2000) 

Singkatnya, dengan semua teknologinya, manusia takkan pernah mampu membuat jantung. Mereka yang menyatakan 
bahwa jantung dan keseluruhan tubuh yang melingkupinya ada tanpa melalui penciptaan sengaja, jelas telah melakukan 
kesalahan besar. Allah memerintahkan kita untuk merenungkan bukti-bukti penciptaan, dan bersyukur kepadaNya: 

Ginjal/Sistem Pengolahan Limbah.  

Ginjal manusia menyaring sekitar 37 galon (140 liter) darah setiap hari, melalui satu juta unit penyaringan kecil yang 
disebut nefron, dan terus berlanjut hingga sekitar delapan puluh tahun tanpa istirahat. Pusat pengolahan limbah yang 
dirancang untuk limbah industri bisa menangani jumlah yang jauh lebih besar, tapi usianya sangat pendek. Lebih lanjut, 
campuran kimiawi zat yang disaringnya jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan darah. Ginjal jauh lebih rumit dan 
efisien dibanding tempat -tempat pengolahan limbah mana pun. 

Ingatlah, narkoba dapat menghancurkan organ-organ tubuh kita. Karena itu, sayangi diri sendiri, jauhi narkoba2.  

JENIS DAN DAMPAK BURUK NARKOBA3 

 

Adiksi atau ketergantungan terhadap Narkoba4 merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan secara 
fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut (DSM IV, 1994) 

                                            
2 http://benderahitam.wordpress.com 
3 Dikembangkan dari MODUL PELATIHAN PETUGAS REHABILITASI SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ONE STOP  CENTRE (OSC) diterbitkan 
oleh : BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I . PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI 2006.  

4 M. Arif Hakim  dalam bukunya yang berjudul BAHAYA NARKOBA - ALKOHOL ‘cara Islam mencegah, mengatasi, & melawan’, menulis : “Sesungguhnya setan 
bermaksud memicu permusuhan dan kebencian di antara kamu karena persoalan khamar dan berjudi, dan memalingkanmu dari Allah dan shalat, maka berhentilah kamu 
(dari khamar dan judi)” (QS. Al-Maidah : 91).  
 
Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (Narkoba) dan judi karena bisa 
membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (Narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur’an khamar (Narkoba) dan judi 
potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia.  
 
Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat. Selain kedua ayat di atas, juga ada Hadis yang melarang khamar/minuman keras (baca : Narkoba), 
yaitu : “Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, ‘hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, 
peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi”. (HR Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas). Kemudian 
Hadis yang kedua : “Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan akal adalah khamar, dan setiap khamar haram”. (HR. Abdullah bin Umar). 
Jelas dari Hadis di atas, khamar (Narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan.  
 
Untuk itu, khamar (dalam bentuk lebih luas adalah Narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (Narkoba) dilaknat 
oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.  
 
Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat 
manusia, untuk menjauhi Narkoba. Misalnya agama Kristen – Protestan maupun Katolik - menebarkan pesan : “Kesulitan untuk meninggalkan Narkoba adalah hidup dalam 
salib yang harus dipanggul setiap hari”. Dari pesan agama Kristen – Protestan maupun Katolik- di atas, tampak bahwa dalam dunia Narkoba adalah hidup dalam 
kesengsaraan dan penderitaan.  
 
Agama lain yang melarang seseorang untuk memasuki dunia Narkoba adalah agama Hindu. Agama Hindu mewanti-wanti seseorang agar tidak melakukan lima “M” (biasa 
disebut Mo Limo). Mo limo adalah cermin dari dunia yang buruk, gelap, dan destruktif. Lima “M’ yang dimaksudkan, adalah: Pertama, Maling, artinya mencuri. Kedua, 
Minum, artinya mengkonsumsi minuman keras beralkohol. Ketiga, Main, artinya berjudi. Keempat, Madon, artinya main perempuan atau berzina. Dan Kelima, Madat, 
artinya mengkonsumsi narkotika (dalam bentuk yang lebih luas adalah Narkoba).  
 
Yang terakhir, agama Budha juga mewanti-wanti umat manusia agar menjauhi Narkoba dan minuman keras. Narkoba dan minuman keras dalam wacana agama Budha 
digolongkan dalam kategori empat hal. Pertama, Sura, yaitu sesuatu yang membuat nekad. Kedua, Meraya, yaitu sesuatu yang membuat mabuk dan menyirnakan 
kewaspadaan. Ketiga, Majja, yaitu sesuatu yang membuat orang tak sadarkan diri. Dan, Keempat, Pamadatthama, yaitu sesuatu yang menyebabkan kelengahan dan 
kecerobohan. Menurut agama Budha, Narkoba tidak pernah membikin puas dan akan terus memperbudak manusia, sebagaimana harta, tahta, dan wanita (dalam bentuk 
yang lebih luas adalah nafsu seks yang banal dan berlebihan).  – tambahan dari penyusun.     
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� Adanya proses toleransi, individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam jumlah yang semakin lama 
semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan fisik dan psikologis seperti pada awal mereka merasakannya. 

� Adanya gejala putus zat (withdrawal syndrome) seperti individu akan merasakan gejala-gejala fisik dan 
psikologis yang tidak nyaman apabila penggunaan zatnya dihentikan.  

 

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika5, Psikotropika dan bahan / zat adiktif lainnya.6 

� Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi 
sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh : Heroin (Putaw), Morphin, 
Ganja (Marijuana)7 

� Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas 
mental dan perilaku. Contoh : amphetamine dan ATS (Amphetamin tipe stimulant) seperti shabu, extacy 
dan obat penenang. (Yuridis : UU nomor 5 tahun 1997). 

� Bahan Adiktif berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat 
menimbulkan ketergantungan seperti nikotin yang terdapat dalam tembakau, alkohol8 dalam minuman 
beralkohol, termasuk inhalan antara lain lem aica aibon, tinner, bensin, spirtus, jamur kotoran kerbau dan 
kecubung9. 

                                            
5 Dalam buku KONSENSUS FKUI  Tentang Opiat, Masalah Medis, dan Penatalaksanaannya menjelaskan bahwa dalam Ilmu Forensik, narkotika dan obat pada umumnya 
digolongkan sebagai racun, sebab bila zat tersebut masuk ke dalam tubuh, di dalam tubuh akan menimbulkan reaksi biokimia yang dapat menyebabkan penyakit atau 
kematian. Penyakit atau kematian itu tentunya bergantung pada takaran (dosis), cara pemberian, bentuk fisik dan struktur kimia zat, serta kepekaan korban. Kepekaan korban 
dipengaruhi pula oleh usia, penyakit terdahulu yang bersamaan, kebiasaan, keadaan hipersensitif tertentu, dan sebagainya. Narkotika masuk kedalam tubuh korban dapat 
akibat unsur kesengajaan ataupun kebetulan. Kesengajaan dapat akibat ulah orang lain (penganiayaan atau pembunuhan) maupun akibat ulah diri sendiri (penyalahgunaan 
atau usaha bunuh diri). Sedang unsur kebetulan dapat terjadi akibat kecelakaan industri, keteledoran dalam rumahtangga, kesalahan pengobatan, dan lain-lain. – tambahan 
dari Penyusun. 

6 Ust. Jefri Al-Buchari  dalam salah satu ceramahnya yang bertema “Say no to Drugs” mengatakan bahwa arti dari Narkoba adalah Negara Akan Rusak Kalau Orang Bejat 
Akhlaknya! –tambahan dari penyusun. 

7 Hubert O. Swartout, dalam bukunya yang berjudul PENDJAGA KESEHATAN, Tjetakan kelima, Djuli 1958, menulis pada halaman 436 : “Marijuana merusakan rasa 
tentang djarak dan djuga berlalunja waktu, serta memberikan angan-angan gembira kepada pemakainja. Kalau dipakai dengan keterlaluan, mungkin akan ditimbulkannja 
penjesatan dan kesesatan pikiran. Orang jang memakai itu dengan tiba2 mendapat pikiran bahwa sesuatu orang jang dekat kepadanja sedang berusaha hendak mentjelakakan 
dia. Marijuanalah jang telah menjebabkan banjak sekali serangan2 hendak membunuh, karena pemakainja telah mengadakan serangan tiba2 dengan tiada amaran lebih dahulu 
kepada sesuatu teman atau orang lain jang dekat kepadanja, karena ia mendapat kesan palsu. Hal itu dibuatnja untuk mempertahankan diri”  - tambahan dari penyusun. 

8 Dalam bukunya yang berjudul Otak sejuta Gygabyte ‘buku pintar membangun ingatan super’, Eric Jensen & Karen Markowitz  menulis : “Mereka yang berusia empat 
puluh tahun ke atas sangat sensitive terhadap kerusakan ingatan akibat alkohol - bahkan meskipun hanya mengkonsumsi dalam jumlah sedang. Jika Anda memperhatikan 
tubuh Anda, tubuh akan memberitahu, kapan Anda telah melampaui batas. Jika mengalami efek samping : mengantuk, mood tidak stabil, koordinasi berkurang, mual, atau 
mudah lupa, berarti Anda telah meracuni otak Anda dengan alkohol.  
 
Lebih jauh,  alkohol dapat menyebabkan “blackout”, yaitu ingatan dalam rentang waktu tertentu hilang. Pada titik ini, berarti Anda telah meracuni otak Anda dan kerusakan 
otak tersebut tidak dapat diperbaiki lagi”.  
 
Sementara itu, Jhon W. Kimbal  dalam bukunya yang berjudul Biologi, yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. Ir. H. Siti Soetarmi  dan Prof. Dr. Nawangsari Sugiri, Menulis 
: “Etil Alkohol merupakan obat depresan yang paling luas dipakai, tidak saja di Amerika Serikat, namun juga di sebagian besar dunia. Sementara cara bereaksinya yang 
tepat belum jelas, namun menunjukkan penurunan yang umum dalam fungsi neuron di dalam otak. Ternyata kepekaan otak terhadap penghambatan, menurun dari “puncak” 
sistem ke “dasar” yakni dari lobus frontal pada otak depan ke medulla oblongata pada otak belakang.  
 
Jadi efek pertama keadaan mabuk Alkohol terjadi pada lobus frontal. Akibat pemindahan penghambtan itu mungkin sekali menimbulkan ilusi bahwa obat itu sebenarnya 
merupakan stimulator. Pada saat konsentrasi Alkohol dalam darah meningkat, dapat pula dilihat perubahan-perubahan berangsur-angsur yang diakibatkan oleh depresi 
pusat-pusat otak yang semakin menurun. Kehilangan ketangkasan dan ketidakpekaan terhadap sentuhan terjadi ketika daerah motor dan daerah sensori pada korteks menjadi 
terhalang. Depresi pada daerah penglihatan, pendengaran, dan pembicaraan pada korteks mengakibatkan penglihatan yang rusak, gangguan pada pendengaran, dan 
kesukaran dalam bicara.  
 
Pada tingkatan Alkohol yang lebih tinggi lagi, hilanglah koordinasi dan keseimbangan, mungkin sekali merupakan refleksi adanya hambatan pada serebelum. Depresi pada 
formasi refikular mengakibatkan pingsan dan kemudian koma. Pada kasus yang jarang terjadi orang meminum cukup Alkohol untuk untuk mendepresi medulla oblongata 
hingga pernapasan terhenti dan akhirnya kematinlah yang terjadi”  - tambahan dari Penyusun.     

9 Sayangnya, bahaya Bir jarang disebut-sebut padahal “Bir membuat manusia menjadi kasar dan kejam”. Pernyataan ini dikeluarkan oleh seorang dokter dari Perancis, 
Fiessinger. Barangkali perlu pula ditambahkan komentar yang dimuat dalam Paciffic Medical Journal yang mengatakan bahwa bir mengubah manusia menjadi hewan, 
memicu penggunanya untuk melakukan kejahatan secara sengaja dan tanpa diprovokasi. Kata-kata seorang ibu rumahtangga berikut ini barangkali layak dicatat. “Setiap kali 
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Zat psikoaktif yaitu suatu zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan merubah fungsi dan struktur organ tubuh, juga 
berpengaruh pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan : sistem kesadaran, sistem pola pikir, sistem perasaan, sistem 
persepsi panca indera dan perilaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak buruk Narkoba   

a. Dampak buruk pada Fisik 

1. Daya tahan tubuh terhadap macam-macam penyakit menurun seperti mudah terkena penyakit paru-paru, ginjal, 
hati, pencernaan, kelainan darah. 

2. Gagal ginjal 

3. Perlemakan hati, pengerutan hati, kanker hati 

4. Rentan terhadap berbagai penyakit hepatitis B, C, dan HIV/AIDS 

5. Cacat janin 

6. Impotensi 

7. Gangguan menstruasi 

8. Pucat akibat kurang darah (Anemia) 

9. Penyakit lupa ingatan / pikun 

10. Pendarahan lambung 

11. Radang Pangkreas 

12. Radang Syaraf 

13. Mudah memar 

14. Menyebabkan kematian. 

b. Dampak buruk pada Mental (Psikologis) 

1. Emosi tidak terkendali 

2. Curiga berlebihan sampai pada tingkat waham (tidak sejalan antara pikiran dengan kenyataan) 

3. Selalu berbohong 

4. Tidak merasa aman 

                                                                                                                                                                       
suami saya minum whisky, dia langsung berubah menjadi orang tolol; tetapi, jika dia minum bir, dia akan mengejar-ngejar saya dengan membawa sebilah pisau” – tambahan 
dari penyusun. 
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5. Tidak mampu mengambil keputusan yang wajar 

6. Tidak memiliki tanggung jawab, lepas tanggung jawab tapi menuntut hak. 

7. Merasa tidak ada yang peduli dan tidak ada yang mengerti, hidup seperti mimpi dan terjadi begitu saja, 
mendramatisir rasa kesepian. 

8. Kecemasan yang berlebihan dan depresi 

9. Ketakutan yang luar biasa 

10. Hilang ingatan (gila) 

c. Dampak buruk  pada sosial 

1. Hubungan dengan keluarga10, guru, dan teman serta lingkungannya terganggu 

2. Mengganggu ketertiban umum 

3. Selalu menghindari kontak dengan orang lain 

4. Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif 

5. Tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada 

6. Melakukan hubungan seks secara bebas 

7. Melakukan tindakan kekerasan, baik Fisik, psikis, maupun seksual 

8. Mencuri. 

 

DETEKSI DINI DAN TANDA-TANDA PENYALAHGUNA NARKOBA11 

 

a. Tanda-tanda fisik: 

1. Banyak menguap padahal tidak ngantuk 

2. Mata merah 

3. Kulit pucat 

4. Kelopak mata seperti berat 

 

b. Tanda-tanda sikap: 

1. Murung, cemas, depresi 

2. Emosional, hipersensitif, reaksi berlebihan 

3. Mudah tersinggung oleh kritikan ringan 

4. Gampang marah tanpa sebab yang jelas 

5. Nilai, keyakinan dan ide berubah 

6. Tidak peduli terhadap perasaan orang lain 

7. Bermusuhan 

                                            
10 Drs. A. Gumilang dalam bukunya yang berjudul KRIMINALISTIK ‘pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan’, menulis : Seringnya timbul kerusuhan di rumah 
akibat penyalahgunaan narkotika/psikotropika dapat menyebabkan hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya menjadi renggang dan makin jauh. Di samping itu 
kalau masih berstatus pelajar/mahasiswa tidak jarang terjadi putus sekolah (drop out) dan kalau sudah bekerja terpaksa dikeluarkan dari pekerjaan’ – tambahan dari 
penyusun. 

11 Dikembangkan dari KAMUS ISTILAH Tentang dan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. BNN. 
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8. Tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar pada orang tua dan anggota keluarga lainnya 

9. Pelupa, penurunan daya ingat, apatis 

10. Tanggapan lambat 

11. Tidak acuh terhadap kebersihan, kesehatan, pakaian 

12. Penampilan lusuh dan kumal 

13. Hilang rasa tanggung jawab 

14. Susah memusatkan perhatian 

15. Emosi naik turun 

16. Jika ditanya, sikapnya defensif dan penuh kebencian 

17. Agresif, yang ditandai sering berkelahi, tawuran, mabuk, terlibat kecelakaan mobil (menabrak orang maupun 
benda diam semacam pagar rumah orang lain)   

 

c. Tanda-tanda perilaku : 

1. Komunikasi dan interaksi dengan orang lain termasuk anggota keluarga menurun 

2. Prestasi sekolah / akademis menurun 

3. Pola tidur berubah (larut malam, atau siang) 

4. Sering keluar malam sampai larut 

5. Sering mengurung diri di kamar dan tidak mengizinkan orang lain masuk ke kamarnya 

6. Sering masuk rumah dengan cara mengendap-endap dan berjalan sempoyongan 

7. Sering berlama-lama di kamar mandi 

8. Menghindar dari kontak dengan anggota keluarga 

9. Sering mendapat telpon (yang diputus bila diterima oleh orang lain) 

10. Sering didatangi oleh orang yang tak dikenal oleh anggota keluarga 

11. Sering berbohong 

12. Barang-barang berharga miliknya dan milik orang tua satu persatu hilang, sering mencuri uang atau barang di 
rumah, lalu menuduh pembantu atau siapa saja yang ada di rumah 

13. Sering menarik simpati orang dengan harapan bisa dipinjami uang 

14. Tidak peduli pada kebutuhan keluarga 

15. Manipulatif, tiba-tiba tampak manis jika ada maunya  

16. Penampilan kumal, malas mengurus diri 

17. Boros uang tanpa alasan yang jelas 

18. Malas bekerja, bila terpaksa bekerja, dilakukan asal saja 

19. Berkomunikasi dengan teman sekelompoknya menggunakan istilah asing, seperti cimeng, dan lain-lain.  

20. Senang menyetel musik keras-keras tanpa mempedulikan orang lain 

21. Takut air  

 

d. Tanda-tanda di kamar tidur yang bersangkutan : 
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1. Ruang berbau bakar ganja, kemenyan, obat nyamuk 

2. Terdapat obat tetes mata, pencuci mulut, dan bedak 

3. Terdapat rokok ganja, dan alat penggulung rokok 

4.  Terdapat biji-bijian, daun kering, tumbuhan atau jamur 

5. Terdapat lem, pengharum ruangan, atau inhalan lainnya 

6. Terdapat bungkusan kecil serbuk putih, kapsul, atau tablet 

7. Terdapat pipa kecil, filter saringan 

8. Terdapat sendok kecil, sedotan, mata silet, kaca cermin 

9. Terdapat botol, kaleng, kotak yang tidak lazim 

10. Majalah, buku, leaflet 

11. Botol plastik air mineral 

12. Sedotan minuman 

13. Botol-botol kecil 

14. Gulungan uang kertas, kartu telepon, sendok bekas dibakar 

15. Di rumah ditemukan obat-obat, kertas timah, bau-bauan, dll, yang tidak biasanya ada (terutama di kamar mandi 
dan kamar tidur si anak). Namun, kalau sampai ditemukan jarum suntik, ia akan menyangkal itu miliknya 

 

e. Tanda-tanda di sekolah : 

1. Sering terlambat 

2. Sering bolos 

3. Sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah 

4. Penampilan kumal 

5. Tidak ada perhatian terhadap pelajaran 

6. Partisipasi dalam pertemuan siswa menurun dan hilang 

7. Partisipasi dan kegiatan olah raga menurun, hilang 

8. Banyak menunjukan perilaku bermasalah 

9. Perubahan teman kelompok 

10. Sering meminjam uang pada teman 

11. Berteman dengan siswa yang menjadi Penyalahguna 

12. Sering terjadi kehilangan uang dan barang berharga di kelas 
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PROSES DAN TAHAPAN KETERGANTUNGAN12 

 

Gejala dini penyalahgunaan Narkoba bukanlah hal yang mudah, tapi sangat penting artinya untuk mencegah berlanjutnya 
masalah tersebut. Bila sudah dalam keadaan ketergantungan, maka gejala lebih mudah terlihat, tergantung dari jenis zat yang 
dipakai, jumlah atau frekuensi pemakaian, cara dan lamanya pemakaian. 

 

Gejala penyalahgunaan Narkoba sangat tergantung dari tahapan pemakaiannya dan untuk sampai pada kondisi 
ketergantungan seseorang akan mengalami beberapa tahap : 

� Experimental Use adalah periode dimana seseorang mulai mencoba-coba menggunakan Narkoba dan zat 
adiktif dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu 

� Social Use adalah periode dimana individu mulai mencoba menggunakan Narkoba untuk tujuan 
rekreasional, namun sama sekali tidak mengalami problem yang berkait dengan aspek sosial, finansial, 
medis dan sebagainya. Umumnya individu masih dapat mengontrol penggunaannya 

� Early Problem Use adalah periode di mana individu sudah menyalahgunakan Narkoba dan perilaku 
penyalahgunaan ini mulai berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut, seperti timbulnya malas 
bersekolah, keinginan bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lain-lain  

� Severe Addiction adalah periode dimana individu hanya hidup dan berlaku untuk mempertahankan 
ketergantungannya, sama sekali tidak memperhatikan lingkungan sosial dan diri sendiri. Pada tahap ini, 
individu biasanya sudah terlibat pada tindakan kriminal yang dilakukan demi memperoleh Narkoba yang 
diinginkan.    

Kapan seseorang dapat sampai pada tahap kontinum terakhir (ketergantungan berat / Severe addiction), sangat tergantung 
pada beberapa hal yaitu : 

1. Faktor individu : biologis, psikologis dan sosial 

2. Jenis zat opiat adalah jenis yang paling cepat menimbulkan ketergantungan (high addict) 

 

ORANG YANG MUDAH TERJERAT NARKOBA 

 

1. Kurangnya pemahaman, pengkhayatan, dan pengamalan Agama. 

Agama mengajarkan pola hidup sehat, memberikan solusi untuk seluruh masalah, menganjurkan untuk menjaga diri sendiri 
dan lingkungan hidup yang jika dipahami, dikhayati, dan diamalkan secara sempurna, akan menuntun seseorang menuju 
hidup bebas Narkoba13. 

                                            
12 Dikembangkan dari MODUL PELATIHAN PETUGAS REHABILITASI SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ONE STOP  CENTRE (OSC) diterbitkan 
oleh : BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I . PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI 2006.  
 
13 Prof. DR. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul ‘ilmu jiwa Agama’, menulis : “Masalah pokok yang sangat menonjol dewasa ini, adalah kaburnya nilai-nilai di 
mata generasi muda. Mereka dihadapkan kepada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral, yang menyebabkan mereka bingung untuk memilih mana yang 
baik untuk mereka. hal ini nampak jelas pada mereka yang sedang berada pada usia remaja, terutama pada mereka yang hidup di kota-kota besar Indonesia, yang mencoba 
mengembangkan diri ke arah kehidupan yang disangka maju dan modern, di mana berkecamuk aneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saringan.  
 
Sikap orang dewasa yang mengejar kemajuan lahiriyah tanpa mengindahkan nilai-nilai moral yang bersumber kepada agama yang dianutnya, menyebabkan generasi muda 
kebingungan bergaul karena apa yang dipelajarinya di sekolah bertentangan dengan apa yang dialaminya dalam masyarakat, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang 
dilakukan oleh orang tuanya sendiri di rumah. Kontradiksi yang terdapat dalam kehidupan generasi muda itu, menghambat pembinaan moralnya. Karena pembinaan moral 
itu terjalin dalam pembinaan pribadinya. Apabila faktor-faktor dan unsur-unsur yang membina itu bertentangan antara satu sama lain, maka akan goncanglah jiwa yang 
dibina terutama mereka yang sedang mengalami pertumbuhan dan perubahan cepat, yaitu pada usia remaja.  
 
Kegoncangan jiwa, akibat kehilangan pegangan itu telah menimbulkan berbagai ekses, misalnya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Dalam 
pengalaman kami menghadapi remaja yang oleh orang tua dan gurunya dianggap nakal (memang kelakuannya nakal, misalnya tidak mau belajar, menentang orang tua, 
mengganggu keamanan, merusak, dan sebagainya) dan mereka yang telah menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika, terasa sekali bahwa yang terjadi sebenarnya 
adalah kegoncangan jiwa akibat tidak adanya pegangan dalam hidupnya.  
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2. Memiliki keyakinan Adiktif 

Keyakinan adalah hal-hal yang diyakini seseorang dan dianggap benar, mengenai diri sendiri, orang lain dan dunia 
sekitarnya, yang mempengaruhi perasaan dan perilakunya sehari-hari. Keyakinan Adiktif adalah keyakinan yang menjadikan 
orang itu rentan terhadap kecanduan Narkoba. Misalnya : 

� Saya harus sempurna dan tampil sempurna 

� Saya harus menguasai dan mengendalikan orang lain 

� Saya harus memperoleh apa yang saya inginkan 

� Hidup harus bebas dari rasa sakit atau penderitaan  

� Saya ingin segalanya terjadi sesuai keinginan saya 

� Semua orang harus peduli dan mengerti terhadap saya 

� Saya ingin hidup ini bebas aturan 

 

Dalam kenyataan, hal itu tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu orang tersebut lalu mengembangkan keyakinan lain seperti : 

 

� Saya tidak pernah cukup puas (saya tidak berharga) 

� Saya tidak mampu mempengaruhi lingkungan saya 

� Narkoba atau sesuatu lainnya di luar saya memberi saya kekuatan yang saya inginkan 

� Takut mengakui perasaannya 

� Citra diri dan penampilan adalah segalanya 

 

3. Kepribadian Adiktif 

Kepribadian Adiktif adalah jati diri seseorang, yaitu pikiran, perasaan dan kemauan yang ditampilkan dalam perilakunya 
sehari-hari. Kepribadian yang menunjukkan bahwa orang itu rentan terhadap kecanduan Narkoba. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 
Nilai-nilai moral yang akan diambilnya menjadi pegangan, terasa kabur, terutama mereka yang hidup di kota besar dari keluarga yang kurang mengindahkan ajaran agama 
dan tidak memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Seandainya keadaan ini dibiarkan berjalan dan berkembang , maka pembangunan bangsa kita akan 
terganggu, bahkan mungkin akan gagal. Karena tujuan pembangunan kita adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang antara kemakmuran lahiriyah dan 
kebahgiaan batin, atau dengan kata lain, sifat pembangunan negara kita adalah pembangunan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara materiil dan spirituil, antara 
kehidupan dunia dan akhirat.  
 
Secara nasional bahayanya adalah menghambat tercapainya tujuan pembangunan dan secara pribadi atau masing-masing anggota masyarakat, mereka akan kehilangan 
kebahagiaan. Coba bayangkan, bagaimana perasaan orang tua, ketika melihat anaknya malas belajar, suka melawan, menentang dan nakal atau terganggu jiwa, tidakkah 
mereka akan sedih? Di samping itu remaja sendiri merasa hari depannya kabur, yang biasa mereka sebut dengan masa depan yang suram, karena mereka tahu bahwa apa 
yang yang terjadi pada diri mereka itu adalah yang merugikan, tapi mereka tidak mampu mencari jalan keluarnya, lalu mereka mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan 
itu dengan mencari obat penenang yaitu mencari narkotika atau kelakuan nakal.   
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Ciri kepribadian Adiktif, antara lain : 

 

Pola pikir Adiktif Perasaan Adiktif Perilaku Adikti f 

• Selalu mencari persetujuan 
dan perhatian orang lain 

• Tidak mampu mengambil 
keputusan sendiri 

• Tidak mampu 
mengendalikan emosi 

• Kebutuhan akan 
ketergantungan pada sesuatu 

• Banyak berkhayal   

 

 

• Batin terasa hampa 

• Hidup tanpa makna dan 
tujuan 

• Perasaan sedih 

• Perasaan beku atau hambar 

• Takut mengambil suatu 
resiko 

• Kurang memiliki jati diri 

• Kesulitan berhubungan 
dengan figure / orang / 
tokoh yang berkuasa atau 
berwenang 

• Cenderung menyalahkan 
orang lain 

• Kurang mapu mengatasi 
suatu masalah 

• Kebutuhan akan pemuasan 
yang bersifat segera 

 

4. Ketidakmampuan menghadapi masalah : 

Orang yang tidak berlatih menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan baik dan benar cenderung mudah mengalami 
kebingungan dan frustasi. Ia lebih suka mencari penyelesaian yang bersifat seketika dan langsung memuaskannya. 

 

5. Tak terpenuhinya kebutuhan Emosional, Sosial, & Spiritual : 

Setiap orang membutuhkan perasan diterima oleh lingkungan terdekat terutama keluarga14, di sekolah dan diantara teman-
temannya, rasa aman, rasa dihargai, dan dicintai. 

 

                                            
14 Dr. A. Supratiknya  menulis dalam bukunya yang berjudul ‘Mengenal Perilaku Abnormal’ : “yang dimaksud dengan hubungan orang tua – Anak yang patogenik adalah 
hubungan tidak serasi, dalam hal ini antara orang tua dan anak, yang berakibat menimbulkan masalah atau gangguan tertentu pada anak. Menurut Coleman, Butcher dan 
Carson (1980), ada tujuh macam pola hubungan orang tua –anak yang patogenik : 

1) Penolakan. Bentuk-bentuknya antara lain : menelantarkan secara fisik, tidak menunjukkan cinta dan kasih sayang, tak menunjukkan perhatian pada minat dan 
prestasi anak, menghukum secara kejam dan sewenang-wenang, tak meluangkan waktu bersama anak, tak menghargai hak dan perasaan anak; memperlakukan 
atau menyiksa anak secara kejam. 

2) Overproteksi dan sikap serba mengekang. Bentuknya antara lain mengawasi anak secara berlebihan, melindunginya dari segala risiko, menyediakan berbagai 
kemudahan hidup secara berlebihan, mengambilkan segala keputusan bagi anak, menerapkan aturan-aturan yang ketat, sehingga membatasi otonomi dan 
kebebasan anak. 

3) Menuntut secara tidak realistik. Memaksa anak agar memenuhi standar yang sangat tinggi dalam segala hal, sehingga menimbulkan rasa tak mampu anak. 

4) Bersikap terlalu lunak pada anak (over-permissive) dan memanjakan. Perlakuan ini dapat menjadikan anak egois, serba menuntut, dan sebagainya. 

5) Disiplin yang salah. Artinya, penanaman disiplin yang terlalu keras atau terlalu longgar oleh orang tua. Sesungguhnya, yang penting adalah memberikan rambu-
rambu dan bimbingan sehingga anak tahu apa yang dianggap baik atau buruk serta apa yang diharapkan atau tidak diharapkan darinya. 

6) Komunikasi yang kurang atau komunikasi yang irasional. Mungkin orang tua terlalu sibuk sehingga kurang menyediakan kesempatan untuk berkomunikasi 
dengan anak. Atau tersedia cukup kesempatan untuk berkomunikasi, namun pesan-pesan saling disalahtafsirkan karena disampaikan secara tidak jelas, dengan 
cara pesan verbal dan pesan nonverbal saling bertentangan, atau dari pihak orang tua dengan cara melecehkan pendapat anak. Situasi komunikasi di mana terjadi 
ketidakcocokan antara kata dan perbuatan dalam menyampaikan suatu pesan oleh Bateson (1960) disebut ‘double bind’ atau pesan gAnda. 

7) Teladan buruk dari pihak orang tua. Orang tua memberikan teladan yang tidak baik kepada anak, misalnya ayah pemabuk, berperangai  buruk, pemarah dan 
kalau marah suka mengeluarkan kata-kata kotor, bersifat kejam dan senang memukul istri (‘wife batterer’) maupun anak; sedangkan ibu kurang setia menjalankan 
peran sebagai ibu rumah tangga, senang keluar rumah, dan sebagainya. Semua itu dapat menjadi persemaian bagus untuk melahirkan anak-anak yang bermasalah. 
– tambahan dari Penyusun. 
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6. Kurangnya dukungan Sosial : 

Dukungan sosial sangat dibutuhkan seseorang dalam menghadapi masalah, terutama dukungan dari keluarga, teman sebaya 
dan masyarakat. 

7. Tidak dapat menghadapi kenyataan : 

Orang harus berlatih untuk dapat menerima kenyataan akan dirinya sendiri, baik kelebihan maupun kekurangannya. Juga 
harus belajar menerima kenyataan lingkungan sekitarnya dan tidak selalu mencari kambing hitam untuk dipersalahkan 
sebagai penyebab kegagalannya. Orang harus mengambil tanggung jawab atas kehidupannya sendiri.       

 

Lebih lanjut, di bawah ini akan ditulis beberapa ciri-ciri kepribadian  - terutama pada remaja - yang rentan terhadap 
penyalahgunaan Narkoba. 

1. Perasaan rendah diri (inferiority complex) 

2. Mudah kecewa. 

3. Cenderung agresif dan destruktif. 

4. Tidak mampu bersabar. 

5. Suka akan sensasi. 

6. Mengidap perasaan tertekan, murung, dan tidak mampu menjalankan fungsi sosial. 

7. Cepat bosan. 

8. Menderita gangguan psikoseksual, gagal mengembangkan identifikasi sesual yang tepat. Pemalu, takut 
mendekati dan didekati oleh lawan jenis. 

9. Menderita keterbelakangan mental. 

10. Kurang mempunyai motivasi untuk berprestasi. 

11. Prestasi belajar cenderung menurun dan selalu rendah. 

12. Kurang / tidak melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

13. Cenderung mengidap gangguan jiwa : kecemasan, obsesi, apatis, depresi, menarik diri dari pergaulan, tidak 
mampu mengatasi stres, atau hiperaktif. 

14. Cenderung tidak mematuhi peraturan. 

15. Cenderung berperilaku menyimpang : melakukan hubungan seksual di luar nikah, membolos, agresif, anti sosial, 
mencuri, berbohong, berbuat kenakalan pada usia sangat dini. 

16. Tidak senang berolahraga. 

17. Cenderung makan berlebihan. 

18. Mempunyai persepsi bahwa keluarganya tidak menyayanginya / tidak harmonis. 

19. Mempunyai kebiasaan merokok sejak usia dini. 

20. Suka bergaul dengan orang-orang yang menjadi pemabuk, penyalahguna Narkoba, atau pengedar Narkoba.15 

                                            
15 Johanes Lim, Ph.D, Menulis dalam NO PAIN NO GAIN ‘Metode sukses pribadi dalam studi, karier dan bisnis’ : “Seleksilah teman pergaulan Anda dengan saksama. 
Jangan bergaul dengan orang yang tidak punya tujuan hidup yang jelas, karena cenderung malas, hura-hura, dan pembolos. Lebih baik Anda tidak mempunyai teman 
daripada mempunyai teman yang buruk, malas, bodoh, apalagi jahat.  
 
Jika ada teman Anda yang membujuk, atau ‘memanas-manasi’ agar Anda turut melakukan perbuatan tercela (dan merugikan), misalnya dengan berkata, “Ayo cobalah 
merokok dan minum alkohol supaya kamu nampak dewasa, elit, kosmo, dan tidak kampungan!” janganlah Anda turuti! Bahkan sekalipun mereka mengata-ngatai Anda 
dengan ucapan pedas, seperti “Masak merokok dan minum saja tidak berani? Apakah kamu Banci?! Jangan Anda gubris olok-olok mereka, dan segera menjauhlah dari 
teman-teman seperti itu, karena berbahaya!  
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21. Suka berkunjung ke tempat hiburan. 

22. Berasal dari dan berada dalam lingkungan keluarga yang kurang religius16.   

TAHAP-TAHAP PERUBAHAN 

Memotivasi individu yang mengalami ketergantungan pada Narkoba untuk menghentikan pola penggunaan zatnya 
bukanlah hal yang mudah. Prochaska & Diclemente (dalam Bennet. 1998) mengatakan bahwa ada tahap-tahap 
perubahan yang dialami oleh seorang Pecandu Narkoba yang mempengaruhi proses pemulihannya. 

 

Penjelasan tahap perubahan tersebut sebagai berikut : 

� Precontemplation adalah tahap di mana Pecandu umumnya belum mau mengakui bahwa perilaku 
penggunaan Narkoba merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. pada tahap ini seorang Pecandu 
akan menampilkan mekanisme pertahanan diri agar mereka dapat mempertahankan pola ketergantungannya. 
Jenis mekanisme pertahanan diri paling sering muncul adalah penyangkalan (denial) dimana pecandu selalu 
‘mengelak’ atas kenyataan-kenyataan negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan Narkoba. Jenis 
mekanisme pertahanan diri yang lain adalah mencari pembenaran (rasionalisasi), dimana pecandu akan 
selalu berdalih untuk melindungi perilaku ketergantungannya. 

� Contemplation adalah tahap dimana pecandu mulai menyadari bahwa perilaku penggunaan Narkoba 
merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, tetapi sering merasa ragu-ragu (ambivalen) untuk 
menjalani proses pemulihan. Proses wawancara motivasional sangat menentukan apakah pecandu kembali 
pada tahap precontemplation di atas atau justru semakin termotivasi untuk pulih. 

� Preparation adalah tahap dimana individu mempersiapkan diri untuk berhenti dari pola penggunaan zatnya. 
Umumnya yang bersangkutan mulai mengubah pola pikirnya yang dianggap dapat membantu usahanya 
untuk dapat bebas dari Narkoba. 

� Action adalah tahap dimana seorang pecandu dengan kesadaran sendiri mencari pertolongan untuk 
membantu pemulihannya 

                                                                                                                                                                       
Pertama, jika Anda menuruti tantangan mereka untuk merokok dan minum alkohol, maka tahap selanjutnya mereka akan menantang Anda lagi untuk mengganja, lalu 
minum pil koplo. Kemudian mungkin mereka akan menjerumuskan Anda menjadi pecandu heroin. Dan jika Anda tidak punya uang untuk membiayai rasa ketagihan Anda, 
maka Anda akan menjadi kriminal, apakah mencuri, merampok atau menjadi pengedar obat terlarang!  
 
Kedua, reputasi, prestasi, dan masa depan Anda akan hancur berantakan! Pada waktu itu, menyesal pun sudah percuma, karena ibaratnya, nasi sudah menjadi bubur! Ketiga, 
biasanya teman-teman yang membujuk untuk melakukan perilaku yang buruk seperti itu adalah orang-orang yang berperilaku negatif, rendah diri, bodoh, malas, degil, dan 
jahat, jauhilah mereka! mereka iri terhadap prestasi dan reputasi Anda. Dan karena mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pun tidak ingin Anda memilikinya, dan 
berupaya menghancurkan masa depan Anda, sama seperti masa depan mereka yang telah hancur! Saya tegaskan, hindari pergaulan yang buruk!” – tambahan dari Penyusun.   

16 Dalam bukunya yang berjudul ‘Mengenal Perilaku abnormal’, Dr. A. Sutiknya, menulis : Struktur keluarga yang patogenik. Struktur keluarga sangat menentukan corak  
komunikasi yang berlangsung di antara para anggotanya. Struktur keluarga tertentu melahirkan pola komunikasi yang kurang sehat, dan selanjutnya berpengaruh terhadap 
munculnya gangguan perilaku pada sebagian anggotanya. Ada setidaknya empat macam struktur keluarga yang dapat melahirkan gangguan pada para anggotanya : 

1) Keluarga tidak becus, yakni keluarga yang tidak mampu mengatasi problem sehari-hari dalam kehidupan keluarga karena berbagai macam sebab : tidak memiliki 
cukup sumber atau karena orang tua tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan secukupnya. 

2) Keluarga yang antisosial. Yakni keluarga yang menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat luas. Misalnya, orang tua 
memiliki kebiasaan berperilaku yang sesungguhnya melanggar hukum, seperti mencuri aliran listrik dengan cara menggantol, suka meminjam uang atau barang 
kepada orang lain dan tidak mengembalikan, suka mengambil barang-barang yang merupakan fasilitas umum, dan sebagainya. 

3) Keluarga yang tidak akur dan keluarga yang bermasalah. Dalam keluarga yang tidak akur, ayah dan ibu cekcok melulu. Dalam keluarga yang bermasalah, salah 
satu dari kedua orang tua atau anggota keluarga lainnya berperilaku abnormal. Misal, ayah atau ibu atau salah seorang anak menderita gangguan mental tertentu.  

4) Keluarga yang tidak utuh, yakni keluarga di mana ayah atau ibu tidak ada di rumah, entah karena sudah meninggal atau karena sebab lain, seperti perceraian, 
ayah memiliki dua istri, ayah bertugas di kota lain, dan sebagainya. 
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� Maintenance adalah tahap dimana seorang pecandu berusaha untuk mempertahankan keadaan bebas 
Narkoba (abstinensia) 

� Relapse adalah tahap dimana seorang pecandu kembali pada pola perilaku penggunaan Narkoba yang lama 
sesudah ia mengalami keadaan bebas Narkoba.    

 

Di Manakah Anak-anak Bermain? 17 

 

Oleh Eddy Tay, 26, Petugas Penangkapan, Biro Pusat Narkotik Singapura 

 

Saya segera melihat dia setelah pintu terbuka. Seorang anak, dengan rambut panjang hitam yang diikat dengan pita putih 
di atas leher kemejanya. Dia melihat kepadaku, dan matanya tampak seperti kolam yang penuh sinar saat dia tersenyum. Saya 
datang ke sana untuk menangkap orang tuanya. 

 

Mata dan pikiran yang muda sedikit pudar, namun akibatnya menetap. Saya hanya dapat membayangkan apa yang akan 
dialami oleh gadis kecil ini. Dan saya tidak mempunyai pilihan lain kecuali membawa seluruh anggota keluarga itu kembali 
ke kantor pusat, karena tidak ada seorang pun di rumah yang dapat menjaganya. Dia baru berusia empat tahun.  

 

Pemandangan pada saat itu sangatlah tidak pantas. Para petugas CNB yang keras, yang hanya mempunyai sedikit rasa 
kasihan terhadap pecandu dan pengedar, berubah menjadi ‘paman’ yang ramah dan membuat muka-muka lucu untuk 
menghibur anak itu. Dia menjadi pusat perhatian. penampilannya yang lugu sangat bertolak belakang dengan kondisi ruang 
interview yang dingin. Para petugas membelikan dia permen dan es krim, sebagai usaha untuk mengalihkan perhatiannya 
sementara kedua orang tuanya menjalani tes urin di ruangan sebelah. 

 

Hasilnya tidak menyenangkan. Kedua orang tuanya dinyatakan positif dan mereka dikirim ke pusat perawatan. Dia belum 
mengetahuinya, tetapi kehidupannya tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Bagaimana kamu memberitahukan anak 
perempuan kecil berumur empat tahun dan penangis bahwa kedua orang tuanya tidak akan pulang malam ini dan besok dan 
besok? Dan tidak untuk dua tahun mendatang? 

 

Kenyataan bahwa kedua orang tuanya tidaklah mempedulikan anak kecil ini sangatlah menyusahkan hatiku. Pada saat mereka 
dalam keadaan ‘fly’ akibat dari pemakaian heroin, mereka jelas tidak akan memikirkan keberadaan anak itu. Tetapi 
kemudian, pada saat mereka digiring ke pusat rehabilitasi, mereka juga tidak menyadari keberadaan anak ini, melihat ke 
arahnya pun tidak. 

 

Saya juga pernah melihat orang tua yang bahkan menggunakan anak-anak mereka untuk menyembunyikan dan mengedarkan 
Narkoba agar tidak tertangkap. 

 

Dalam satu kasus, seorang ayah menggunakan anak laki-lakinya yang masih muda sebagai ‘pelaksana’ untuk mengantarkan 
Narkoba kepadanya. Sang ayah menyuruh anaknya untuk mengantarkan bungkusan rokok yang berisi lintingan heroin kepada 
‘pamannya’. Siapa yang akan mencurigai anak berumur 10 tahun? 

Petugas penangkapan baru mengetahui masalah itu setelah penangkapan terhadap beberapa pelanggan sang ayah. Setelah 
mengetahui cara kerja sang ayah, polisi mendobrak pintu dan menangkap sang ayah setelah melalui perjuangan yang kasar. 
                                            
17 BROKEN MIRROR/CERMIN YANG RETAK ‘Kisah nyata Pecandu Narkoba’ , DAWN TAN, Grasindo.  
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Selama kejadian itu, sang anak menyaksikannya dengan mata yang terbuka lebar dan penuh rasa takut. Sekali lagi, ayah 
maupun anak harus dibawa ke kantor polisi.   

 

Masalah menjadi lebih buruk. Bukan hanya sang ayah tidak merasa bersalah, dia malah berusaha untuk memindahkan 
kesalahan kepada anaknya! Dia mengaku tidak mengetahui apa yang anaknya lakukan selama ini. Secara kasar sang ayah 
menuduh anaknya berusaha menjerumuskan dia. Sang anak hanya mampu menggelengkan kepalanya dengan mata yang 
penuh dengan air. Tetapi kenyataannya adalah para pelanggan ayahnya telah menunjuk dia sebagai pengedar mereka. 

 

Saya belumlah menjadi seorang ayah, tapi saya sudah melihat banyak masa kanak-kanak yang tidak bersalah berada dalam 
penganiayaan di dalam keluarga yang berlatar belakang Narkoba. Pemikiran / konsep perlindungan orang tua terhadap anak-
anaknya menjadi tidak berguna saat kita berhadapan dengan para pengedar dan pecandu Narkoba yang memiliki anak. 
Mereka tidak menyadari bahwa kewajiban mereka bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. 

 

Para pecandu sering tidak berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa mereka menggunakan Narkoba dari anak-anak 
mereka. tidaklah aneh jika menemukan bungkusan ataupun suntikan heroin bekas pakai di laci maupun lemari pada saat 
anak-anak mereka berada di sana. 

 

Kisah menyedihkan lainnya yang pernah saya alami adalah pada saat melakukan penggerebekan di sebuah rumah susun di 
Bedok. Kami menggeledah rumah pengedar narkotik dan menagkap dia setelah menemukan heroin yang disembunyikan di 
berbagai tempat. Kami mengetahui bahwa para pecandu secara teratur akan datang ke sana untuk membeli narkotik, sehingga 
kami menunggu di sana untuk menagkap basah si pecandu yang datang karena tidak dapat menghindar untuk membeli 
narkotik. 

Kemudian datanglah seorang wanita dengan bayi dalam gendongannya tiba di pintu itu. Dia terkejut ketika saya membukakan 
pintu. Merasa ada yang tidak beres, dia mengembalikan ketenangannya dan berbalik seperti hendak pergi. Saya segera 
menangkap dia dengan tuduhan penggunaan Narkoba. Dia memprotes keras bahwa dia tidak bersalah dan meminta 
penjelasan mengapa CNB menagkap seorang ibu yang tidak berbahaya dan bayinya. Dia mengaku hendak mengunjungi 
temannya. Ketika saya bertanya berapa nomor telepon temannya, dia tidak dapat memberikan saya sebuah nomor pun. Dia 
lupa, katanya. 

 

Saya melihat dia membawa uang yang dikepal erat dalam tangan kirinya dan bertanya apa yang akan dia lakukan dengan 
uang itu. Itu adalah uang kertas $ 10 - jumlah yang tepat untuk membeli selinting heroin. Dia mengaku hendak 
mengembalikan uang yang dia pinjam dari temannya. Dari kartu identitasnya diketahui bahwa dia tinggal di daerah Jurong. 

 

Cerita dia tidaklah mengada-ada. 

“Maksudmu kamu datang dari Jurong ke Bedok hanya untuk mengembalikan uang $ 10 kepada temanmu? Dan kamu tidak 
mempunyai nomor telepon rumahnya untuk mengecek apakah dia ada di rumah atau tidak? 

 

Merasa kebohongannya terbongkar, dia berubah menjadi diam seribu bahasa. Kami menempatkan dia dan bayinya di sofa 
menunggu pecandu lainnya datang. Selama dalam penantian, para petugas berdiam diri untuk menyembunyikan keberadaan 
mereka. 

 

Itu dapat berarti menagkap basah tersangka atau kehilangan mereka. tes urin yang positif dapat berarti enam bulan hingga 
tujuh tahun di balik jeruji. Bahkan akan lebih lama lagi bagi para pemakai yang pernah berada dalam pusat rehabilitasi. 
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Oleh karena itu kami berusaha untuk benar-benar tidak bersuara. komunikasi dilakukan dengan berbisik dan gerakan tangan. 
Tiba-tiba bayi itu menagis dengan sangat keras. Kami tertegun karena merasa tidak mungkin penyebab tangisan bayi itu 
adalah tekanan dari keberadaan kami mendadak di sana ataupun penangkapan secara keras yang dilakukan terhadap ibunya. 
Siapa yang tahu mengapa bayi itu menangis? Mungkin karena dia merasa tidak enak perut? Atau karena dia merasa capai? 
Apa pun alasannya, kami khawatir tangisan bayi yang demikian keras itu akan menimbulkan kecurigaan para pecandu yang 
akan mengunjungi rumah itu. 

 

Apa yang saya lihat kemudian benar-benar mengejutkan saya. Saya memperhatikan si ibu dengan seksama dan melihat 
bahwa dia sengaja mencubiti bayinya agar menangis. Kami segera mengambil bayi itu dan menjauhkannya dari dia dan 
memborgol tangannya di depan. Dia memprotes perlakuan ‘kasar’ saya, dan berkata, “bagaimana kamu memperlakukan 
seorang ibu seperti ini?” 

 

Ketika saya katakan apa yang saya lihat, dia terdiam. Sangat sukar untuk dipercaya perbuatan licik yang dilakukan 
perempuan itu. Tetapi kemudian hal ini tidaklah mengejutkan. Dia menggunakan bayinya untuk menghindari kecurigaan 
orang. Dan rencananya mungkin pernah berhasil. Sebelum kejadian ini, petugas penangkapan belum mencurigai ibu dengan 
bayi dalam gendongan. 

 

Bagaimana mungkin seorang ibu dapat melakukan hal itu? Pemikiran yang mengganggu ini menimbulkan pertanyaan lain 
yang lebih membuat stres: apakah sang ibu mengkonsumsi heroin selama mengandung? Jika ya, dia dapat membahayakan 
jiwa bayi itu. Anaknya dapat lahir sebagai bayi yang ‘cacat’; kecanduan heroin pada saat kelahiran dan kerusakan permanen 
pada otak. 

 

Ini adalah pikiran-pikiran saya selama kami menanti dalam hening sambil menunggu kedatangan pecandu lainnya. 

 

Kami menangkap 8 tersangka dalam waktu tiga jam sebelum akhirnya kembali ke kantor polisi. Kami mengijinkan si ibu 
menggendong bayinya setelah dia mengaku sebagai pemakai heroin. Dia menginginkan menggendong bayinya untuk yang 
terakhir kali sebelum dikirim ke tempat penahanan. Di kantor polisi, dia meminta saya untuk menggendong bayinya pada saat 
menjalani tes urin. Pada saat itu saya berada di ruangan tempat tes urin yang biasanya berisikan berbagai macam pecandu 
heroin, yang biasanya adalah juga mereka yang mempunyai catatan kriminal atas perampokan dan berbagai pelanggaran 
lainnya, melihat dengan pasrah dan menggendong bayinya itu dalam tangan saya. Itu adalah saat yang akan selalu terpatri 
dalam ingatan saya. 

 

Ironi yang sangat mengejutkan. Sang ibu meminta saya menggendong bayinya. Dia mempercayakan bayinya kepada saya 
selama dia menjalani tes urin. Hal ini benar-benar memukul saya. Jika hasil tesnya positif, maka saya adalah orang yang 
bertanggung jawab atas pengiriman ibu bayi ini ke tempat penahanan. 

 

Sangatlah menyedihkan, ibu itu benar-benar dinyatakan positif dan dikirim ke tempat penahanan. Malam itu, suaminya 
datang ke kantor polisi dan dengan menangis dia berjanji pada istrinya bahwa dia akan merawat bayi mereka dengan sebaik-
baiknya. 

 

Perasaan sedih yang mendalam menghantui diriku. Itu adalah suatu kesia-siaan yang tragis melihat bagaimana orang merusak 
dirinya sendiri dengan narkotik, bagaimana mereka menyia-nyiakan hidup ini dan pada saat mereka tertangkap, itu adalah 
nilai terakhir yang harus mereka bayar atas hal-hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan.   
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Sekilas Bahaya HIV/AIDS  

 

� 60 juta penduduk dunia terinfeksi HIV. 21 juta diantaranya telah meninggal dunia. HIV ditemukan paling banyak 
di usia 15-29 tahun. Diperkirakan 25 juta anak-anak akan menjadi yatim piatu di tahun 2010 karena karena orang 
tua mereka meninggal dunia karena  HIV/AIDS. 

� Epidemi AIDS di Indonesia sudah berlangsung hampir 20 tahun namun diperkirakan masih akan berlangsung 
terus dan memberikan dampak yang tidak mudah diatasi. Menurut estimasi nasional tahun 2006 di Indonesia 
terdapat 196.000 sampai 216.000 orang tertular HIV, dan akan menjadi satu juta orang dalam 10 tahun kalau kita 
tidak melakukan upaya penanggulangan yang serius serta didukung oleh semua pihak. 

� Di Jawa Barat, diperkirakan 23.000 orang terinfeksi HIV. 14.000 dari kalangan pengguna narkoba suntik. Ingat, 
setiap detik ada satu orang di antara kita terinfeksi. 

� Dalam sebuah rumah berdinding semen dan berkamar tiga di Sorong, Papua Barat, impian Angelina pun perlahan 
memudar. Dulu, ia pernah bercita-cita ingin menjadi polisi wanita. ”karena saya melihat mereka membantu dan 
melindungi orang”, ujar Angelina. Namun, sudah lama impian itu sirna. Pada Juni 2002, suaminya yang bekerja 
sebagai ahli mekanik meninggal. Baru pada bulan Oktober ia tahu penyebabnya. Belum juga hilang 
kesedihannya, perempuan 21 tahun itu diberitahu bahwa ia terinfeksi HIV. Kemungkinan besar suaminya 
terjangkit virus itu dari pekerja seks. Angelina hanya salah satu korban yang polos dan tidak tahu menahu tentang 
HIV di Indonesia. Ia hanya orang biasa yang bahkan tidak pernah melakukan tindakan berisiko tetapi tertular 
oleh orang yang berkelakuan tidak baik.18 

 
 

Sejarah HIV 

Permasalahan HIV/AIDS telah sejak lama menjadi isu bersama yang terus menyedot perhatian berbagai kalangan, terutama 
sektor kesehatan. Namun sesungguhnya masih banyak informasi dan pemahaman tentang permasalahan kesehatan ini yang 
masih belum diketahui lebih jauh oleh masyarakat. 

 
Penemuan kasus HIV/AIDS pertama kali terjadi sekitar 1981 oleh ahli kesehatan di Kota Los Angeles, Amerika Serikat, 
ketika sedang melakukan sebuah penelitian kasus seri terhadap empat pemuda/mahasiswa. Di dalam tubuh ke-empat pemuda 
tadi ditemukan penyakit pneumonia (Pneumonic Carinii) yang disertai dengan penurunan kekebalan tubuh (imunitas). Dari 
hasil penelitian, para ahli kesehatan menemukan jalan untuk penemuan penyakit AIDS. 
 
 
Virus HIV sendiri baru diketahui sekitar 1983 oleh Lug Montaigneur -seorang ahli mikrobiologi Perancis. Pada 1984, 
                                            
18 Dari berbagai sumber 
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mikrobiolog asal Amerika Serikat, Robert Gallo mengumumkan pula penemuan yang sama. Di Indonesia penemuan kasus 
HIV/AIDS diperkirakan baru diketahui pada 1987, yaitu pada seorang turis asal Belanda. 
 
 
HIV/AIDS Dalam Sejarah 
 
1926: Beberapa ilmuwan menganggap HIV menyebar dari monyet ke manusia sekitar tahun 1926-1946. 
 
1982: Para ilmuwan menemukan sindrom yang dikenal sebagai GayRelated Immune Deficiency (GRID), yakni penurunan 
kekebalan tubuh yang dihubungkan dengan kaum gay. 
  
1983: Dokter di Institut Pasteur Prancis memisahkan virus baru penyebab AIDS. Virus itu terkait dengan limfadenopati 
(Lymphadenopathy-Associated Virus-LAV). 
  
1984: Pemerintah AS mengumumkan, Dr Robert Gallo dari National Cancer Institute (NCI) memisahkan retrovirus penyebab 
AIDS dan diberi nama HTLV 111. 
  
1986: Suatu panitia internasional menyatakan bahwa virus LAV dan HTLV-III adalah sama sehingga nama virus itu diganti 
menjadi HIV. 
  
15 April 1987: Kasus AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan. Seorang wisatawan berusia 44 tahun asal Belanda, Edward 
Hop, meninggal di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Kematian lelaki asing itu disebabkan AIDS. Hingga akhir 1987, ada enam 
orang yang didiagnosis HIV positif, dua di antara mereka mengidap AIDS.  
 
1987-Desember 2001: Dari 671 pengidap AIDS, 280 orang diantaranya meninggal dunia.  
 
Februari 1999: Peneliti dari University of Alabama di Amerika Serikat (AS) meneliti jaringan yang dibekukan dari seekor 
simpanse dan menemukan jenis virus SIV yang hampir sama dengan HIV-1. Simpanse itu berasal dari subkelompok 
simpanse yang disebut pan troglodyte yang terdapat di Afrika Tengah Barat. 
  
2001: UNAIDS (United Nations Joint Program on HIV/AIDS) memperkirakan jumlah Orang Hidup Dengan HIV/AIDS 
(ODHA) 40 juta. Sampai sekarang, di subsahara Afrika paling banyak terdapat ODHA, yakni 70 persen dari ODHA yang ada 
di dunia. Sedikitnya 12 juta anak menjadi yatim piatu karena HIV/AIDS.  
 
November 2001: Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan obat untuk AIDS dan penyakit lainnya dalam kasus 
tertentu boleh tidak dipatenkan.  
 
2002: 3,1 juta orang meninggal karena penyakit AIDS. 
 
Sampai sekarang HIV/AIDS masih menyebar 

 

Pengertian HIV 

Salah satu faktor terpenting untuk keberlangsungan keberadaan negara mana pun adalah kemampuannya mempertahankan 
diri. Sebagai bangsa, ia harus terus-menerus siap siaga menghadapi segala macam ancaman dan bahaya, baik dari dalam 
maupun dari luar. Semaju apa pun suatu negara, kalau ia gagal mempertahankan dirinya, ia bisa hancur bercerai-berai hanya 
oleh suatu serangan militer kecil, atau bahkan tindakan teroris yang tepat arah dan tidak terantisipasi. Dalam menghadapi 
ancaman demikian, sumber daya alam, keunggulan teknologi, perekonomian, tidak akan berguna. Apabila negara tersebut 
tidak dapat mempertahankan dirinya, maka ia mungkin akan musnah. 
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Inilah salah satu alasan mengapa sejumlah besar pendapatan nasional selalu dialokasikan untuk pertahanan; dewasa ini, 
kekuatan angkatan bersenjata harus dilengkapi dengan persenjataan yang paling canggih, peralatan dan perlengkapan yang 
sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru, dan para prajurit harus dilatih dengan saksama. Kesemuanya itu merupakan 
upaya mati-matian untuk menjaga agar sistem pertahanan berfungsi sepenuhnya. 

Sejumlah contoh di dunia kedokteran memperjelas betapa pentingnya sistem kekebalan. Kisah pasien yang dikutip dalam 
banyak sumber terkait memperlihatkan betapa sulitnya hidup yang harus dijalani pada kasus adanya gangguan dalam sistem 
pertahanan.  

Begitu lahir, pasien ini langsung ditempatkan di sebuah tenda plastik steril. Tidak ada satu pun yang diperbolehkan masuk. 
Pasien itu dilarang menyentuh manusia lainnya. Ketika dia tumbuh besar, dia ditempatkan di tenda plastik yang lebih besar. 
Untuk keluar dari tendanya, dia harus memakai seperangkat peralatan yang dirancang khusus mirip pakaian astronot. Apa 
yang menghalangi pasien ini menjalani hidup normal seperti orang lain? Setelah lahir, sistem kekebalan pasien ini tidak 
berkembang normal. Tidak ada pasukan bersenjata di tubuhnya untuk melindunginya dari musuh. 

Dokter yang menangani anak itu sadar dengan apa yang bakal terjadi jika dia memasuki lingkungan normal. Dia akan segera 
menderita pilek, penyakit bersarang di tenggorokannya; walau diberi antibiotik dan perlakuan medis lainnya, dia akan 
menderita infeksi ini, infeksi itu. Tidak lama, perawatan medis akan kehilangan efek, berakibat pada kematian anak laki-laki 
itu.  

Paling-paling anak laki-laki itu hanya akan bisa hidup beberapa bulan atau beberapa tahun di luar lingkungan yang aman 
tersebut. Maka dunia anak laki-laki itu selamanya dibatasi oleh dinding tenda plastiknya. 

 

Anak laki-laki dalam gelembung. Terlahir pada 1971 tanpa kekebalan tubuh, dia dilahirkan dalam lingkungan suci-hama di sebuah rumah sakit. Walau 
demikian, kematiannya tidak dapat dicegah. 

Setelah beberapa waktu, dokter dan keluarganya menempatkan anak itu di sebuah ruang yang betul-betul bebas hama yang 
dipersiapkan khusus di rumahnya. Akan tetapi, semua upaya ini tidak membuahkan hasil. Di awal umur belasan, anak itu 
meninggal ketika transplantasi tulang gagal. 

Keluarganya, para dokter, staf rumah sakit tempat dia dirawat sebelumnya, serta perusahaan farmasi, telah berusaha semampu 
mereka untuk menjaga anak laki-laki tersebut bertahan hidup. Walaupun mutlak se-galanya sudah diupayakan, dan tempat 
tinggal anak laki-laki itu selalu disuci-hamakan, kematiannya tidak dapat dicegah. 

Akhir kisah ini memperlihatkan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk bertahan hidup tanpa adanya sistem kekebalan 
yang melindungi mereka dari mikroba. Hal ini membuktikan bahwa sistem kekebalan pastilah sudah ada lengkap dan 
menyeluruh sejak manusia pertama. Oleh karena itu, tidak masuk akal kalau sistem seperti itu berkembang secara bertahap 
dalam selang waktu yang sangat lama sebagaimana dinyatakan oleh teori evolusi. Manusia tanpa sistem kekebalan, atau 
dengan sistem kekebalan yang tidak berfungsi, akan segera meninggal seperti pada contoh kasus di atas 
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Tidak kurang pentingnya dari negara, manusia juga harus memperhatikan sistem pertahanan dirinya, kalau ingin menjalani 
hidup yang sehat dan damai. Tak terelakkan, mereka harus melindungi diri dan milik mereka dari tindakan kriminal, seperti 
pencurian dan pembunuhan, begitu pula dari bencana alam, seperti kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, dan banjir. 

Namun persoalan belum berhenti sampai di sini. Manusia mempunyai musuh lain, yang tak kasat mata, dan karenanya, sering 
terabaikan. Sebenarnya, musuh ini jauh lebih gigih dari yang lain. Karena itu, harus dilakukan tindakan serius untuk 
menghindar darinya. 

Siapakah, atau apakah musuh yang selalu mengancam manusia ini? Mereka adalah bakteri, virus, dan organisme mikroskopis 
serupa, yang ada dalam air yang kita minum, makanan yang kita makan, rumah yang kita tinggali, dan kantor tempat kita 
bekerja. Pendek kata, mereka ada di mana-mana. 

 
”HIV Stop With Me.. 

  
HIV Adalah Salah Satu Bukti Kekuasaan Allah SWT” 

  
[(Alm) Denny Nugraha, Koordinator Kemuning Plus Support] 

 

Setelah memasuki tubuh manusia, virus HIV dapat memproduksi sepuluh miliar virus sehari. Jumlah virus yang sangat 
banyak ini tak dapat diatasi, meskipun dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Virus HIV tak dapat dianggap sebagai 
struktur sederhana. Apa yang kita hadapi ini adalah sebuah mikroorganisme yang demikian maju dan cerdas, sehingga ia 
dapat menggandakan jutaan dirinya, dan berencana mengalahkan sel tuan rumahnya, dan mampu menyebabkan kematian 
pada tubuh manusia yang besar. 

Di antara virus-virus, yang paling berbahaya adalah "virus HIV" yang telah menyibukkan para peneliti untuk waktu yang 
lama dan mungkin akan terus begitu sampai beberapa waktu yang akan datang. Tak seperti virus lainnya, mikroorganisme ini 
benar-benar menonaktifkan sistem pertahanan. Mustahil bagi manusia untuk hidup dengan sistem pertahanan yang tak 
berfungsi. 

Virus HIV menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada tubuh manusia dengan menyebabkan runtuhnya sistem 
pertahanan. Keadaan ini membuat manusia sangat mudah diserang oleh segala jenis penyakit, yang akhirnya menyebabkan 
berbagai kondisi fatal. Virus ini telah menyibukkan para peneliti selama bertahun-tahun, menimbulkan keputusasaan dan 
ketidakberdayaan. Jurnal Bilim ve Teknik (Sains dan Teknik), yang diterbitkan pada Agustus 1993 menyatakan: 

Semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita tak yakin." Pernyataan ini merupakan jawaban yang paling sering diberikan 
terhadap survei publik yang dilakukan pada 150 peneliti paling terkemuka di dunia, yang mempelajari AIDS. Ini diterbitkan 

dalam jurnal ilmiah mingguan Science. Tak seorang pun yang dapat memberikan penilaian pasti berdasarkan tesis yang 
telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pandangan yang tadinya dianggap mutlak benar sekarang disingkirkan setelah 

diketahui bahwa semuanya didasarkan pada alasan yang goyah. Tak dapat disangkal, hasil akhirnya adalah bahwa 
meskipun telah cukup lama dikembangkan teori tentang AIDS dan penyebab efektifnya, virus HIV sekali lagi dikaji ulang dan 

validitasnya masih dipertanyakan 

Dengan berlalunya waktu, permasalahan bukannya mereda, malah menjadi lebih intensif. Sampai saat ini masih terdapat 
pertanyaan yang tak dapat dijawab, dan adanya penemuan baru hanya menambah jumlah pertanyaan yang tak terjawab ini. 
AIDS masih tetap merupakan misteri bagi umat manusia. 

Salah satu fakta terpenting mengenai virus HIV adalah bahwa ia hanya memasuki sebagian, tidak seluruh, sel tubuh manusia. 
Target utamanya adalah sel T penolong, yang merupakan elemen paling efektif pada sistem pertahanan. Ini penting sekali. Di 
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antara berbagai jenis sel, virus memilih sel sistem pertahanan yang paling menguntungkan baginya dan hal ini menyebabkan 
perusakan tubuh manusia. 

 

Gambar di sebelah kanan adalah sel nodus limfa yang sehat. 
Gambar di sebelah kiri memperlihatkan nodus limfa yang rusak oleh virus AIDS. 

Ketika sel T, elemen vital dari sistem pertahanan tertangkap, sistem pertahanan kekurangan tim pemikirnya, dan tak lagi 
mampu mengenali musuh. Ini umpama taktik peperangan yang cerdas. Pasukan tanpa komunikasi yang efektif dan tanpa 
sistem inteligensia dapat dikatakan telah kehilangan kekuatan utamanya. 

Lebih jauh dari itu, antibodi yang diproduksi oleh tubuh manusia tak membahayakan virus AIDS. Memang pasien AIDS terus 
memproduksi antibodi, tetapi tak lagi efektif tanpa adanya sel T. 

Satu pertanyaan yang tak terjawab adalah: Bagaimanakah virus HIV tahu persis target mana yang harus difokuskan? Begitu 
memasuki tubuh manusia, menjelang ia bisa paham bahwa sel T merupakan "otak" sistem pertahanan, virus AIDS akan 
segera dimusnahkan oleh sistem yang ada. Bagaimananpun, tidaklah mungkin bagi virus AIDS untuk melakukan 
penyelidikan intelijen sebelum memasuki tubuh manusia. Lalu bagai-manakah virus AIDS mengembangkan strategi-nya? 

Ini baru salah satu dari keterampilan me-nakjubkan yang dikuasai oleh virus AIDS. 

 

Virus AIDS (jingga) berusaha memasuki sel T dengan merobek membrannya. 

Pada tahap kedua, virus harus mengikatkan dirinya kepada sel lain yang sudah ditetapkannya menjadi target. Prosedur ini 
sama sekali tak sulit bagi virus AIDS. Nyatanya dia berikatan dengan sel ini seperti kunci dengan lubangnya.  

Pada tahap ketiga, virus HIV melakukan serangkaian proses menakjubkan yang akan menjaminnya berumur panjang.  

Virus HIV adalah retrovirus. Artinya, gennya hanya mengandung RNA, tanpa DNA. Tetapi sebuah retrovirus memerlukan 
DNA supaya tetap hidup. Untuk menyediakan DNA, dia membuat jalan lain dengan metode yang sangat menarik: Ia 
menggunakan asam nukleat dari sel tuan rumah dan mengonversikan RNA-nya menjadi DNA dengan bantuan sebuah enzim 
yang disebut "reverse transcriptase", yang berarti ia akan membalik prosesnya. Lalu ia menempatkan DNA ini pada DNA 
yang ditemukan di inti sel tuan rumahnya. Bahan warisan virus sekarang menjadi bahan warisan sel T. Ketika sel ini 
membelah diri, demikian pula virus HIV. Sel mulai bekerja sebagai pabrik bagi virus. Tetapi menduduki satu sel saja tidak 
memuaskan bagi virus HIV. Ia akhirnya akan mencoba untuk mengalahkan seluruh tubuh. 
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Sebelum berpindah menginfeksi sel lain, sepotong kecil virus HIV (biru) menggandakan diri dalam sel pertahanan. Meskipun pada awalnya sel 
pertahanan mampu menangai virus HIV, si virus akhirnya mengambil alih. Penyebab munculnya fenomena ini masih tidak jelas. 

Lalu datanglah tahap keempat. Virus HIV awal dan replikanya ingin meninggalkan sel tuan rumah mereka dan menduduki sel 
lain serta memfasilitasi proses proliferasi. Mereka tidak perlu bekerja keras dalam melakukan hal ini. Segalanya berjalan 
dengan kecepatan alamiah. Membran sel T yang telah diduduki tidak kuat menanggung tekanan dari proses multiplikasi 
sehingga ia bolong-bolong, memungkinkan virus HIV untuk keluar dari sel untuk mencari sel tuan rumah lainnya. Setelah 
virus HIV bertambah jumlahnya, dia juga membunuh sel T tuan rumahnya.  

Virus HIV yang sukses sekarang telah sepenuhnya mengalahkan tubuh manusia. Kecuali manusia berhasil menemukan obat 
yang efektif untuk mengalahkan virus ini, ia akan tetap di sana. Semuanya bergantung kepada kemauan virus HIV, akan terus 
tidur selama bertahun-tahun atau segera menyerang tubuh manusia. 

 

 
Sel T sehat. (kiri) 
Sel T yang telah dirusak oleh musuh (virus AIDS) dan kini memiliki profil bundar dan lumah (kanan). Citra ini diperbesar lebih dari 3.000 kali. 

Mengapa Belum Ditemukan Solusinya? 

Setelah memasuki tubuh manusia, virus HIV dapat memproduksi sepuluh miliar virus sehari. Jumlah virus yang sangat 
banyak ini tak dapat diatasi, meskipun dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Virus HIV tak dapat dianggap sebagai 
struktur sederhana. Apa yang kita hadapi ini adalah sebuah mikroorganisme yang demikian maju dan cerdas, sehingga ia 
dapat menggandakan jutaan dirinya, dan berencana mengalahkan sel tuan rumahnya, dan mampu menyebabkan kematian 
pada tubuh manusia yang besar. 

Selain kemampuan di atas, virus HIV juga mampu mengubah diri-nya ke berbagai bentuk dalam upaya mencegah dirinya 
tertangkap oleh sistem pertahanan. Hal ini membuat virus HIV sampai saat ini kebal terhadap efek pengobatan yang 
ditujukan padanya. Obat modern telah menyerang virus dengan berbagai variasi pengobatan pada saat yang sama dan jarang 
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berhasil dalam menangani resistansi virus. Meskipun sebagian virus telah dibasmi, hasil positifnya hanyalah berupa perpan-
jangan hidup pasien dengan waktu yang terbatas. 

Merupakan hal yang sangat menarik bagaimana virus HIV dapat meregenerasi dirinya ketika dihadapkan pada bahaya 
pembasmian. Para ilmuwan dibuat tak berdaya dengan adanya taktik yang begitu lihai. 

Bukan hanya itu taktik rumit yang dipakai virus HIV. Sel T penolong yang berenang bersama dalam aliran darah, saling 
mengunci satu sama lain seperti retsleting. HIV melompat dari satu sel T ke sel T lainnya untuk menghindari kontak dengan 
antibodi dalam aliran darah. Semua ini dilakukan oleh sebuah virus, yang hanya berukuran satu mikron, tak memiliki DNA, 
dan bahkan tak dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup.  

Kehebatan virus HIV untuk mengenali tubuh manusia dengan baik, mengembangkan sistem maju untuk mengatasi tubuh 
manusia, melaksanakan strategi tertentu yang dibutuhkan tanpa ada kesalahan, dan terus-menerus memperbaiki dirinya agar 
terlindung dari segala jenis senjata yang dipakai oleh tubuh, benar-benar menakjubkan. Hal ini merupakan contoh yang 
sangat baik mengenai betapa tak berdayanya manusia dalam kehadiran virus yang sangat kecil, yang tak dapat dilihat oleh 
mata telanjang19. 

Adakah Obat untuk HIV/AIDS Saat Ini? 

AIDS merupakan penyakit yang paling ditakuti pada saat ini. HIV, virus yang menyebabkan penyakit ini, merusak sistem 
pertahanan tubuh (sistem imun), sehingga orang-orang yang menderita penyakit ini kemampuan untuk mempertahankan 
dirinya dari serangan penyakit menjadi berkurang. Seseorang yang positif mengidap HIV, belum tentu mengidap AIDS. 
Banyak kasus di mana seseorang positif mengidap HIV, tetapi tidak menjadi sakit dalam jangka waktu yang lama. Namun, 
HIV yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem imun. Akibatnya, virus, jamur dan bakteri yang biasanya tidak 

berbahaya menjadi sangat berbahaya karena rusaknya sistem imun tubuh. 

Karena ganasnya penyakit ini, maka berbagai usaha dilakukan untuk 
mengembangkan obat-obatan yang dapat mengatasinya. Pengobatan yang 
berkembang saat ini, targetnya adalah enzim-enzim yang dihasilkan oleh HIV dan 
diperlukan oleh virus tersebut untuk berkembang. Enzim-enzim ini dihambat dengan 
menggunakan inhibitor yang nantinya akan menghambat kerja enzim-enzim tersebut 
dan pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan virus HIV. 

HIV merupakan suatu virus yang material genetiknya adalah RNA (asam 
ribonukleat) yang dibungkus oleh suatu matriks yang sebagian besar terdiri atas 
protein. Untuk tumbuh, materi genetik ini perlu diubah menjadi DNA (asam 

deoksiribonukleat), diintegrasikan ke dalam DNA inang, dan selanjutnya mengalami proses yang akhirnya akan 
menghasilkan protein. Protein-protein yang dihasilkan kemudian akan membentuk virus-virus baru. 

Obat-obatan yang telah ditemukan pada saat ini menghambat pengubahan RNA menjadi DNA dan menghambat 
pembentukan protein-protein aktif. Enzim yang membantu pengubahan RNA menjadi DNA disebut reverse transcriptase, 
sedangkan yang membantu pembentukan protein-protein aktif disebut protease. 

Untuk dapat membentuk protein yang aktif, informasi genetik yang tersimpan pada RNA virus harus diubah terlebih dahulu 
menjadi DNA. Reverse transcriptase membantu proses pengubahan RNA menjadi DNA. Jika proses pembentukan DNA 
dihambat, maka proses pembentukan protein juga menjadi terhambat. Oleh karena itu, pembentukan virus-virus yang baru 
menjadi berjalan dengan lambat. Jadi, penggunaan obat-obatan penghambat enzim reverse transcriptase tidak secara tuntas 
menghancurkan virus yang terdapat di dalam tubuh. Penggunaan obat-obatan jenis ini hanya menghambat proses 
pembentukan virus baru, dan proses penghambatan ini pun tidak dapat menghentikan proses pembentukan virus baru secara 
total. 

                                            
19 Keajaiban Sistem Kekebalan tubuh, Harun Yahya 
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Obat-obatan lain yang sekarang ini juga banyak berkembang adalah penggunaan penghambat enzim protease. Dari DNA 
yang berasal dari RNA virus, akan dibentuk protein-protein yang nantinya akan berperan dalam proses pembentukan partikel 
virus yang baru. Pada mulanya, protein-protein yang dibentuk berada dalam bentuk yang tidak aktif. Untuk mengaktifkannya, 
maka protein-protein yang dihasilkan harus dipotong pada tempat-tempat tertentu. Di sinilah peranan protease. Protease akan 
memotong protein pada tempat tertentu dari suatu protein yang terbentuk dari DNA, dan akhirnya akan menghasilkan protein 
yang nantinya akan dapat membentuk protein penyusun matriks virus (protein struktural) ataupun protein fungsional yang 
berperan sebagai enzim. 

Menurut Flexner (1998), pada saat ini telah dikenal empat inhibitor protease yang digunakan pada terapi pasien yang 
terinfeksi oleh virus HIV, yaitu indinavir, nelfinavir, ritonavir dan saquinavir. Satu inhibitor lainnya masih dalam proses 
penelitian, yaitu amprenavir. Inhibitor protease yang telah umum digunakan, memiliki efek samping yang perlu 
dipertimbangkan. Semua inhibitor protease yang telah disetujui memiliki efek samping gastrointestinal. Hiperlipidemia, 
intoleransi glukosa dan distribusi lemak abnormal dapat juga terjadi. 

Uji klinis menunjukkan bahwa terapi tunggal dengan menggunakan inhibitor protease saja dapat menurunkan jumlah RNA 
HIV secara signifikan dan meningkatkan jumlah sel CD4 (indikator bekerjanya sistem imun) selama minggu pertama 
perlakuan. Namun demikian, kemampuan senyawa-senyawa ini untuk menekan replikasi virus sering kali terbatas, sehingga 
menyebabkan terjadinya suatu seleksi yang menghasilkan HIV yang tahan terhadap obat. Karena itu, pengobatan dilakukan 
dengan menggunakan suatu terapi kombinasi bersama-sama dengan inhibitor reverse transcriptase. Inhibitor protease yang 
dikombinasikan dengan inhibitor reverse transkriptase menunjukkan respon antiviral yang lebih signifikan yang dapat 
bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama (Patrick & Potts, 1998). 

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan 
penyakit HIV/AIDS. Obat-obatan yang telah ditemukan hanya menghambat proses pertumbuhan virus, sehingga jumlah virus 
dapat ditekan. 

Oleh karena itu, tantangan bagi para peneliti di seluruh dunia (termasuk Indonesia) adalah untuk mencari obat yang dapat 
menghancurkan virus yang terdapat dalam tubuh, bukan hanya menghambat pertumbuhan virus. Indonesia yang kaya akan 
keanekaragaman hayati, tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk ditemukannya obat yang berasal dari alam. 
Penelusuran senyawa yang berkhasiat tentunya memerlukan penelitian yang tidak sederhana. Dapatkah obat tersebut 
ditemukan di Indonesia? Wallahu a’lam20. 

 

Struktur dan Perkembangbiakan HIV 

Virion HIV berbentuk sferis (lonjong) dan memiliki inti berbentuk kerucut, dikelilingi oleh selubung lipid yang berasal dari 
membran sel hospes. Inti virus mengandung protein kapsid terbesar yaitu p24, protein nukleokapsid p7/p9, dua kopi RNA 
genom, dan tiga enzim virus yaitu protease, reverse transcriptase dan integrase.  

 
Protein p24 adalah antigen virus yang cepat terdeteksi dan merupakan target antibodi dalam 
tes screening HIV. Inti virus dikelilingi oleh matriks protein p17, yang merupakan lapisan 
dibawah selubung lipid. Sedangkan selubung lipid virus mengandung dua glikoprotein 
yang sangat penting dalam proses infeksi HIV dalam sel yaitu gp120 dan gp41. Genom 
virus yang berisi gen gag, pol, dan env yang akan mengkode protein virus. Hasil translasi 
berupa protein prekursor yang besar dan harus dipotong oleh protease menjadi protein 
mature (Mitchell and Kumar, 2003). 
 
Meskipun berbagai sel dapat menjadi target dari HIV, ada dua target utama infeksi HIV 
yaitu sistem imunitas tubuh dan sistem saraf pusat (Mitchell and Kumar, 2003; Fauci et al., 
2001; Cornain dkk., 2001) tetapi virion HIV cenderung menyerang limfosit T. Jumlah 

                                            
20 Nugrohob’s Weblog 
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limfosit T penting untuk menentukan progresifitas penyakit infeksi HIV ke AIDS (McCloskey, 1998; Drew, 2001).  
 
Sel T yang terinfeksi tidak akan berfungsi lagi dan akhirnya mati. Infeksi HIV ditandai dengan adanya penurunan drastis sel 
T dari darah tepi (Mitchell and Kumar, 2003; Fauci et al., 2001; Hogan et al., 2001). 
 
Limfosit T menjadi sasaran utama HIV karena memiliki reseptor CD4+ (sel T CD4+). yang merupakan pasangan ideal bagi 
gp120 permukaan (surface glycoprotein 120) pada permukaan luar HIV (enveloped) (Schols, 1996; McCloskey, 1998).  
 
Molekul CD4+ merupakan reseptor dengan afinitas tinggi terhadap HIV. Hal tersebut menjelaskan adanya kecenderungan 
selektif virus terhadap sel T CD4+ dan sel CD4+ lainnya, yaitu makrofag dan sel dendritik. Selain berikatan dengan sel 
CD4+, glikoprotein pada selubung HIV, yaitu gp120 akan berikatan dengan koreseptor pada permukaan sel untuk 
memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel tersebut. 
 
Dua macam reseptor kemokin pada permukaan sel CD4+, yaitu CCR5 dan CXCR4 yang dikenal berperan dalam 
memfasilitasi masuknya HIV. Reseptor CCR5 banyak terdapat pada makrofag dan reseptor CXCR4 banyak terdapat pada sel 
T. Selubung HIV gp120 berikatan dengan gp41 akan menempel pada permukaan molekul CD4+. Pengikatan tersebut akan 
mengakibatkan perubahan yang menyebabkan timbulnya daerah pengenalan terhadap gp120 pada CXCR4 dan CCR5. 
Glikoprotein 41 akan mengalami perubahan yang mendorong masuknya sekuens peptida gp41 ke dalam membran target yang 
memfasilitasi fusi virus (Mitchell and Kumar, 2003; Fauci et al., 2001; Hogan et al., 2001). 
 
Dengan glikoprotein gp41 transmembran (transmembrane glycoprotein 41), maka akan terjadi fusi antara permukaan luar dari 
HIV dengan membran limfosit T CD4+, sedangkan inti (core) HIV melanjutkan masuk sel sambil membawa enzim reverse 
transcriptase (Pavlakis, 1997).  
 
Bagian inti HIV yang mengandung RNA (single stranded RNA) akan berusaha membentuk double stranded DNA dengan 
bantuan enzim reverse transciptase yang telah dipersiapkan tersebut, kemudian dengan bantuan DNA polimerase terbentuklah 
cDNA atau proviral DNA.  
 
Proses berikutnya adalah upaya masuk ke dalam inti limfosit T dengan bantuan enzim integrase, maka terjadilah rangkaian 
proses integrasi, transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi protein virus, serta replikasi HIV yang berlipat ganda yang 
nantinya akan meninggalkan inti.  
 
Setelah mengalami modifikasi, kemudian berusaha keluar menembus membran limfosit membentuk budding dan virion baru 
yang terbentuk siap menginfeksi limfosit T CD4+ berikutnya. Sel yang pecah akan mati, demikian proses ini terus 
berlangsung sehingga jumlah limfosit T CD4+ menurun dan perjalanan penyakit cenderung progresif (Drew, 2001). 
 
Selain menyerang sistem imunitas tubuh, HIV juga menyerang sistem saraf pusat manusia melalui sel makrofag dan monosit 
pada otak dan sumsum tulang yaitu sel glia. Gangguan neurologis pada infeksi HIV disebabkan oleh produk virus dan produk 
sel glia yaitu sitokin yang bersifat neurotoksik (Mitchell and Kumar, 2003; Fauci et al., 2001; Saloojee and Violari, 2001). 

 

Informasi Dasar HIV/AIDS 
 

Apakah artinya ‘AIDS’?21 

AIDS adalah kependekan dari ‘Acquired Immune Deficiency Syndrome’. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Immune 
terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Syndrome atau sindrom berarti penyakit dengan 
                                            
21 Dikembangkan dari LEMBARAN INFORMASI TENTANG HIV/AIDS UNTUK ORANG YANG HIDUP DENGAN HIV/AIDS (ODHA). Diterbitkan & didistribusikan 
oleh YAYASAN SPIRITIA. 
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kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem 
kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. 

AIDS disebabkan oleh sebuah virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bila kita terinfeksi HIV, tubuh 
kita akan mencoba menyerang infeksi. Sistem kekebalan tubuh kita akan membuat ‘antibodi’, molekul khusus yang 
menyerang HIV itu. 

Tes darah untuk HIV mencari antibodi itu. Jika ada antibodi itu di darah kita, berarti kita terinfeksi HIV. orang yang 
mempunyai antibodi terhadap HIV disebut ‘HIV-positif’. Kalau kita HIV-positif, atau mempunyai penyakit HIV, itu tidak 
sama dengan kita AIDS. Banyak orang adalah HIV-positif tetapi tidak menjadi sakit selama bertahun-tahun. Semakin lama 
kita terinfeksi HIV, semakin rusak sistem kekebalan tubuh kita. Virus, parasit, jamur dan bakteri yang biasanya tidak jadi 
masalah buat kita dapat menyebabkan penyakit jika sistem kekebalan tubuh rusak. Penyakit ini disebut ‘Infeksi Oportunistik’ 
(IO) 

 

Bagaimana kita kena AIDS? 

Sebetulnya kita tidak ‘kena’ AIDS. Kita mungkin terinfeksi HIV, dan kemudian mengembangkan AIDS. Kita dapat tertular 
HIV dari siapapun yang sudah terinfeksi, walaupun orang itu tidak kelihatan, bahkan dengan hasil tes HIV yang tidak positif. 
Darah, cairan vagina, air mani dan air susu ibu seseorang yang terinfeksi HIV mengandung cukup virus untuk menularkan 
kepada orang lain. Sebagian besar orang tertular HIV melalui : 

 

o Berhubungan seks dengan seorang yang terinfeksi 

o Memakai jarum suntik bergantian dengan seorang yang terinfeksi 

o Terlahir dari ibu yang terinfeksi, atau disusui oleh perempuan yang terinfeksi 

 

Dulu ada yang tertular HIV melalui tranfusi darah yang mengandung HIV (diambil dari seorang yang terinfeksi HIV), tetapi 
sekarang darah PMI diskrining secara sangat hati-hati, dan risiko sangat rendah. Belum ada kasus HIV ditularkan melalui air 
mata atau air ludah. Namun HIV bisa menular melalui seks oral (hubungan seks melalui mulut), bahkan dengan ciuman 
dalam. Walapun jarang, ini terutama terjadi jika ada luka terbuka pada mulut atau gusi berdarah. 

HIV adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat dalam cairan tubuh seseorang seperti darah, cairan kelamin (air mani atau 
cairan vagina yang telah terinfeksi) dan air susu ibu yang telah terinfeksi. Sedangkan AIDS adalah sindrom menurunnya 
kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Orang yang mengidap AIDS amat mudah tertular oleh berbagai macam penyakit 
karena sistem kekebalan tubuh penderita telah menurun.HIV dapat menular ke orang lain melalui : 

• Hubungan seksual (anal, oral, vaginal) yang tidak terlindungi (tanpa kondom) dengan orang yang telah terinfeksi 
HIV. 

• Jarum suntik/tindik/tato yang tidak steril dan dipakai bergantian 

• Mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV 

• Ibu penderita HIV Positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu (ASI) 

Penularan  

HIV tidak ditularkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, 
penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC/Jamban yang 
sama atau tinggal serumah bersama Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). ODHA yaitu pengidap HIV atau AIDS. Sedangkan 
OHIDA (Orang hidup dengan HIV atau AIDS) yakni keluarga (anak, istri, suami, ayah, ibu) atau teman-teman pengidap HIV 
atau AIDS. 
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Lebih dari 80% infeksi HIV diderita oleh kelompok usia produktif terutama laki-laki, tetapi proporsi penderita HIV 
perempuan cenderung meningkat. Infeksi pada bayi dan anak, 90 % terjadi dari Ibu pengidap HIV. Hingga beberapa tahun, 
seorang pengidap HIV tidak menunjukkan gejala-gejala klinis tertular HIV, namun demikian orang tersebut dapat 
menularkan kepada orang lain. Setelah itu, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala.Tanda-
tanda klinis penderita AIDS : 

1. Berat badan menurun lebih dari 10 % dalam 1 bulan 
2. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan 
3. Demam berkepanjangan lebih dari1 bulan 
4. Penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis 
5. Dimensia/HIV ensefalopati 

Gejala minor : 

1. Batuk menetap lebih dari 1 bulan 
2. Dermatitis generalisata yang gatal 
3. Adanya Herpes zoster multisegmental dan berulang 
4. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita 

HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja. Namun pada kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV penyebab 
AIDS, yaitu : 

1. Orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom 
2. Pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama 
3. Pasangan seksual pengguna narkoba suntik 
4. Bayi yang ibunya positif HIV 

HIV dapat dicegah dengan memutus rantai penularan, yaitu ; menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko,tidak 
menggunakan jarum suntik secara bersam-sama, dan sedapat mungkin tidak memberi ASI pada anak bila ibu positif HIV. 
Sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati AIDS, tetapi yang ada adalah obat untuk menekan perkembangan virus 
HIV sehingga kualitas hidup ODHA tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup. 

 

Skrining Dengan Teknologi Modern 

Sebagian besar test HIV adalah test antibodi yang mengukur antibodi yang dibuat tubuh untuk melawan HIV. Ia memerlukan 
waktu bagi sistim imun untuk memproduksi antibodi yang cukup untuk dideteksi oleh test antibodi. Periode waktu ini dapat 
bervariasi antara satu orang dengan orang lainnya. Periode ini biasa diseput sebagai ‘periode jendela’. Sebagian besar orang 
akan mengembangkan antibodi yang dapat dideteksi dalam waktu 2 sampai 8 minggu. Bagaimanapun, terdapat kemungkinan 
bahwa beberapa individu akan memerlukan waktu lebih lama untuk mengembangkan antibodi yang dapat terdeteksi. Maka, 
jika test HIV awal negatif dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah kemungkinan pemaparan kuman, test ulang harus dilakukan 
sekitar 3 bulan kemudian, untuk menghindari kemungkinan hasil negatif palsu. 97% manusia akan mengembangkan antibodi 
pada 3 bulan pertama setelah infeksi HIV terjadi. Pada kasus yang sangat langka, akan diperlukan 6 bulan untuk 
mengembangkan antibodi terhadap HIV. 

Tipe test yang lain adalah test RNA, yang dapat mendeteksi HIV secara langsung. Waktu antara infeksi HIV dan deteksi 
RNA adalah antara 9-11 hari. Test ini, yang lebih mahal dan digunakan lebih jarang daripada test antibodi, telah digunakan di 
beberapa daerah di Amerika Serikat. 

Dalam sebagian besar kasus, EIA (enzyme immunoassay) digunakan pada sampel darah yang diambil dari vena, adalah test 
skrining yang paling umum untuk mendeteksi antibodi HIV. EIA positif (reaktif) harus digunakan dengan test konformasi 
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seperti Western Blot untuk memastikan diagnosis positif. Ada beberapa tipe test EIA yang menggunakan cairan tubuh lainnya 
untuk menemukan antibodi HIV. Mereka adalah 

• Test Cairan Oral. Menggunakan cairan oral (bukan saliva) yang dikumpulkan dari mulut menggunakan alat khusus. 
Ini adalah test antibodi EIA yang serupa dengan test darah dengan EIA. Test konformasi dengan metode Western 
Blot dilakukan dengan sampel yang sama. 

• Test Urine. Menggunakan urine, bukan darah. Sensitivitas dan spesifitas dari test ini adalah tidak sebaik test darah 
dan cairan oral. Ia juga memerlukan test konformasi dengan metode Western Blot dengan sampel urine yang sama. 

Jika seorang pasien mendapatkan hasil HIV positif, itu tidak berarti bahwa pasangan hidup dia juga positif. HIV tidak harus 
ditransmisikan setiap kali terjadi hubungan seksual. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah pasangan hidup pasien 
tersebut mendapat HIV positif atau tidak adalah dengan melakukan test HIV terhadapnya.Test HIV selama kehamilan adalah 
penting, sebab terapi anti-viral dapat meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan kemungkinan dari wanita hamil yang HIV 
positif untuk menularkan HIV pada anaknya pada sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Terapi sebaiknya dimulai seawal 
mungkin pada masa kehamilan. 

Apa yang terjadi bila kita HIV- Positif?  

Kita mungkin tidak tahu bahwa kita baru terinfeksi HIV. beberapa orang mengalami demam, sakit kepala, otot dan sendi 
yang sakit, sakit perut, kelenjar getah bening yang bengkak, atau ruam pada kulit selama satu atau dua minggu - kurang lebih 
2-3 minggu setelah tertular. Gejala ini biasanya hilang tanpa diobati. Kebanyakan orang merasa ini flu. Bebarapa orang tidak 
mengalami gejala apa pun. 

 

Virus akan menggandakan diri dalam tubuh kita untuk beberapa minggu atau bahkan bulan sebelum sistem kekebalan tubuh 
menanggapinya. Selama masa ini, hasil tes HIV tetap negatif walaupun kita sudah terinfeksi dan bisa menularkan kepada 
orang lain. 

 

Waktu menanggapi virus, sistem kekebalan tubuh mulai membuat antibodi. Setelah cukup banyak antibodi dibuat, hasil tes 
HIV akan menjadi positif. Setelah gejala serupa dengan flu (jika itu terjadi), kita akan tetap sehat bertahun-tahun – beberapa 
orang tidak mengalami gejala untuk sepuluh tahun atau lebih. Namun selama masa tanpa gejala ini, HIV terus merusakan 
sistem kekebalan tubuh kita. 

  

Satu cara untuk mengukur kerusakan pada sistem kekebalan tubuh adalah dengan menghitung jumlah sel CD422. sel ini 
adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Orang yang sehat mempunyai kadar CD4 antara 500 dan 1.500. tanpa 
terapi, kadar CD4 kita kemungkinan akan turun. Kita mungkin mengalami gejala penyakit HIV, misalnya demam, keringat 
malam, diare, atau kelenjar getah bening bengkak. Gejala ini bertahan lebih dari beberapa hari, kemungkinan selama 
beberapa minggu. 

 

Bagaimana kita tahu kita  AIDS? 

 

Penyakit HIV menjadi AIDS waktu sistem kekebalan tubuh kita begitu rusak sehingga kadar CD4 kita kurang dari 200, atau 
persentase CD4 (CD4 %) di bawah 14%, kita AIDS. Bila kita mengalami IO tertentu, kita AIDS. Depkes secara resmi 
mengeluarkan daftar IO yang mendefinisikan AIDS. Yang paling umum adalah: 
                                            
22 Sel CD4 adalah macam sel darah putih atau limfosit. Sel tersebut adalah bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Waktu HIV menginfeksikan manusia, sel 
yang terinfeksi paling sering adalah sel CD4. HIV menjadi bagian dari sel itu, dan waktu sel CD4 menggandakan diri untuk melawan virus apapun, mereka juga membuat 
banyak tiruan HIV. setelah kita lama terinfeksi HIV, jumlah sel CD4, atau yang disebut jumlah CD4, semakin menurun. Ini tanda bahwa system kekebalan tubuh kita 
semakin rusak. Semakin rendah jumlah CD4, semakin mungkin kita akan menjadi sakit.- tambahan dari  penyusun    
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o PCP, semacam infeksi paru 

o KS, kanker kulit 

o CMV (sitomegalovirus), infeksi yang biasanya mempengaruhi mata. 

o Kandidiasis, infeksi jamur dalam mulut atau vagina. 

 

Penyakit lain terkait AIDS termasuk kehilangan badan yang parah, dan masalah kesehatan lain. jika tidak diobati, IO dapat 
gawat. 

 

AIDS adalah lain dalam setiap odha. ada orang yang meninggal dunia beberapa bulan setelah terinfeksi, bahkan yang lain 
dapat hidup cukup sehat selama bertahun-tahun, bahkan setelah mereka dianggap AIDS. sebagian kecil Odha tetap sehat 
bertahun-tahun bahkan tanpa memakai terapi antiretroviral. 

 

Apakah ada obat penyembuhan untuk AIDS? 

Belum ada obat yang dapat menyembuhkan AIDS. Ada obat yang dapat memperlambat perkembangan HIV, dan 
memperlambat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Tetapi belum ada cara untuk memberantas HIV dari tubuh kita. 

Obat lain dapat mencegah atau mengobati IO. Ini biasanya sangat berhasil. Obat antiretroviral juga mengurangi timbulnya IO. 
Namun masih ada beberapa IO yang sulit diobati. 

 

Apa itu konseling dan tes HIV sukarela?23 

Konseling adalah proses Tanya-jawab atau dialog tertutup (rahasia) antara klien dengan konselor yang bertujuan 
memberdayakan klien untuk menghadapi aspek mental-sosial-medis dan mengambil keputusan pribadinya sehubungan 
dengan HIV/AIDS. Tes HIV adalah proses pengambilan darah dan pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah 
seseorang telah terinfeksi HIV atau belum. Konseling dan tes HIV sukarela atau disingkat KTS adalah gabungan dua kegiatan 
di atas yaitu konseling dan Tes HIV. kegiatan konseling bersifat sukarela & rahasia, yang dilakukan sebelum dan sesudah tes 
darah untuk HIV di laboratorium. Tes HIV dilakukan setelah klien terlebih dahulu memahami dan menAndatangani lembar 
persetujuan (informed consent) setelah mendapat penjelasan yang benar dan lengkap. Konseling untuk tes HIV dilakukan 
oleh seseorang yang telah dilatih dengan standar khusus. Konselor KTS tidak harus psikolog tetapi bisa siapa saja antara lain 
dokter, perawat, tenaga LSM, atau petugas lapangan asal telah dilatih secara khusus. 

 

Dalam keadaan apa Anda dianjurkan melakukan KTS? 

Secara umum, tes HIV dianjurkan jika : 

o Anda berhubungan seks vaginal, anal atau oral tanpa kondom dengan seseorang yang mungkin (atau diketahui) 
terinfeksi HIV. 

o Anda memakai jarum (suntik, tato, tindik, dll) bersama dengan seseorang yang mungkin (atau diketahui) 
terinfeksi HIV. 

o Anda didiagnosis IMS lain seperti klamidia, kencing nanah, sifilis, dll. Atau didiagnosis Hepatitis B, C atau 
HTLV-I/II (virus-virus ini menular dengan cara yang sama dengan HIV). 

o Anda mengikuti survai penelitian perkiraan resiko HIV/IMS, dan hasil survai mengesankan bahwa Anda 
mungkin berisiko terinfeksi HIV dan IMS lain. 

o Anda terpajan darah pada waktu bekerja (contoh petugas perawat kesehatan tertusuk jarum suntik bekas pakai). 

                                            
23 Leaflet PKBI 
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o Dokter mengatakan pada Anda bahwa Anda mempunyai (atau mungkin mempunyai) infeksi opportunistik. 

o Dokter mengatakan pada Anda bahwa gejala Anda mengesankan adanya HIV/AIDS (harus diingat, ada 
kemungkinan penyakit lain juga bisa menimbulkan gejala serupa) 

o Anak yang lahir dari ibu yang diketahui terinfeksi HIV, atau diketahui berisiko HIV. 

 

Apa keuntungan melakukan KTS? 

Secara umum adalah : 

o Anda mengetahui status HIV Anda. Semakin cepat tahu semakin baik serta memudahkan perawatan, pengobatan 
dan dukungan. 

o Anda dapat merencanakan perubahan perilaku dan pola hidup sehingga tidak membahayakan diri Anda sendiri, 
keluarga dan orang-orang terdekat. 

o Pusat kesehatan (RS, LSM, Klinik) dapat memberikan dukungan mental, dukungan terapi obat ARV, dan 
membantu Anda memahami secara lebih dalam tentang HIV/ADS. 

 

Secara individu, bagi diri Anda sendiri adalah : 

o Mengurangi perilaku berisiko untuk terkena HIV/AIDS, jika hasil tes ternyata masih negatif. 

o Membantu seseorang menerima status HIV-nya, jika hasil tesnya positif. 

o Mengarahkan seseorang yang positif HIV kepada pelayanan kesehatan tertentu. 

 

Bagi masyarakat adalah : 

o Memutus rantai penularan HIV dalam masyarakat. 

o Mengurangi reaksi takut dan mitos terhadap HIV yang bisa menjadi stigma. 

o Mempromosikan dukungan pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) melalui mobilisasi masyarakat dan 
kerjasama antar pihak terkait. 

 

 

Inilah tahapan yang akan Anda lalui dalam KTS 

1. konseling pra tes : Anda akan bertemu dengan seorang konselor. Konselor akan mengajak Anda melakukan 
Tanya-jawab dan memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang tes ini dan informasi seputar HIV/AIDS. 

2. keputusan tes : Anda akan diberi waktu untuk memutuskan apakah tetap akan tes setelah proses konseling atau 
tidak, atau menunda pelaksanaan tes di lain waktu. 

3. penandatanganan ‘lembar persetujuan tes’ : jika Anda memutuskan tetap akan melakukan tes, maka Anda akan 
diminta menAndatangani sebuah ‘lembar persetujuan’ sebagai tAnda bahwa Anda telah mengerti dan setuju 
dilakukan tes HIV. 

4. pengambilan darah untuk tes : jika Anda memutuskan tetap akan tes, maka contoh darah Anda akan diambil 
untuk keperluan tes di laboratorium. 

5. konseling pasca tes : setelah hasil tes didapat (selambat-lambatnya 3 hari untuk sekali tes) Anda akan diminta 
datang kembali & bertemu konselor untuk mengambil hasilnya. Hasil tes bisa positif, negatif atau meragukan. 
Konselor akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya makna dari hasil tes ini. 
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6. konseling tindak lanjut : Anda tetap bisa meminta nasihat atau informasi dari konselor Anda untuk masa-masa 
yang akan datang terutama jika hasil tes Anda positif. Konselor bisa merujuk Anda ke pusat layanan kesehatan 
lain yang dianggap lebih memadai untuk Anda. 

 

Prinsip-prinsip KTS 

KTS harus dilakukan dengan : 

� Kerahasiaan terjamin, proses dan hasil tes rahasia dalam arti hanya diketahui dokter / konselor dan klien. 

� Sukarela, tanpa paksaan. 

� Harus dengan konseling. KTS tidak boleh dilakukan tanpa adanya konseling atau dilakukan secara diam-
diam. 

� Harus ada persetujuan dari pasien dalam bentuk penAndatanganan ‘Lembar persetujuan’ (informed Consent) 

 

Bagaimana jika hasil tes HIV saya positif? 

1. Anda harus belajar menerima hasil tes itu dan tidak putus asa24. Ini tidak mudah tetapi harus dilakukan. Hasil 
tes itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh Anda ada virus HIV dan Anda harus mulai mengubah perilaku 
dan pola hidup Anda menjadi lebih sehat. Selain adanya virus tadi, maka tidak ada yang berbeda dengan diri 
Anda dibandingkan dengan orang lain. Anda masih bisa tetap sekolah, kuliah, bekerja, berteman, dan 
berkeluarga selayaknya orang lain.  

2. Tentukan siapa saja orang terdekat yang akan Anda beritahu status HIV Anda agar Anda mendapat 
dukungan25. 

3. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang HIV/AIDS dan lembaga yang bisa mendukung Anda untuk tetap 
sehat dan bisa didatangi sewaktu-waktu jika Anda membutuhkan, seperti dokter, RS, klinik, pengobatan 
alternatif, LSM, kelompok dukungan ODHA, dll. Yang terpenting adalah selalu hidup sehat dan 
mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan yang dianjurkan dokter. Saat ini sudah ada obat ARV. Obat ini tidak 
menyembuhkan HIV/AIDS, tetapi dapat menekan perkembangbiakan virus HIV sehingga kekebalan tubuh 
Anda tetap terjaga dan Anda tetap sehat. 

4. Hidup Anda tidak berakhir dengan adanya hasil tes yang positif. Anda bisa tetap produktif. Saat ini juga 
sudah ada peraturan yang melindungi ODHA di tempat kerja, di sekolah atau di tempat-tempat lain.  

 

                                            
24 Seorang ODHA dari Bandung Plus Support berkata, “Saya merasa ketika saya terdeteksi bahwa saya HIV-positif itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan dan segala 
sesuatu yang diberikan Tuhan adalah kebaikan untuk umatnya. Maka dari itu saya merasa saya harus berbagi dengan semua orang terutama orang dilingkungan sekitar saya. 
Apakah itu pengalaman dan pengetahuan baik atau buruk yang saya alami dan yang saya ketahui saya akan terus berbagi dengan semua orang karena subtansi dari semua ini 
adalah ‘kebaikan’. Maka saya rasa itu adalah kesempatan dan kewajiban saya untuk berbuat kebaikan terhadap semua orang” –tambahan dari penyusun. 

25 Apabila kita bekerja sebagai bagian kelompok yang peduli pada HIV dan AIDS, orang dapat mengira bahwa kita HIV-positif. Padahal, tidak selalu begitu. Beberapa 
kelompok termasuk orang yang bukan HIV-positif. Tetapi oleh karena dugaan ini, adalah cukup penting bahwa orang yang bersedia berbicara atas nama kelompok kita 
mempertimbangkan dampak pengungkapan status HIV-nya. 
 
Sebagai individu dan sebagai kelompok, kita mungkin ingin mempertimbangkan masalah pengungkapan – yaitu membuka status HIV kita – sebelum memulai kegiatan yang 
akan meningkatkan penampilan umum kita atau berbicara dengan orang lain di luar kelompok. 

� Bagaimana perasaan kita mengenai anggapan bahwa kita HIV-positif karena kita bekerja dengan kerlompok ini? 

� Siapa yang boleh mengetahui status HIV kita – semua orang? Atau hanya keluarga dan teman dekat? Hanya orang yang bekerja sama dengan kita? Hanya 
orang di luar daerah asal atau negara kita? 

� Apabila kita tampil di depan umum, membicarakan bagaimana hidup dengan HIV di depan kelompok misalnya, atau di televisi, apakah kita ingin terbuka 
mengenai status HIV kita sendiri? 

Keterbukaan mengenai status HIV dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Orang dapat bereaksi dengan berbagai macam cara terhadap pengungkapan kita. Beberapa 
orang mungkin akan bersikap bermusuhan atau marah, sedangkan yang lain mungkin bersikap menerima dan menghargai keterbukaan kita. Sumber : pemberdayaan positif. 
– tambahan dari penyusun. 
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MASALAH KEJIWAAN PADA PENDERITA HIV POSITIF26 

 

Masalah kejiwaan pada penderita HIV positif berkisar pada ketidakpastian dan penyelesaian. Ketidakpastian tentang 
kehidupan, terutama kehidupan keluarga dan pekerjaan. Sebagai akibat ketidakpastian, penderita harus melakukan 
penyesuaian-penyesuaian. Berbagai masalah kejiwaan yang terjadi antara lain : 

 

1. Ketakutan 

Penderita HIV Positif dibayangi ketakutan : ketakutan mati dan terutama mati sendiri dalam keadaan kesakitan. 
Ketakutan dapat terjadi atas dasar pengalamannya melihat teman atau kekasihnya yang sakit atau meninggal karena 
AIDS. Ketakutan dapat pula terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang cara pengendalian masalah-masalah yang 
dihadapi. Ditinjau dari segi kejiwaan, ketakutan dapat ditanggulangi dengan pemberian penjelasan yang terbuka tentang 
cara-cara mengatasi kesulitan termasuk bantuan dari teman-teman, keluarga dan konselor. 

 

2. Kehilangan 

Penderita HIV Positif merasa kehilangan hidupnya, semangatnya, kegiatan fisiknya, hubungan seksual, kedudukan sosial, 
kemantapan keuangan dan keterbatasan. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan untuk perhatian, penderita juga 
mengalami perasaan kehilangan “privacy” dan pengaturan terhadap hidupnya yang paling sering hilang adalah 
penanaman kemandirian, merasa ketakutan akan masa depan, ketidakmampuan menyayangi, pada pandangan yang 
negatif atau “stigma” bagi yang lain. Pada sebagian besar penderita, kesadaran terinfeksi HIV merupakan bencana 
kematian. 

3. Duka Cita 

Penderita HIV positif sering merasa sedih kehilangan pengalaman dan harapannya. Mereka sering sedih atas kepribadian 
yang ditunjukkan oleh saudara, kekasih, atau teman-teman, yang merawat dan memperhatikan yang semakin menurun. 

4. Bersalah 

Penderita HIV positif sering merasa bersalah tentang kemungkinannya menulari orang lain atau tentang perilakunya yang 
menyebabkannya terinfeksi. Juga merasa bersalah telah menyebabkan keluarganya sakit, khususnya anaknya. Bila rasa 
bersalah ini tidak dapat diatasi dapat mengakibatkan rasa bersalah yang makin mendalam.  

5. Depresi 

Depresi dapat timbul karena berbagai penyebab. Belum adanya pengobatan dan sebagai akibat perasaan kehilangan 
tenaga, kehilangan dari kontrol pribadi yang terkait dengan seringnya pemeriksaan medis, dan pengetahuan bahwa virus 
dapat membunuh, merupakan faktor yang penting. 

Demikian pula pengetahuan tentang orang-orang lain yang sakit atau meninggal akibat infeksi HIV dan pengalaman 
mereka yang kehilangan potensi untuk berprokreasi dan rencana jangka panjang dapat mengakibatkan depresi. 

6. Menolak 

sebagai masyarakat dapat memberikan reaksi menolak terhadap pemberitahuan bahwa mereka menderita infeksi HIV 

untuk sebagian orang, penolakan tersebut dapat merupakan cara positif untuk menghindari shock terhadap diagnosis. 

Bagaimanapun, apabila hal tersebut menetap, penolakan dapat merugikan, karena masyarakat umum masih belum dapat 
menerima tanggung jawab sosial kehidupan bersama penderita HIV positif. 

7. Cemas 

                                            
26 Dikembangkan dari PEDOMAN KONSELING PENANGGULANGAN HIV/AIDS SEKTOR AGAMA ISLAM diterbitkan oleh DEPARTEMEN AGAMA RI  
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Kecemasan yang kemudian menjadi kesulitan dalam kehidupan seseorang dengan HIV, menggambarkan ketidakpastian 
yang berkaitan dengan infeksi. 

Berbagai penyebab dari kecemasan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

� Prognosa jangka  pendek dan jangka panjang. 

� Resiko infeksi dengan penyakit lain. 

� Resiko menularkan HIV pada orang lain. 

� Penolakan kehidupan sosial, kehidupan seksual dan pekerjaan. 

� Dikucilkan, diisolir dan ketakutan secara fisik. 

� Ketakutan akan mati dalam kesakitan dan tidak dihargai. 

� Ketidakmampuan merubah lingkungan dan tanggung jawab terinfeksi. 

� Bagaimana memastikan pemeliharaan kesehatan terbaik dimasa yang akan datang. 

� Kemampuan keluarga dan orang-orang yang dicintai untuk menerima. 

� Kemampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan gigi. 

� Kehilangan hal-hal yang bersifat pribadi dan kemandirian. 

� Penolakan terhadap kehidupan sosial dan seksual dimasa mendatang. 

� Penurunan kemampuan dan kehilangan kemandirian dibidang keuangan.  

 

8. Marah 

Sebagai orang merasa sangat marah karena merasa “tidak beruntung” mendapatkan infeksi HIV. mereka merasa  bahwa 
berita tentang mereka diberikan secara buruk. Kemarahan dapat merupakan akibat dari rasa menyalahkan diri sendiri 
mendapatkan infeksi HIV atau dapat pula merupakan perwujudan dari perilaku merusak diri sendiri / bunuh diri. 

9. Tindakan atau pemikiran untuk bunuh diri 

Mereka yang menderita HIV positif, mempunyai kecenderungan peningkatan pemikiran bunuh diri. Bunuh diri dianggap 
merupakan jalan keluar dari kesakitan, ketidakmampuan, dan perasaan malu terhadap orang-orang yang dikasihi. Bunuh 
diri dapat dilakukan secara aktif (menyakiti diri sendiri sampai mati) atau pasif (merahasiakan komplikasi yang dapat 
berakibat fatal) 

10. kehilangan harga diri 

Penolakan oleh teman, kekasih, kenalan, dapat mengakibatkan perasaan kehilangan kemandirian dan identitas sosial, 
sehingga menyebabkan perasaan kehilangan harga diri. Hal ini dapat pula diikutkan dengan pengaruh infeksi HIV seperti 
kerusakan wajah, penurunan kondisi fisik dan lain-lain. 

11. Hypochondria dan Obsesi 

Masalah kesehatan dan perubahan fisik atau perasaan dapat mengakibatkan hypochondria. Hal ini dapat terjadi langsung 
setelah didiagnose dan dapat menetap pada mereka yang memiliki kesulitan untuk menerima penyakitnya (HIV) 

12. Aspek Spiritual 

Perasaan tentang kematian, kesepian dan kehilangan kontrol dapat meningkatkan perhatian ke masalah spiritual dan 
agama. Perasaan berdosa, bersalah, pemberian maaf, damai, dan penerimaan dapat merupakan bagian dari diskusi 
keagamaan. 
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Tuntunan Syari’at Islam Dalam Bersikap,  

Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS di Indonesia 

 

Sebagai Agama yang ajarannya penuh rahmat bagi penghuni dunia ini (rahmatan li ‘alamin), Islam telah memberikan 
tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk menghindari penyakit, sebagaimana juga sarat 
dengan tuntunan untuk merawat dan memperlakukan orang yang sakit dengan baik. ‘Iyadh al-maridh yang sangat digalakkan 
oleh Islam sebenarnya tidak hanya berarti menengok orang sakit, sebagaimana yang dipahami selama ini, melainkan juga 
berarti merawat dan mengobati orang sakit. 

Orang yang sakit, apapun sebabnya harus tetap mendapatkan tempat khusus dalam mayarakat Muslim. Dalam sebuah Hadis 
Qudsi Allah SWT mengatakan : 

 

“Wahai hamba-ku, aku ini ‘sakit’ tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawat-ku. Hamba menjawab, “bagaimana aku 
dapat menjenguk dan merawat-MU sedangkan Engkau adalah Rabbul ‘Alamin?”. Allah menjawab : “seorang hamba-ku 

sakit, apabila kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpai-ku di sana”. 

 

Dalam hadis ini Allah SWT. Telah menempatkan kedudukan orang-orang yang sakit seolah-olah Allah Ta’ala sendiri yang 
sakit. Ini artinya manusia dituntut agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik moril 
maupun materiil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral dari masyarakat. Sementara itu, ajaran Islam juga 
sarat dengan tuntunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular. 
Nabi Muhammad SAW menegaskan : 

Artinya : 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain” 

Artinya : 

“Bahaya itu harus dihilangkan” 

Bahkan sekiranya ada dua faktor tarik-menarik antara bahaya  (kerugian) dan kepentingan (keuntungan), maka yang 
diprioritaskan adalah menghilangkan bahaya. Kaidah fiqh menuturkan : 

Artinya : 

“Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari keuntungan-keuntungan” 

Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadai, dan 
menghindari kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut. 

 

Penyakit HIV/AIDS dimana sekitar 80% – 90% dari penyebabnya adalah berzina, merupakan penyakit yang sangat 
berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat 
menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang terkena musibah belum tentu akibat dosa 
yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. 

 

Apabila sekitar 80% - 90 % dari penyebab HIV/AIDS adalah perbuatan zina, maka upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS 
yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina. Seperti tersebut di atas, Nabi 
Muhammad SAW. Mengatakan bahwa :  

“Apabila zina dan riba sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal itu berarti penduduk negeri itu 
telah menghalalkan (mengundang) azab Allah” 
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Karenanya prinsip “menjaga lebih baik daripada mengobati” juga berarti menghilangkan sebab lebih baik daripada mengobati 
penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut.  

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit itu juga termasuk 
orang-orang yang sakit terkena virus HIV/AIDS. Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan 
mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/AIDS menjadi terkena HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. 
Kaidah Fiqh menyebutkan : 

Artinya: 

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain” 

 

Karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita HIV/AIDS itu dapat dirawat, diobati dan 
diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/AIDS yang baru. Kebijaksanaan 
ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, 
ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain 
sebagainya. 

 

MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN 

 DENGAN PENDERITA HIV/AIDS 
 

Sikap Islam terhadap HIV/AIDS 

  

HIV/AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya dimana ia telah mengancam eksistensi manusia di dunia dan 
dapat menimpa siapa saja tanpa memAndang jenis umur dan profesi. Karenanya, HIV/AIDS dinilai sebagai Al-Dhaar Al-
‘Amm (bahaya global) 

 

Euthanasia 

Euthanasia tidak dibenarkan atas penderita AIDS, baik euthanasia pasif maupun aktif. Sebagai dalil-dalilnya adalah : 

 

a. Hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. 

 

Firman Allah SWT yang Artinya: 

 

“Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik 
amalnya” (Al-Mulk : 2) 

  

b. Islam melarang bunuh diri dan membunuh orang lain kecuali dengan hak. 

 

Firman Allah SWT yang Artinya: 
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“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa’ : 
29) 

 

Firman Allah SWT yang Artinya: 

 

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 
yang benar”  (Al-An’aam : 151) 

 

c. Islam memerintahkan untuk berobat dan melarang putus asa. 

 

Sabda Rasulullah SAW. Yang artinya : 

 

“Hai hamba-hamba Allah ! berobatlah ! Sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakan penyakit, kecuali 
diciptakannya pula obat penyembuhnya, kecuali lanjut usia” 

 

Firman Allah SWT. yang Artinya: 

 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir” (Yusuf : 87) 

 

d. Islam memerintahkan untuk sabar dan tawakkal menghadapi musibah. 

 

Firman Allah SWT. yang Artinya: 

 

“bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah)” (Luqman : 17) 

 

e. Islam memerintahkan banyak Istighfar dan berdo’a. 

f. Memakai dalil maslahat untuk membenarkan euthanasia tidak tepat, karena di antara syarat penggunaan 
maslahat itu sebagai dalil syar’i tidak boleh bertentangan dengan nash. 

g. Penggunaan qiyas yakni mengqiyaskan penderita HIV/AIDS dengan wanita hamil yang kandungannya 
membahayakan jiwa calon ibu karena sama daruratnya, adalah tidak tepat, karena bagi penderita HIV/AIDS 
belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan euthanasia.  

 

Menularkan HIV/AIDS 

Menularkan HIV/AIDS hukumnya haram. Hal ini berdasarkan hadis Rosulullah SAW. yang artinya : 

 

“tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain” 
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Perkawinan penderita HIV/AIDS 

Perkawinan antara penderita HIV/AIDS dengan orang yang tidak menderita HIV/AIDS : 

Apabila HIV/AIDS itu dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan (maradh daim), maka hukumnya makruh. 
Tersebut dalam Kifayah al-Akhyar III halaman 38 yang artinya sbb. : 

“Keadaan kedua yaitu laki-laki yang mempunyai biaya perkawinan, namun ia tidak perlu menikah, baik karena 
ketidakmampuannya melakukan hubungan seksual sebab kemaluannya putus atau impoten maupun karena sakit kronis dan 

lain sebagainya. Laki-laki seperti ini juga makruh menikah”. 

 

Tersebut dalam Al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, VII halaman 32 yang artinya : 

 

“Menurut mazhab Syafii, orang yang sakit seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang 
zakar dan buahnya sehingga tidak memiliki nafsu birahi lagi, makruh menikah” 

 

Apabila HIV/AIDS itu selain dianggap sebagai penyakit yang sulit disembuhkan (maradh daim), juga diyakini 
membahayakan orang lain (tayaqun al-idhrar), maka hukumnya haram. Tersebut dalam Al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, 
VII halaman 83 yang artinya : 

 

“Apabila laki-laki yang akan kawin yakin bahwa perkawinannya akan menzhalimi dan menimpakan kemudharatan atas 
perempuan yang akan dikawininya, maka hukum perkawinannya itu adalah haram” 

   

Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan wanita) yang sama-sama menderita HIV/AIDS hukumnya boleh. 

 

Fasah perkawinan karena HIV/AIDS 

 

Penyakit HIV/AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, apabila salah satu dari suami-istri menderita penyakit 
tersebut. Sebagai dasar-dasar adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 39 bagian penjelasan 

2. PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 

3. Kompilasi hukum Islam 

 

Melanjutkan perkawinan bagi pasangan Suami-Istri penderita HIV/AIDS 

 

Apabila pasangan suami-istri atau salah satunya menderita HIV/AIDS, maka mereka boleh bersepakat untuk meneruskan 
perkawinan mereka. dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Yang artinya: 

 

“orang-orang Islam terikat dengan perjanjian mereka, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram atau mengharamkan 
yang halal” 
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Memakai alat pencegah penularan HIV/AIDS dalam hubungan seksual 

Suami atau istri yang menderita HIV/AIDS dalam melakukan hubungan seksual wajib menggunakan alat, obat atau metode 
yang dapat mencegah penularan HIV/AIDS. Sabda Rosulullah SAW. Yang artinya : 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain” 

Disamping itu suami atau istri yang menderita HIV/AIDS seyogyanya berusaha untuk tidak memiliki keturunan. Apabila 
seorang ibu menderita HIIV/AIDS hamil maka ia tidak boleh menggugurkan kandungannya. Dalilnya adalah Firman Allah 
SWT. yang artinya : 

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” (Al-Israa’ : 31) 

 

Wanita penderita HIV/AIDS yang hamil karena berzina 

Wanita penderita HIV/AIDS yang hamil karena ia berzina perlu dirawat dengan baik dalam rangka menyadarkan dirinya 
untuk bertobat. Firman Allah SWT. yang artinya : 

“Dan sungguh kami telah memuliakan anak-cucu Adam” (Al-Israa’ : 70) 

Hadis tentang wanita al-Ghamidiyah yang hamil karena berzina di mana Nabi SAW menyuruh walinya untuk berbuat baik 
kepadanya. 

“Seorang perempuan dari Juhaniah menghadap Nabi SAW dan mengaku telah berzina. Ia mengatakan : “Saya hamil”. 
Rosulullah SAW memanggil walinya dan mengatakan kepada walinya : “perlakukanlah perempuan ini dengan sebaik-

baiknya. Setelah ia melahirkan bayinya kelak, maka bawalah ia kembali kepada saya” (HR. Muslim) 

 

Wanita hamil yang menderita HIV/AIDS akibat suntikan obat-obat terlarang 

Wanita hamil yang menderita HIV/AIDS akibat suntikan obat-obat terlarang yang tercemar HIV/AIDS diperlakukan secara 
manusiawi, akan tetapi harus disadarkan atas perbuatan dosanya dan dibimbing untuk bertaubat. Sebagai dalil adalah dalil 
yang terdapat dalam masalah tersebut di atas. 

 

Penderita HIV/AIDS yang tinggal di tengah keluarga 

Dianjurkan kepada keluarga di mana anggotanya menderita HIV/AIDS untuk merawatnya di tengah keluarga, dan perlu 
diadakan penyuluhan secara medis kepada mereka agar dapat merawat dan dapat menghindar dari penularan. Dalilnya adalah 
sabda Rasulullah SAW. yang artinya :  

“kasih sayanglah kepada orang-orang yang di atas bumi, maka yang ada di langit akan kasih sayang kepada kamu”. 

 

Khitan bagi anak penderita HIV/AIDS 

Anak yang menderita HIV/AIDS tetap wajib dikhitan, sepanjang hal itu tidak membahayakan dirinya, dan proses khitan 
seyogianya dilakukan oleh tim medis / paramedis yang terlatih untuk menghindari penularan. 

 

Menolong penderita HIV/AIDS yang kecelakaan 

Penderita HIV/AIDS yang mengalami kecelakaan, misalnya ditabrak mobil di jalan raya, tetap wajib ditolong dengan tetap 
mewaspadai kemungkinan adanya penularan dengan menggunakan alat pencegahnya. 

 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 58 

Pengurusan jenazah penderita HIV/AIDS 

Penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia wajib diurus sebagaimana layaknya jenazah (dimandikan, dikafani dan 
dikuburkan). Cara memandikannya hendaknya mengikuti petunjuk Departemen Kesehatan tentang pengurusan jenazah. 
Dalam hal tidak dapat dimandikan seperti yang termaktub dalam petunjuk Departemen Kesehatan, mayat tersebut tetap 
dimandikan sedapat mungkin dengan cara menyemprotkan air.  

Antar Tokoh Agama, Saatnya Bersatu Menanggulangi HIV/AIDS 

Dewasa ini, berbagai pihak, mulai kalangan LSM, pemerintah, hingga masyarakat umum, menghadapi tantangan penyebaran 
virus HIV yang dinilai demikian pesat penyebarannya. Virus mematikan yang menyebabkan penyakit Aids yang hingga hari 
ini belum diketemukan obatnya itu, menjadi perhatian khusus para pemuka agama, khususnya Islam dan Kristen, beberapa 
waktu lalu dalam sebuah forum yang diselenggarakan badan PBB khusus urusan Aids (UNAIDS), di London, Inggris. 

Forum yang bertajuk Konsultasi Tingkat Tinggi Tokoh Agama, “Lifting The Veil: Islam, Christianity and Challenges of 
Aids” menghadirkan para pemuka kedua agama dari Afrika, Asia, dan Pasifik, serta Eropa, pada 28-30 Maret, di istana 
Winsort, Castle, kediaman resmi Ratu Elizabeth. Dilihat dari tempat penyelenggaraannya, menunjukkan bahwa Ratu 
Elizabeth memiliki perhatian yang besar terhadap penyakit mematikan tersebut. 

Tampaknya, berkembangbiaknya penyakit Aids ini tidak lepas dari dampak globalisasi yang meniscayakan pertukaran 
budaya secara bebas, bahkan tanpa nilai sekalipun. Atas nama hak asasi manusia, orang dengan leluasa melakukan hubungan 
seks bebas. Di beberapa negara bahkan, perilaku semacam itu dilegalkan. Di sinilah agama dituntut untuk dapat memberikan 
kontribusinya bagi pemecahan jalan keluar pemberantasan masalah Aids. 

Tidak berlebihan bila forum tersebut dipandang penting. Setidaknya, seperti diungkapkan Prof Majidi , pengajar di Harvard 
University, Amerika, bahwa agama, melalui para tokohnya, dapat menjadi jembatan alternatif bagi upaya pemecahan secara 
moderat bagi masalah Aids. “Keprihatinan kita semua adalah, bagaimana penyakit itu demikian pesat menular, sementara 
pencegahannya sangatlah lambat. Karena itu, agama mestilah lebih dilibatkan lagi dalam proses pemberantasan tersebut,” 
ujarnya. 

Pakar studi Islam asal Uganda itu menjelaskan, pemberdayaan agama, selain melalui para tokohnya, juga dapat dilakukan 
melalui masjid-masjid dan majelis taklim. Kedua tempat itu, katanya, potensial bagi sosialisasi tentang bahaya yang 
ditimbulkan dari seks bebas, yakni penyakit Aids. 

Sementara itu, Prof Yusuf Akbar , intelektual asal Pakistan yang mengajar di salah satu universitas di Inggris mengatakan, 
bila orang melaksanakan ketentuan agama dengan baik dan benar, dapat mencegah dari penyakit Aids. “Semua agama 
memiliki komitmen yang sama dalam mencegah penyakit Aids. Tapi, terpulang kepada umatnya. Kalau pengamalan ajaran 
agama benar dan konsisten, maka tidak akan terjadi hubungan seks bebas, terlebih lagi munculnya Aids,” papar Akbar. 

Karena itulah, tambah Akbar, kerjasama antartokoh agama di dunia mutlak diperlukan untuk membantu mempercepat 
pencegahan, bahkan kalau bisa, pemberantasan secara total penyakit Aids. “Ini harus menjadi proyek bersama yang 
membutuhkan komitmen kebersamaan pula. Semua pihak harus mendukung upaya tersebut,” paparnya. 

Keprihatinan mendalam atas makin berkembangnya penyakit Aids dewasa ini juga menjadi sorotan intelektual dan tokoh 
Muhammadiyah KH Dr dr Tarmizi Taher , yang menjadi wakil Asia Tenggara dalam forum tersebut. Bagi rektor 
Universitas Islam Azzahra, Jakarta dan Ketua Dewan Direktur CMM  ini, kalau ingin kampanye pemberantasan Aids berhasil 
dengan baik, maka para ulama dan tokoh agama harus diberi tempat dan dilibatkan secara maksimal. 

“Hanya agama yang menyediakan perangkat nilai-nilai pencegahan, seperti perangkat amar makruf nahi munkar. Di agama 
lain juga sama, ajaran kemanusiaannya selaras. Jadi tak ada alasan untuk tidak melibatkan peran agama di dalamnya,” jelas 
mantan menteri agama tersebut. 
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Tarmizi, yang juga mengelola sebuah LSM bergerak di bidang pemberantasan Aids di Indonesia menyebutkan, saat ini upaya 
pemberantasan penyakit tersebut cukup menunjukkan peningkatan. Meski diakuinya belum menunjukkan hasil yang optimal, 
namun upaya tersebut patut dihargai. Ia memberikan contoh kiprah UNAIDS yang mulai banyak melibatkan tokoh agama. 
Hal ini dinilainya cukup positif, terutama bagi pemberdayaan yang lebih besar lagi masyarakat dalam kampanye 
pemberantasan Aids, yang dinilai banyak kalangan, bakal menjadi tantangan terbesar di masa mendatang.27 

Hentikan Diskriminasi Pada Pengidap 
HIV/AIDS 

Diskriminasi dan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS (Odha) harus dihapuskan 
agar yang bersangkutan bebas dari beban sosial-psikologis dan dapat bekerja secara produktif. Hal 
itu penting untuk membantu pencegahan penyebaran HIV/AIDS dari para pengidap HIV/AIDS. 

Untuk mewujudkan itu, tokoh-tokoh agama dan komunitasnya perlu mendapat pemahaman yang 
benar tentang penyakit tersebut agar dapat mencegah penyebaran penyakit dan menghilangkan diskriminasi. 

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Susanti Herlambang dalam seminar HIV/AIDS 
dalam Perspektif Islam di Jakarta. 

Menurut Susanti, jumlah pengidap HIV/AIDS di Indonesia mencapai 90.000-130.000 orang dan banyak di antara mereka 
adalah pencari nafkah bagi keluarga. Jika mereka mendapat diskriminasi sehingga tidak dapat bekerja produktif, masalah 
AIDS bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Pemahaman yang kurang mengenai 
HIV/AIDS menyebabkan diskriminasi di tempat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat kerja, dan bahkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Menurut Faraj , Koordinator Koalisi Muslim AIDS Project  yang juga pengidap HIV, Odha sering mendapat stigma buruk 
dan dituduh sebagai penyebar AIDS dengan melakukan seks bebas. Faraj mengaku, dia juga mendapat diskriminasi dari 
tempat kerjanya dan dipecat dari sebuah perguruan tinggi swasta tempat dia mengajar. Untuk menghilangkan diskriminasi itu, 
pemerintah perlu membuat undang-undang antidiskriminasi bagi para Odha. UU tersebut harus melindungi hak dan memberi 
kewajiban bagi mereka untuk tidak menyebarkan HIV dengan cara apa pun. Di Amerika Serikat, UU itu terbukti berhasil 
melindungi hak pengidap dan mengurangi penyebaran HIV. 

Tidak dibenarkan 

Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher mengatakan, di dalam Islam tidak dibenarkan adanya diskriminasi terhadap penderita 
sakit apa pun, termasuk HIV/ AIDS. "Sebaliknya, umat Islam wajib memperhatikan orang yang sakit dengan menjenguk dan 
menyantuni," katanya. 

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Islam Progresif Zuhairi Misrawi  mengatakan, Islam memandang AIDS sebagai penyakit 
dan bukan kutukan. "Agama harus melindungi dan memberi kemudahan bagi penderita HIV/AIDS," katanya. 

Menurut Zuhairi, para pengidap HIV/AIDS membutuhkan penyadaran, perlakuan yang sama, dan kesempatan. Penyadaran 
atas keadaan yang mereka alami dan tindakan yang harus dilakukan agar melakukan pengobatan dan tidak menularkan 
kepada orang lain. Perlakuan yang sama dalam setiap bidang kehidupan agar hidup seperti orang normal. Kesempatan bekerja 
dan berusaha hidup layak dan mengakses pengobatan. 

                                            
27 Teguhtimur.com 
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Menurut Samsuridjal Djauzi, Ketua Yayasan Pelita Ilmu, 87 persen pengidap HIV/AIDS disebabkan oleh penggunaan 
jarum narkoba yang tercemar dan 11 persen disebabkan oleh seks bebas. Sebagian besar pengguna narkoba itu adalah remaja 
putus sekolah dan pengangguran. (K09)28 
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Sekilas Bahaya Gangguan Jiwa          

� Amerika Serikat berduka. Dunia pendidikan negeri adidaya itu mengalami kejadian 
kekerasan terburuk di kampus universitas. Seorang pria bersenjata menembaki secara 
brutal mahasiswa, dosen, serta staf kampus dan asrama Virginia Tech, Blacksburg, di 
sudut barat daya negara bagian Virginia, sekitar 390 kilometer dari Washington. 

� Majalengka. Ada pengakuan yang mengejutkan yang dilontarkan tersangka (40), guru 
ngaji yang tega membunuh istrinya. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolres 
Majalengka, dia mengaku selain menyiramkan air panas dan mencekik istrinya, dia 
juga menarik janin berusia tiga bulan yang dikandung istrinya. Setelah ditarik keluar, 
janin itu dimasukkan kembali ke rahim. Anehnya, pimpinan pondok pesantren itu tetap berdalih ingin mengobati 
penyakit istrinya. Ketika menjalani pemeriksaan, tidak tampak rasa penyesalan dari pria yang memiliki sekitar 30 
santri itu. Dengan santai dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya di luar kesadaran dan kendalinya. Ia 
mengaku perbuatan itu dilakukan iblis yang sengaja ingin mencelakai dan mempermalukan dirinya.  

� Semarang. penyalahgunaan senjata api oleh polisi kembali memakan korban. Seorang anggota provos menembak 
mati atasannya. Korban langsung tersungkur bersimbah darah dan tewas seketika di ruang kerjanya pada pagi 
yang cerah itu. Selanjutnya diketahui; ternyata korban ditembak 14 kali! 

� Bandung. karena tidak terima atas perilaku ayahnya, pelaku balik menyerang dan memukul leher ayahnya dengan 
kayu kriyuh. Korban pun terkapar dan pingsan. Di luar akal sehatnya, terdakwa langsung memasukkan tubuh si 
korban ke jurang dengan kedalaman 200 meter dan korban ditinggalkan begitu saja. 

� Palimanan. diduga kesal karena dituduh mencuri handphone, seorang wanita muda berusia 25 tahun nekat 
mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. 

� Jakarta. Seharusnya ia menjadi panutan penegak keadilan. Sebab, dia menjabat koordinator Bidang Pengawasan 
Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial (KY). Namun, pengawas hakim itu 
ditangkap penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat menerima suap. 

� Garut. Pembunuh Ibu dan Dua Anak dibekuk. Pelaku masih pelajar, membunuh karena dendam. Kepada polisi ia 
mengatakan dirinya sering diejek oleh korban sebagai orang yang berwajah jelek yang penuh jerawat. Selain itu, 
tersangka juga dendam karena sering dimarahi korban setiap bermain bola di pekarangan sekitar rumah korban. 

                                            
28 www.kompas.com 
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� Plered. Informasi dari masyarakat, korban yang kepergok selingkuh itu sempat pulang ke rumahnya, namun 
terjadi keributan dengan istrinya. Sesaat setelah itu korban keluar rumah dan ternyata nekat gantung diri di 
sebuah pohon mangga yang berjarak sekitar 3 kilometer dari tempat tinggal korban. 

� Cirebon. Kakak-Adik Terlibat Curanmor. Sudah embat 20 unit motor. Mereka adalah Rah (18), Cil (25), dan Ar 
(17). ”saat beraksi, saya dan Ar bertugas mengawasi suasana, sedangkan kakak saya Cil yang bertugas 
mengambil motor dengan menggunakan kunci letter T. Motor curian lalu dijual oleh Cil. Saya dan Ar 
memperoleh imbalan sebesar Rp 2,5 juta. Uangnya dipakai untuk foya-foya, beli minuman keras dan main 
bersama PSK”, aku Rah.  

� Kuningan. Seorang pengusaha menenggak racun karena putus asa dengan penyakit asma yang dideritanya tak 
kunjung sembuh. 

� Bandung. Akibat tidur mendengkur, dibunuh. Kapolres berkata, ‘ini kasus yang aneh dan unik. Saat kejadian, 
korban dan pelaku sama-sama berada di dalam rumah kos. Pelaku menyaksikan televisi dan korban tertidur lelap. 
Ketika tertidur itu korban mengeluarkan suara dengkuran dan menggoyang-goyangkan lemari akibat mengigau. 
pelaku yang sedang menyaksikan tayangan acara musik televisi merasa terganggu. Korban tiba-tiba bangun 
antara sadar dan tidak, merasa tak suka perlakuan pelaku sambil memandang wajah pelaku penuh emosi. Dalam 
kondisi seperti itu pelaku tersinggung, timbul niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Kesempatan emas 
terjadi pada saat korban kembali tertidur. Pelaku mencari tali plastik warna kuning di dapur seraya membuat 
simpul ikatan dan menjerat leher korban. Setelah memastikan korban sudah tak bernyawa, pelaku memasukkan 
korban ke gerobak dan ditutup kain sarung. Pelaku tak panjang berpikir karena takut ketahuan orang lain, mayat 
korban kemudian dibuang ke area perkebunan.29   

 

 

 

185 dari 1.000 Penduduk Indonesia Alami Gangguan Jiwa 

Sedikitnya 50.000 orang Indonesia melakukan bunuh diri selama tiga tahun terakhir (2005-2007), kemiskinan dan himpitan 
ekonomi, menyebabkan orang menderita gangguan kesehatan jiwa dan banyak yang memilih untuk mengakhiri hidup.  

Menurut Sekjen Depkes Syafi’I Ahmad , kedua faktor itu menjadi penyebab tingginya jumlah 
orang yang mengkahiri hidup akibat menderita gangguan jiwa, yang sangat rentan terhadap 
stress, kecemasan, ketergantungan obat, perilaku seksual yang menyimpang serta masalah 
psikososial lainnya. 

”Kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah kesehatan global bagi setiap negara termasuk 
di Indonesia, dimana proses globalisasai dan pesatnya kemajuan teknologi informasi 
memberikan dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya di masayarakat,” katanya.  

Sementara, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri 
dengan berbagai perubahan tersebut. 

Dia menambahkan, masalah kesehatan jiwa sangat mempengaruhi produktifitas dan kualitas 
kesehatan perorangan maupun masyarakat, yang tidak mungkin ditanggulangi oleh sektor kesehatan saja. 

”Gangguan kesehatan jiwa walaupun tidak langsung menyebabkan kematian, namun akan menimbulkan penderitaan yang 
mendalam bagi individu dan beban berat bagi keluarga, baik mental maupun materi karena penderita tidak lagi produktif,” 
ujarnya. 

                                            
29 Dari berbagai sumber 
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Ia menyebutkan, hasil survei kesehatan mental rumah tangga (SKRMT) menunjukkan gejala gangguan kesehatan jiwa pada 
penduduk rumah tangga di Indonesia yaitu 185 kasus per 1.000 penduduk. 

Hasil SKMRT juga menyebutkan, gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas mencapai 140 kasus per 1.000 
penduduk, sementara pada rentang usia 5-14 tahun ditemukan 104 kasus per 1.000 penduduk. 

Kejadian-kejadian tersebut menurutnya, dilatarbelakangi oleh aspek-aspek kejiwaan seperti agresifitas, emosi yang tidak 
terkendali, ketidakmatangan kepribadian, depresi karena tekanan hidup, tingkat kecurigaan yang meningkat juga persaingan 
yang tidak sehat30.  

Kesehatan Jiwa : Suatu keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya perkembangan fisik, intelektual, dan emosional 
individu secara optimal, sejauh perkembangan tersebut sesuai dengan perkembangan optimal individu-individu lain. 

UU Pokok Kesehatan RI (1960) : Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, mental, dan sosial dan bukan 
hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. 

UU No. 23 Thn. 1992 : Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang 
hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Seseorang yang sehat mental (WHO) : 

1. Menyesuaikan diri secara konstruktif dengan kenyataan. 
2. Memperoleh kepuasan dalam usaha atau perjuangan hidup. 
3. Lebih puas memberi daripada menerima. 
4. Bebas dari kecemasan atau ketegangan. 
5. Berhubungan dengan orang lain dengan saling tolong menolong. 
6. Menerima kekecewaan dan kegagalan sebagai pelajaran. 
7. Mengarahkan rasa bermusuhan menjadi penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. 
8. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar. 

Gangguan Jiwa : Suatu keadaan dengan adanya gejala klinis yang bermakna, berupa sindrom pola perilaku dan pola 
psikologik, yang berkaitan dengan adanya distress (tidak nyaman, tidak tentram, rasa nyeri), disabilitas (tidak mampu 
mengerjakan pekerjaan sehari-hari), atau meningkatnya resiko kematian, kesakitan, dan disabilitas. 

Gangguan Jiwa dapat dibedakan : 

• Psikotik – Organik (misal Delirium, Dementia, dll.) 
• Psikotik – Non Organik (misal Skizofrenia, Gg. Waham, Gg. Mood, dll.) 
• Non Psikotik (misal Gg. Cemas, Gg. Somatoform, Gg. Psikoseksual, Gg. Kepribadian, dll.) 

Gangguan Jiwa Psikotik : Semua kondisi yang memberi indikasi terdapatnya hendaya berat dalam kemampuan daya nilai 
realitas, sehingga terjadi salah menilai persepsi dan pikirannya, dan salah dalam menyimpulkan dunia luar, kemudian diikuti 
dengan adanya waham, halusinasi, atau perilaku yang kacau. 

Gangguan Jiwa Neurotik : Gangguan jiwa non psikotik yang kronis dan rekuren, yang ditandai terutama oleh kecemasan, 
yang dialami atau dipersepsikan secara langsung, atau diubah melalui mekanisme pertahanan/pembelaan menjadi sebuah 
gejala, seperti : obsesi, kompulsi, fobia, disfungsi seksual, dll31. 

 
                                            
30 EIndonesia.com 
31 Abidin Blog 
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PSIKOPATOLOGI DALAM PSIKOLOGI ISLAM 32 

 
Akibat dominasi pola kehidupan modern yang materialistik dan egoistik, mengakibatkan situasi psikologis umat manusia 
semakin tidak menentu. Tatanan dan tradisi yang telah mengakar dan teruji validitasnya selama berabad-abad berubah begitu 
saja, meskipun apa yang baru didapat belum tentu mampu menjawab berbagai problem kesehariannya. Karenanya tidak 
mengherankan apabila akhir-akhir ini ditemukan berbagai perilaku yang aneh-aneh dan nyeleneh yang dianggap sebagai 
gejala patologis bagi kehidupan modern.  

 

Disadari atau tidak, fenomena modern semacam itu telah merasuki kejiwaan umat Islam. Mereka seringkali merasakan 
kegelisahan dan kekhawatiran yang mendalam, tanpa diketahui sumbernya dari mana perasaan menggoda pikiran 
(obsessional neurosis) itu muncul. Bahkan dengan sengaja, mereka mencoba memahami perasaannya melalui bantuan 
Paranormal, psikiater, konselor atau melalui cara-cara baru yang diyakini keampuhannya, namun hal itu tidak membawa hasil 
yang cukup signifikan. Hal itu setidak-tidaknya disebabkan oleh : Pertama, mereka telah melupakan resep-resep agama yang 
mengatur perilaku psikologis, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana seharusnya yang diperbuat; dan kedua, mereka 
mencoba memahami psikopatologi dalam dirinya melalui teori-teori modern, namun dalam teori-teori modern itu tidak 
mampu menembus wilayah kejiwaan yang paling dalam dan misteri seperti wilayah spiritual dan keagamaan, sehingga 
mereka tidak menemukan apa yang dicari. 

 

PENGERTIAN DAN ASUMSI PSIKOPATOLOGI ISLAM 

Patologi adalah cabang ilmu pengobatan yang berkaitan dengan sebab-sebab penyakit dan prosesnya serta pengaruhnya 
terhadap struktur dan fungsi tubuh manusia. Semua dokter terlibat secara luas dengan ilmu patologi, tetapi patologi secara 
khusus mengkaji proses penyakit dengan pengujian terhadap jaringan-jaringan dan cairan-cairan tubuh yang ditemukan 
selama pembedahan atau autopsy. 

 

Dua cabang besar patologi adalah patologi jaringan atau patologi anatomis dan patologi klinis. Patologi anatomi didasarkan 
pada pengujian organ-organ dan jaringan-jaringan secara langsung untuk menentukan sifat, tingkat dan ramalan terhadap 
penyakit pasien, seperti dalam biopsy atau untuk menjelaskan sebab-sebab kematian pasien dalam suatu autopsy. Patologi 
klinis melibatkan prosedur-prosedur laboratorium untuk menentukan pemusatan berbagai zat biokimia di dalam cairan tubuh, 
kumpulan sel-sel dan bentuk-bentuknya di dalam darah, sumsum tulang, dan jaringan-jaringan lain, fungsi-fungsi organ 
seperti hati, ginjal, status sistem kekebalan, dan identifikasi organisma-organisma yang menular. 

 

Psikopatologi, atau sakit mental, adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. 
Istilah psikopatologi ini mengacu pada sebuah sindrom yang luas, yang meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, dan 
emosi. Asumsi yang berlaku pada bidang ini adalah bahwa sindrom psikopatologis atau sejumlah symptom tidak semata-mata 
berupa respons yang dapat diprediksi terhadap gejala tekanan jiwa yang khusus, seperti kematian orang yang dicintai, tetapi 
lebih berupa manifestasi psikologis atau disfungsi biologis seseorang. 

 

Menurut Chaplin, Patologi (pathology) adalah pengetahuan tentang penyakit atau gangguan. Atau, satu kondisi penyakit atau 
gangguan. Sedang psikopatologi (psychopathology) adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki 
penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. 

 

                                            
32 NUANSA-NUANSA PSIKOLOGI ISLAM, Abdul Mujib, M.Ag & Jusuf Mudzakir, M.Si. Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada.   
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Studi tentang psikopatologi paling tidak dapat bertolak dari tiga asumsi, yang masing-masing asumsi memiliki implikasi 
psikologis yang berbeda-beda. Pertama, pada dasarnya jiwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan sakit, kecuali dalam 
kondisi tertentu ia dinyatakan sehat; kedua, pada dasarnya jiwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan netral (tidak sakit dan 
tidak sehat). Sakit dan sehatnya tergantung pada proses perkembangan hidupnya; ketiga, pada dasarnya jiwa manusia itu 
dilahirkan dalam keadaan sehat, kecuali dalam kondisi tertentu ia dinyatakan sakit. 

 

Asumsi pertama dikembangkan aliran Psiko-analisa Sigmund Freud. Menurut Freud, jiwa manusia dilahirkan dalam kondisi 
jahat, buruk, bersifat negatif atau merusak. Agar ia berkembang dengan positif, diperlukan cara-cara pendamping yang 
bersifat impersonal dan direktif atau mengarahkan. Kesimpulan demikian itu didasarkan atas penyelidikan Freud terhadap 
beberapa pasien yang datang ke laboratoriumnya. Dari sini tampak bahwa teori Psiko-analisa Freud sebenarnya hanya cocok 
untuk orang yang sakit dan bukan dikonsumsikan untuk orang yang sehat. Asumsi ini selain bersifat pesimistik juga 
menafikan eksistensi manusia sebenarnya, sehingga pada gilirannya mengakibatkan dehumanisasi dalam psikologi. 

 

Sedangkan asumsi kedua dikembangkan aliran Psiko-behavioristik radikal B.F Skinner. Menurutnya, jiwa manusia 
dilahirkan dalam kondisi netral, seperti tabula rasa (kertas putih), hanya lingkungan yang menentukan arah perkembangan 
jiwa tersebut. Lingkungan yang baik akan membentuk suasana psikologis yang baik dan harmonis, sebaliknya lingkungan 
yang buruk akan berimplikasi pada gejala psikologis yang buruk pula. Asumsi ini selain bersifat deterministik dan 
mekanistik, juga memperlakukan manusia seperti makhluk yang tidak memiliki jiwa yang unik. Jiwa manusia dianggap 
seperti jiwa hewan yang tidak memiliki kecenderungan apa-apa dan dapat diatur seperti mesin atau robot. 

 

Sementara asumsi ketiga dikembangkan aliran Psiko-humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurutnya, jiwa 
manusia dilahirkan dalam kondisi sadar, bebas, bertanggung jawab yang dibimbing oleh daya-daya positif yang berasal dari 
dalam dirinya sendiri ke arah pemekaran seluruh potensi manusiawi secara penuh. Agar berkembang ke arah positif, manusia 
tidak memerlukan pengarahan melainkan membutuhkan suasana dan pendamping personal serba penuh penerimaan 
penghargaan demi mekarnya potensi positif yang melekat dalam dirinya. 

 

Asumsi ketiga di atas menekankan kodrat “normalitas” manusia, bukan abnormalitasnya. Normalitas manusia merupakan 
nature yang alami, fitri, dan dari semula dimiliki manusia, sedang abnormalitas merupakan nature yang baru datang setelah 
terjadi anomaly (inkhiraf) pada diri manusia.  

 

Menurut Atkinson, terdapat enam kriteria untuk menentukan kesehatan mental seseorang, yaitu : pertama, adanya persepsi 
yang realistik dan efisien dalam mereaksi atau mengevaluasi apa yang terjadi di dunia sekitarnya; kedua, mengenali diri 
sendiri,  baik berkaitan dengan kesadaran atau motifnya; ketiga, kemampuan untuk mengendalikan perilaku secara sadar, 
seperti menahan perilaku impulsive dan agresif; keempat, memiliki harga diri dan dirinya dapat diterima oleh lingkungan 
sekitarnya; kelima, kemampuan untuk membentuk ikatan cinta kasih, seperti tidak menuntut berkelebihan pada orang lain dan 
dapat memuaskan orang lain bukan hanya memuaskan diri sendiri; keenam, dan jiwa yang antusias yang mendorong 
seseorang untuk mencapai seseorang untuk mencapai produktivitas. 

 

Meskipun asumsi ini dikenal sebagai asumsi yang optimistik dan mengakui kekuatan jiwa manusia, namun sifatnya 
antroposentris yang hanya menggantungkan kekuatan manusia, tanpa mengaitkan teorinya pada kehendak mutlak Tuhan. 
Dalam Islam, meskipun menggunakan kerangka asumsi yang ketiga dalam membangun teori-teori psikopatologinya, namun 
ia tidak melepaskan diri dari paradigma teosentris. Sebagai Zat yang Baik dan Suci, Tuhan tidak memberikan jiwa manusia 
kecuali jiwa yang memiliki kecenderungan sehat, baik, dan suci. Kesehatan jiwa manusia tidak sekedar alami dan fitri, 
melainkan telah diatur sedemikian rupa oleh Sang Khalik. Dari kerangka ini, kriteria neurosis dan psychosis dalam 
psikopatologi Islam bukan hanya disebabkan oleh gangguan syaraf atau kejiwaan alamiah, melainkan juga penyelewengan 
terhadap aturan-aturan Tuhan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila teori psikopatologi Islam lebih banyak 
memfokuskan diri pada perilaku spiritual dan religius.  
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MACAM-MACAM PSIKOPATOLOGI DALAM PSIKOLOGI ISLAM 

Psikopatologi dalam Islam dapat dibagi dalam dua kategori; Pertama, bersifat duniawi. Macam-macam psikopatologi dalam 
kategori ini berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang telah dirumuskan dalam wacana psikologi kontemporer; kedua, 
bersifat ukhrawi, berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. 

 

Model psikopatologi yang pertama memiliki banyak kategori. Hal itu disebabkan oleh perspektif masing-masing psikolog 
yang berbeda-beda. Dalam waktu tiga kurun ini, setidak-tidaknya ditemukan empat perspektif dalam memperhatikan 
psikopatologi. Pertama, dari perspektif biologi, idenya adalah bahwa gangguan fisik seperti gangguan otak dan gangguan 
sistem syaraf otonom menyebabkan gangguan mental seseorang; kedua, dari perspektif psikoanalitik, idenya adalah bahwa 
gangguan disebabkan oleh konflik bawah sadar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak awal dan pemakaian 
mekanisme pertahanan untuk mengatasi kecemasan yang ditimbulkan oleh impuls dan emosi yang direpresi; ketiga, dari 
perspektif perilaku. Perspektif ini memandang gangguan mental dari titik pandang teori belajar dan berpendapat perilaku 
abnormal adalah cara yang dipelajari untuk melawan stres. Pendekatan ini mempelajari bagaimana ketakutan akan situasi 
tertentu menjadi terkondisi dan peran yang dimiliki oleh penguatan dalam kemunculan dan terpeliharanya perilaku yang tidak 
tepat; keempat, dari perspektif kognitif, idenya adalah bahwa gangguan mental berakar dari gangguan proses kognitif dan 
dapat dihilangkan dengan mengubah kondisi yang salah tersebut. 

 

Dari hasil American Psychiatric Association tahun 1994 menyebutkan 15 jenis gangguan mental, yaitu : 

 

1. Gangguan yang biasanya didiagnosis pertama kali pada masa bayi, masa anak-anak, dan masa remaja. Gangguan 
dalam kategori ini seperti hambatan (retardation) mental, gangguan belajar, gangguan keterampilan motorik, 
gangguan komunikasi, gangguan perkembangan, gangguan pervasive, gangguan kurang perhatian dan perilaku 
mengacau, gangguan makan, dan penyimpangan lain dari perilaku normal. 

2. Delirium33, Demensia34, gangguan amnestik35, dan gangguan kognitif lain. Gangguan yang disebabkan fungsi 
otak terganggu, baik secara permanen atau pun sementara. Gangguan ini disebabkan penuaan, trauma kepala36, 
penyakit menurunnya (degeneration) pada system Syaraf (seperti karena HIV [Human Immunodeviciency], 
sifilis, atau penyakit alzheimer37  

3. Gangguan yang berhubungan dengan zat. Gangguan ini disebabkan pemakaian alkohol yang berlebihan, cocaine, 
dan racun yang mengubah perilaku. Termasuk dalam kelompok ini adalah marijuana dan tembakau, walaupun 
masih diperselisihkan efek psikologisnya 

4. Skizofrenia38 dan gangguan psikotik lainnya. Gangguan ini ditandai oleh hilangnya kontak dengan realita, 
gangguan jelas proses berpikir dan persepsi, dan perilaku yang aneh. Pada suatu fase, waham, halusinasi, dan 
delusi hampir selalu terjadi 

                                            
33 Delirium adalah keadaan kebingungan atau kekacauan mental, dibarengi dengan delusi, ilusi, dan halusinasi. Ia dapat disebabkan oleh panas tinggi, obat bius, atau 
goncangan batin. 

34 Demensia adalah memburuk atau merosotnya proses intelektual, daya pertimbangan  dan proses emosional, ditAndai dengan bentuk-bentuk tertentu dari senilitas dan 
psikosa. 

35 Amnestik adalah hilangnya ingatan, baik sebagian ataupun total, disebabkan oleh kejadian apa pun juga. Atau, ketidakmampuan fungsional untuk mengingat kembali 
masa lalu pribadi, disebabkan konflik hebat atau trauma psikologis berat, sehingga individu tersebut berusaha melupakan kejadian yang dialami. Amnesia juga dapat 
disebabkan oleh kejutan otak, seperti karena luka-luka pada bagian kepala  

36 Trauma adalah satu luka, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Trauma dibagi menjadi dua, yaitu: (1) neurosa traumatis (traumatic neurosis); satu neurosa yang 
disebabkan oleh satu pengalaman yang luar biasa menyakitkan hati; (2) psikosa traumatik (traumatic psychosis); satu keadaan psikotik yang ditimbulkan luka di otak.  

37 Alzheimer adalah suatu bentuk senilitas premature (keadaan udzur yang terlalu dini) yang aneh dan jarang sekali terjadi, disebabkan oleh kemunduran fungsi otak. 

38 Skizofrenia (schiziphrenia) adalah sekelompok gangguan yang ditandai oleh disorganisasi kepribadian yang parah, distorsi realita, dan ketidakmampuan untuk berfungsi 
dalam kehidupan sehari-hari. Skizofrenia ditAndai dengan gangguan pikiran dan atensi, baik dalam proses berpikir maupun isi pikiran, gangguan persepsi, yaitu dunia 
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5. Gangguan Mood39. Misalnya (1) terjadinya gembira secara abnormal; (2) gangguan bipolar, yaitu individu 
merasa berganti-ganti antara periode depresi dan elasi, atau mania; (3) depresi, yaitu respon normal terhadap 
banyak stres kehidupan, seperti adanya kesedihan dan kekesalan, penurunan  motivasi dan gairah hidup, dan 
berpikir negatif. Terhadap orang yang normal, depresi merupakan keadaan kemurungan yang ditandai perasaan 
tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa depan. Sedang pada kasus patologis, depresi 
merupakan ketidakmampuan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang, disertai menurunnya nilai-diri, delusi 
ketidakpasan, tidak mampu dan putus asa. Situasi yang sering menimbulkan depresi adalah kegagalan sekolah 
dan bekerja dan kehilangan orang yang dicintai.  

6. Gangguan kecemasan : mencakup (1) gangguan yang mana kecemasan merupakan gejala utama, seperti merasa 
takut tanpa alasan yang jelas40, merasa jengkel terhadap masalah kecil, sulit memutuskan masalah, merasa tegang 
terus menerus; (2) Fobia (phobia) yaitu ketakutan yang kuat dan irrasional, yang ditimbulkan oleh suatu 
perangsang atau situasi khusus, seperti takut pada ketinggian (acrophobia), takut pada tempat-tempat tertutup 
(claustrophobia), takut pada darah (hematophobia), takut pada kegelapan (nyctophobia), takut pada orang asing 
(enaphobia), dan takut pada binatang (zoophobia); (3) gangguan obsesif-kompulsif41, yaitu mencoba menahan 
diri dari melakukan ritual tertentu atau memikirkan pikiran persisten; dan (4) gangguan stress pascatraumatik.  

7. Gangguan somatoform, yaitu gejala gangguan pada fisik, tetapi tidak ditemukan penyebab organik dan faktor 
psikis tampaknya berperan besar. Termasuk gangguan ini adalah somatisasi, gangguan konversi (seperti wanita 
yang benci merawat ibunya yang tua renta, sehingga tiba-tiba ia mengalami kelumpuhan tangan), dan 
hipokondriasis  (preokupasi berlebihan dengan kesehatan dan merasa takut berlebihan akan penyakit walaupun 
tidak ada alasan yang perlu ditakuti) 

8. Gangguan disosiatif, yaitu perubahan sementara fungsi kesadaran, ingatan, atau identitas karena masalah 
emosional, seperti amnesia disosiatif (individu tidak dapat mengingat segala sesuatu dari pengalaman hidupnya 
setelah terjadi traumatik), dan gangguan kepribadian (dua atau lebih sistem kepribadian yang terpisah terjadi pada 
individu yang sama) 

9. Gangguan seksual dan identitas jenis. Mencakup masalah gangguan gairah seksual, gangguan perangsang 
seksual, gangguan orgasmik, gangguan nyeri ketika mengadakan seksual, parafilia yaitu penyimpangan seksual 
seperti tertarik pada benda mati (fetishisme), mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan genitalnya 
kepada orang lain yang tidak menduga (ekshibisionisme), kepuasan seksual melalui kontak dengan anak di 
bawah umur (pedofilia), dan keinginan menimbulkan nyeri pada diri sendiri atau menderita nyeri disebabkan 
orang lain (masokisme) 

10. Gangguan makan, baik yang berkaitan dengan anoreksia nervosa (suatu gangguan makan yang terutama 
menyerang wanita muda dan ditAndai dengan penurunan berat badan yang ekstrim dan disengaja oleh diri 

                                                                                                                                                                       
tampak berbeda baginya, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif, gejala motorik dan penarikan diri dari realitas yang sesungguhnya, dan penurunan kemampuan 
untuk bekerja.  
 
39 Gangguan mood (mood disorder) adalah suatu gangguan mental yang ditAndai oleh perubahan suasana jiwa, seperti depresi, mania (luapan yang berlebihan), dan 
gangguan bipolar di mana individu mengalami dua ekstrim dua suasana jiwa 

40 Drs. Saifuddin Azwar, MA. Menulis dalam bukunya yang berjudul SIKAP MANUSIA ‘Teori dan Pengukurannya’ : Prasangka seringkali merupakan bentuk sikap 
negatif yang didasari oleh kelainan kepribadian pada orang-orang yang sangat frustasi. Sikap sangat anti Khadafi yang diperlihatkan oleh Reagen (sewaktu dia masih 
menjadi presiden AS), sangat boleh jadi merupakan prasangka yang didasari oleh ketakutan berlebihan dalam diri bekas presiden Amerika itu, bahwa orang Libya akan 
selalu berusaha membunuhnya disertai oleh perasaan ketidakberdayaan terselubung dalam mempertahankan diri apabila orang-orang Libya benar-benar datang untuk 
membunuhnya.  
 
Standar ganda yang diterapkan oleh PBB dalam menghadapi tragedi Bosnia sehingga NATO tampak begitu pengecut, menurut salah-satu analisis ahli, antara lain 
disebabkan oleh ketakutan kalau-kalau kemenangan di pihak Bosnia akan menciptakan negara muslim di Eropa yang menurut prasangka Barat akan menjadi ancaman bagi 
Eropa. Prasangka rasialis yang pernah terjadi di Indonesia dalam bentuk demontrasi anti Cina dan pengrusakan terhadap toko-toko milik Cina, sebagian besar lebih didasari 
oleh faktor emosional yang berawal dari frustasi ketidakberdayaan melawan atau menyamai dominasi orang Cina di bidang ekonomi. Lepas dari prasangka yang didasari 
emosi itu, sebenarnya tidak banyak alasan untuk bersikap negatif terhadap kelompok minoritas Cina dikarenakan berbagai bentuk perbuatan individual orang Cina, yang 
baik ataupun buruk, semuanya juga dapat ditemui sehari-hari dalam perilaku orang pribumi. –tambahan dari penyusun.  

41 Obsesi adalah intrusi persisten pikiran, bayangan, atau impuls yang tidak diundang yang menimbulkan kecemasan. Atau, ide yang tegar, menetap, dan seringkali tidak 
rasional, yang seringkali dibarengi satu kompulsi untuk melakukan suatu perbuatan. Kompulsi adalah dorongan yang tidak dapat ditahan untuk melakukan tindakan atau 
ritual tertentu yang menurunkan kecemasan. Neurosa obsesif-kompulsif (Obsessive-Compulsive neurosa) adalah satu psiko-neurosa dengan ciri khas adanya ide yang tegar, 
tidak rasional, dan sering tidak dikehendaki. Hal itu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan ketakutan dan perasaan bersalah.     
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sendiri) dan bulimia nervosa (suatu gangguan makan yang terutama menyerang wanita muda dan ditAndai oleh 
episode pesta makan, diikuti oleh upaya mencahar dan laksatif) 

11. Gangguan tidur, baik berkaitan dengan insomnia kronis (tidak puas dengan kuantitas dan kualitas tidur), 
hipersomnia (satu dorongan yang tidak dapat dikontrol untuk tidur atau keinginan tidur yang berlebihan), apnea 
tidur (gangguan tidur yang ditandai oleh berhentinya pernapasan di saat tidur), tidur berjalan, narkolepsi 
(gangguan tidur yang ditAndai oleh kecenderungan tidak terkendali untuk tertidur singkat dalam waktu yang 
tidak tepat) 

12. Gangguan pengendalian impuls. Mencakup gangguan eksplosif intermitten, kleptomania (mencuri kompulsif 
benda-benda yang tidak dibutuhkan untuk pemakaian pribadi atau nilai ekonomisnya), berjudi patologis dan 
piromania (menimbulkan kebakaran untuk kesenangan semata atau menghilangkan ketegangan) 

13. Gangguan kepribadian42. Pola prilaku maladaptive yang berlangsung lama, yang merupakan cara yang tidak 
dewasa dan tidak tepat untuk menghadapi stres atau pemecahan masalah, seperti perilaku antisosial (tidak adanya 
empati atau kepedulian kepada orang lain dan tidak memiliki rasa malu, menyesal atau berdosa jika melakukan 
kesalahan) dan gangguan perilaku narsistik (cinta diri dan perhatian yang ekstrim terhadap diri sendiri, sehingga 
tidak memiliki perhatian pada orang lain) 

14. Gangguan buatan, yaitu gejala fisik atau psikis yang ditimbulkan secara buatan. Berbeda dari malingering 
(berpura-pura) yang mana tidak ada tujuan yang jelas, seperti ketidakmampuan membayar tagihan atau 
menghindari wajib militer. Bentuk yang paling banyak diteliti dinamakan sindroma munchausen, yaitu 
kesenangan individu akan presentasi gejala fisik buatan menyebabkan individu itu sering dirawat di rumah sakit. 

15. Kondisi lain yang mungkin menjadi pusat perhatian klinis. Kategori ini mencakup banyak masalah yang 
menyebabkan orang mecari bantuan, seperti gangguan pergerakan akibat medikasi, masalah relasional 
(perkawinan, hubungan anak-orang tua, tetangga) penelantaran, atau masalah pekerjaan. 

 

Dalam kategori diagnostik utama, psikopatologi secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu neurosis dan psikosis. 
Neurosis pada mulanya diartikan sebagai “ketidakberesan susunan syaraf”, tetapi psikolog akhirnya mengubah pengertiannya 
dengan “gangguan-gangguan yang terdapat pada jiwa seseorang”. Perubahan pengertian ini diakibatkan oleh hasil penelitian 
bahwa penyebab neurosis bukan hanya ketidakberesan syaraf, tetapi juga ketidakberesan sikap, perilaku, atau aspek mental 
seseorang. 

 

Dengan demikian, neurosis dianggap sebagai suatu penyakit mental yang belum begitu mengkhawatirkan, karena ia baru 
masuk dalam kategori gangguan-gangguan, baik diakibatkan oleh susunan syaraf maupun kelainan perilaku, sikap, dan aspek 
mental lainnya. Gangguan-gangguan tersebut bisa berubah mengkhawatirkan apabila penderitanya menganggap enteng dan 
tidak berusaha mencari terapinya. Ciri utama neurosis ditAndai dengan; (1) wawasan yang tidak lengkap mengenai sifat-sifat 
dari kesukarannya; (2) konflik; (3) reaksi kecemasan; (4) kerusakan parsial atau sebagian dari kepribadiannya; (5) seringkali 
disertai fobia, gangguan pencernaan, dan tingkah laku obsesif-kompulsif. Bentuk-bentuk neurosis adalah hysteria43, reaksi 
kecemasan, neurasthenia44, obsesif-kompulsif, dan fobia.   

                                            
42 Gangguan Kepribadian. Penderita gangguan ini memiliki ciri-ciri berikut : 

a. Hubungan pribadinya dengan orang lain terganggu, dalam arti sikap dan perilakunya cenderung merugikan orang lain. 

b. Memandang bahwa semua kesulitannya disebabkan oleh nasib buruk atau perbuatan jahat orang lain. Dengan kata lain, penderita gangguan ini tidak pernah 
memiliki rasa bersalah. 

c. Tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang lain : bersikap manifulatif atau senang mengakali, mementingkan diri, tidak punya rasa bersalah, dan tidak 
mengenal rasa sesal bila mencelakakan orang lain. 

d. Celakanya, orang ini tidak pernah dapat melepaskan diri dari pola tingkah lakunya yang maladaptive itu. 

e. Selalu menghindari tanggung jawab atas masalah-masalah yang mereka timbulkan. (Mengenal prilaku Abnormal, Dr. A. Sutiknya) – tambahan dari Penyusun. 

43 Histeria (hysteria) adalah satu neurosa kompleks yang mengambil bentuk bermacam-macam, yang disebabkan oleh ketidakstabilan emosional, represi, disosiasi, dan 
sugestibilitas. Pembagian hysteria adalah (1) hysteria konversia, dengan tAnda konflik-konflik mental yang diubah ke dalam gejala-gejala fisik, seperti kelumpuhan, 
kebutaan, dan anesthesia atau mati rasa; (2) somnabulisme, yaitu tidur dengan berjalan; (3) fugue atau pelarian, sehingga individu yang bersangkutan menjadi amnestik atau 
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Sedang psikosis adalah suatu penyakit mental yang parah, dengan ciri khas adanya disorganisasi proses pikiran, gangguan 
dalam emosionalitas, disorientasi waktu, ruang dan person, dan dalam beberapa kasus disertai halusinasi, delusi, dan ilusi. 
Halusinasi adalah tangkapan atau persepsi dari salah satu pancaindera yang keliru karena tanpa disertai rangsangan. Atau, 
pengalaman sensorik yang palsu. Misalnya, penderita mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sehingga penderita 
berbicara atau tertawa sendiri untuk merespons suara tersebut. Delusi adalah suatu perasaan kepercayaan atau keyakinan yang 
keliru, yang tidak dapat diubah dengan penalaran atau dengan jalan penyajian fakta. Misalnya, penderita menganggap dirinya 
kaya dengan memakai perhiasan di tubuhnya, tetapi sebenarnya ia miskin dan memakai perhiasan dari buah-buahan bukan 
dari emas permata. Ilusi adalah salah tafsiran dari tangkapan atau pengamatan pancaindera yang menyimpang. Misalnya, 
penderita melihat air di jalan raya padahal sesungguhnya tidak ada, sehingga ia main-main air di jalan tersebut. Bentuk-
bentuk psikosis adalah manic depressive psychosis, paranoia45, schizophrenia, paresis46, dan alcoholic psychosis.  

 

Sebagaimana yang dijelaskan pada perspektif timbulnya gangguan mental di atas, tak satupun dari uraiannya melihat aspek 
spiritual dan agama sebagai salah  satu dari perspektif timbulnya psikopatologi pada diri seseorang. Disadari atau tidak, 
dalam perkembangan kehidupan manusia banyak ditemukan gangguan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor spiritual 
dan agama, misalnya kecemasan dan keresahan yang terus menerus akibat perbuatan dosa dan maksiat, seperti keresahan 
orang yang melahirkan anak dari hasil perzinaan. Selama anak itu masih di hadapannya maka selama itu pula ia mengingat 
dosa yang diperbuat dan mengakibatkan keresahan. Hal itu tentunya hanya dapat dijelaskan melalui perspektif religius. 

 

Salah satu perspektif spiritual dan religius adalah sebagaimana yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Psikopatologi yang 
merusak sistem kehidupan spiritualitas dan keagamaan seseorang oleh Al-Ghazali disebut dengan al-akhlaq al-khabisah. 
Dalam Ihya’ Ulum al-din, ia berkata : “akhlak yang buruk merupakan penyakit hati dan penyakit jiwa” 

 

Senada dengan pernyataan di atas, Al-Razi dalam al-Thibb al-Ruhaniyah, menyatakan bahwa akhlak (yang mahmudah) 
merupakan pengobatan ruhani. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu bentuk psikopatologi adalah perilaku (akhlak) tercela, 
sedangkan psikoterapinya adalah perilaku terpuji. Pernyataan tersebut dibenarkan sebab prinsip utama kesehatan mental 
adalah adanya penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. 

 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighasah al-Lahfan membagi kalbu (sebagai inti dari struktur psikis manusia) dalam tiga 
bagian : pertama, kalbu shahih (jiwa yang sehat), yaitu kalbu yang hidup (hayy), bersih dan selamat. Maksud kalbu yang 
sehat adalah kalbu yang selamat dari belenggu hawa nafsu, sehingga ia mampu melaksanakan ibadah dan melakukan perintah 
Allah dan menjauhi larangan-NYA. Aktivitas kalbu ini hanya diorientasikan kepada Allah, baik dalam takut, berharap, cinta, 
berserah diri, ikhlas, dan bertaubat. Kalbu model ini dapat dipahami dalam QS. Al-Syu’ara ayat 89 “kecuali orang-orang yang 
menghadap Allah dengan hati yang bersih (qalb salim)”   

 

Kedua, kalbu mayt (jiwa yang mati), yaitu kalbu yang tidak lagi mengenal Tuhan-nya, meninggalkan ibadah, perbuatan 
hanya untuk menuruti syahwat sehingga mengakibatkan kebencian dan murka Tuhan. Kalbu model ini menjadikan hawa 
nafsu sebagai pemimpinnya, syahwat sebagai panglimanya, kebodohan sebagai sopirnya, lupa sebagai kendaraannya. Jika ia 
berpikir hanya menghasilkan sesuatu yang bermotivasi duniawi. 

                                                                                                                                                                       
kehilangan ingatan mengenai masa lalu pribadinya; (4) kepribadian majemuk (multiple personality), sehingga kepribadian individu pecah menjadi dua atau lebih, disertai 
disosiasi kesadaran.  

44 Neurastenia (neurasthenia) adalah satu bentuk psiko-neurosa yang ditAndai secara khas dengan kelemahan yang berlebihan, kelelahan, keluhan-keluhan, cacat fungsi 
pada jeroan dan dalam rongga perut, serta kecemasan. Neurasthenia dianggap sebagai penyakit fungsional.  

45 Paranoia adalah suatu penyakit psikotik yang dicirikan dengan adanya delusi penyiksaan (delusions of persecution) atau delusi kebesaran (delusions of grandeur) yang 
sangat tersistematisasi dengan kemerosotan jiwani yang ringan.  

46 Paresis adalah suatu psikosa disertai kelumpuhan progresif, yang disebabkan oleh sifilis dari system syaraf. 
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Ketiga, kalbu marid (jiwa yang sakit), yaitu kalbu yang hidup tetapi memiliki penyakit kejiwaan, seperti iri hati, sombong 
atau angkuh, membanggakan diri, gila kekuasaan, dan mudah membuat kerusakan di muka bumi. Model yang ketiga ini dapat 
dipahami dalam QS. Al-Baqarah ayat 10 dan Al-Hajj ayat 53: 

”Di dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah oleh Allah penyakitnya” (Al-Baqarah : 10) 

”Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada 
penyakit dan yang kasar hatinya” (QS. Al-Hajj : 53) 

 

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu model psikopatologi dalam Islam adalah semua prilaku batiniah yang 
tercela, yang tumbuh akibat menyimpang (inkhiraf) terhadap kode etik pergaulan, baik secara vertikal (Illahiyah) maupun 
horizontal (insaniyah). Penyimpangan perilaku batiniah tersebut mengakibatkan penyakit dalam jiwa seseorang, yang apabila 
mencapai puncaknya mengakibatkan kematian47. Penderita penyakit batiniah ini secara fisik boleh jadi berpenampilan gagah, 
tegap, dan kuat, namun hatinya rapuh, menderita, resah, gelisah, gersang dan tidak mampu menikmati kejayaan fisiknya.  

 

Sejalan dengan konsep di atas, Abhidamma dari Psikologi Timur mengemukakan bahwa faktor psikopatologis sentral, yakni 
delusi (moha), adalah bersifat perseptual. Delusi adalah kegelapan jiwa yang menyebabkan persepsi mengalami kesalahan 
dalam menangkap obyek kesadaran. Delusi merupakan ketidaktahuan dasar, pandangan yang salah, dan pemahaman yang 
tidak tepat yang menjadi sumber utama penderitaan manusia. Kesamaan konsep Abhidamma dengan para Psikolog Muslim 
ini disebabkan oleh kesamaan pendekatan yang digunakan, yaitu dari pendekatan Psiko-spiritual yang didasarkan atas nilai 
agama. Sumber penyakit jiwa adalah dosa yang mengakibatkan kegelapan jiwa dan penderitaan manusia. 

 

Akhlak tercela dianggap sebagai psikopatologi, sebab hal itu mengakibatkan dosa (al-itsm), baik dosa vertikal maupun dosa 
horizontal atau sosial. Dosa adalah kondisi emosi seseorang yang dirasa tidak tenang setelah ia melakukan suatu perbuatan 
(baik perbuatan lahiriah maupun batiniah) dan merasa tidak enak jika perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Perbuatan 
dosa biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebab jika diketahui oleh orang lain maka dapat menurunkan harga 
dirinya. Karena itu tidak mengherankan apabila pelaku dosa hidupnya selalu sedih, resah, bimbang, gelisah dan dihantui oleh 
perbuatan dosanya. Emosi negatif ini apabila terus-menerus dialami oleh individu maka acapkali mendatangkan 
psikopatologi. Sabda nabi SAW.: 

“Dosa adalah apa yang dapat membimbangkan hatimu dan engkau merasa benci apabila perbuatan itu diketahui oleh orang 
lain” 

 (HR. Muslim dan Ahmad dari al-Nawas ibn Sim’an al-Anshari) 

Al-Ghazali menyebutkan delapan kategori yang termasuk perilaku merusak (al-muhlikat) yang mengakibatkan psikopatologi, 
yaitu : (1) bahaya syahwat perut dan kelamin (seperti memakan makanan syubhat atau haram, atau hubungan seks yang 
dilarang); (2) bahaya mulut (seperti mengolok-olok, debat yang tidak berarti, dusta, adu domba, dan menceritakan kejelekan 
orang lain); (3) bahaya marah, iri dan dengki; (4) bahaya cinta dunia; (5) bahaya cinta harta dan pelit; (6) bahaya angkuh dan 
pamer; (7) bahaya sombong dan membanggakan diri; (8) bahaya menipu. Hasan Muhammad al-Syarkawi mengemukakan 
sembilan akhlak buruk yang menjadi psikopatologi manusia, yaitu (1) al-riya’, (2) al-ghadab, (3) al-ghaflah wa al-nisyan, (4) 
al-wasawis, (5) al-ya’is wa al-qunut, (6) al-tama, (8 al-‘ujub), dan (9) al-hiqd wa al-hasud. 

 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan lima macam yang menyebabkan psikopatologi, yaitu (1) banyak campur tangan 
dengan urusan orang lain, sehingga menyebabkan perselisihan dan perpecahan (QS. Al-Zukhruf:67); (2) berangan-angan 
pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sehingga menimbulkan kemalasan dan bisikan jahat; (3) bergantung pada selain 
                                            
47 Kematian yang dimaksudkan di sini bukanlah kematian fisik, seperti hilangnya nyawa (al-hayah) pada diri seseorang, namun kematian yang dimaksud adalah kematian 
jiwa. Seseorang yang hidup boleh jadi hakikatnya mati, sedangkan orang yang mati boleh jadi hakikatnya hidup. Hal itu dapat dipahami dalam QS. Al-Baqarah ayat 154 
“dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak 
menyadarinya”. Dan QS. Ali Imran ayat 169 “janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan-nya 
dengan mendapat rizki”.   
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Allah, sehingga dirinya tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan; (4) makan yang berlebihan, terlebih lagi makanan 
haram, yang dapat menimbulkan kemalasan beribadah; dan (5) banyak tidur, sehingga mengurangi tafakkur dan tadakkur, 
hanya menggemukkan badan, dan menyia-nyiakan waktu.  

 

Baik dalam A-Qur’an maupun Al-Sunnah, jenis-jenis psikopatologi Islami banyak sekali, tidak sebatas pada dua pendapat di 
atas. Misalnya boros (al-israf), mengolok-olok (al-mann), pelit (al-bakhil), mengadu domba (al-namimah), apa yang 
ditampakkan berbeda dengan apa yang diyakini (al-nifaq), buruk sangka (su’ al-zhan), menganiaya (al-zhulm), menyalahi 
janji (al-ghadar), menceritakan keburukan orang lain (al-ghibah), materialisme (hubb al-dunya), mengingkari nikmat (al-
kufr), menyekutukan Tuhan (al-syirk), dan sebagainya. Meskipun tidak terhingga banyaknya, namun setidak-tidaknya dapat 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) psikopatologi yang berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan Tuhan 
(Illahiyah), seperti syirik, kufur, zindiq, dan sebagainya; (2) psikopatologi yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan 
(Insaniyah), seperti hasud, ujub, ghadab, su’ al-zhan, dan sebagainya; dan (3) psikopatologi yang berkaitan dengan akidah 
dan hubungan manusia, seperti riya’, nifak, dan sebagainya. 

 

Berbagai bentuk psikopatologi Islam di atas seringkali dilupakan oleh para psikiater atau ahli jiwa kontemporer, padahal 
disadari atau tidak dan diakui atau tidak, bentuk-bentuk psikopatologis di atas dapat menghambat aktualisasi dan realisasi diri 
seseorang, bahkan acapkali mendatangkan penyakit fisik. Atkinson mengemukakan lima kondisi yang kurang diperhatikan 
oleh para psikiater atau ahli jiwa kontemporer dalam upaya psikoterapinya, yaitu hubungan interpersonal yang hangat dan 
saling percaya, ketentraman hati dan dukungan, desentisisasi, penguatan respon adaptif, dan pemahaman atau tilikan. Apa 
yang dikemukakan oleh al-Ghazali, Ibnu Qayyim, dan Al-Syarqawi tentang psikopatologi (amradh al-qulub) Islam di atas 
sesungguhnya merupakan sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kelima prinsip kesehatan mental sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Atkinson. Dengan demikian, tuduhan atas subyektivitas dan keterasingan bentuk-bentuk 
psikopatologi dalam Islam tidak dapat dibenarkan, sebab pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut telah diakui secara obyektif.   

 

Penulis buku nuansa-nuansa psikologi Islam tidak berpretensi untuk  mengungkap  semua bentuk-bentuk psikopatologi di 
atas, tetapi cukup dengan mengemukakan beberapa bentuk saja. adapun bentuk-bentuk psikopatologi yang dimaksud adalah : 
Pertama, menyekutukan Tuhan (syirik). Syirik secara harfiah diartikan “menyekutukan Allah”. Sedang menurut arti 
psikologis adalah kepercayaan, sikap dan prilaku mendua atau lebih terhadap masalah-masalah yang sangat fundamental 
dalam kehidupan manusia. Gejala terjangkitnya penyakit ini adalah penderita telah meyakini bahwa Allah SWT. adalah 
Tuhannya, namun amal perbuatannya diorientasikan bukan untuk-NYA, melainkan untuk sesuatu yang sifatnya temporer dan 
nisbi, seperti kepada roh halus. Penderita meninggalkan kesenangan abadi untuk mengejar kesenangan sesaat. Lawan syirik 
adalah tauhid, yaitu mengesakan Tuhan, baik tauhid rububiyah48, tauhid uluhiyah49, maupun tauhid asma wa sifat50.    

 

Syirik merupakan karakter orang-orang musyrik. Penyakit syirik yang menyerang orang mukmin tergolong psikopatologi, 
sebab pelakunya tidak mampu mengintegrasikan kepribadiannya dengan baik. Namun, syirik yang terjangkit pada orang kafir 
bukan hanya mengakibatkan psikopatologi, tetapi mengakibatkan kematian kalbunya. Seseorang yang menghambakan diri 
                                            
48 Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah SWT. Dalam perbuatan-NYA, seperti menciptakan (QS. Az-Zumar : 62), memberi rizki (QS. Hud : 6), menguasai dan 
mengatur alam semesta (QS. Ali Imran : 26-27), dan memelihara alam dan isinya (QS. Al-Fatihah : 2). Tidak mungkin alam yang tercipta dan tersusun dengan rapi ini 
dikendalikan oleh dua kekuatan besar, sebab jika dikendalikan oleh dua kekuatan atau lebih maka akan terjadi perebutan kehendak yang mengakibatkan kehancuran (QS. 
Al-Anbiya : 22), atau jika masing-masing tuhan itu berkompromi untuk menciptakan sesuatu berarti kekuasaan masing-masing tuhan tidak mutlak, karena dibatasi oleh 
kekuasaan tuhan yang lain.  

49 Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah SWT. dalam perbuatan penghambaan. Tauhid ini sebagai manifestasi dari tauhid rububiyah. Artinya, jika seseorang telah 
mengakui akan ketuhanan Allah SWT., maka ia harus berbakti, taat, dan beribadah kepada-NYA. Bentuk dari tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah SWT. Dalam niat, 
mendekatkan diri (taqarrub), berdo’a, nadar, kurban, mengharapkan sesuatu (raja’) , senang dan takut, tawakkal, dan kembali (inabah). 

50 Tauhid asma dan sifat adalah mengesakan Allah SWT. Dengan mempercayai sifat-sifat dan nama-nama-NYA yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Dalam tauhid ini, 
seseorang tidak lagi mengubah (tahrif), menafikan (ta’thil ), menyerupakan (tamtsil, dan menanyakan yang detail (takyif). Lebih dari itu, tauhid ini mengisyaratkan kepada 
manusia agar mengikuti akhlak Allah sebatas pada batas kemanusiaan (takhallaqu bi akhlaq Allah bi qadri al-thaqah al-basyariyah). Apabila Allah Maha Al-Rahman dan 
Al-Rahim maka manusia diperintahkan untuk memiliki jiwa cinta kasih, jika Allah Maha Al-Khaliq maka manusia diperintahkan untuk kreatif dan produktif, dan jika Allah 
Maha Al-Ghani dan Al-Razzaq maka manusia harus kaya (dalam arti luas) dan mendarmabaktikan kekayaannya pada jalan yang benar, jika Allah Maha Al-Iradah maka 
manusia seharusnya memiliki inisiatif dan ide-ide cemerlang, dan demikian seterusnya. 
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pada sesuatu selain Allah SWT., berarti ia menerima perbudakan, membelenggu diri, dan mengekang kebebasannya. Kalimah 
tauhid la ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah) merupakan bentuk pembebasan diri manusia dari segala belenggu 
relativitas dunia dan segala isinya, kemudian menundukkan dan menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah Zat Yang Maha 
Mutlak. Perilaku syirik ada yang teraktual dalam bentuk ucapan, pikiran, ataupun perbuatan. Seseorang yang hidupnya 
terbelenggu oleh hawa nafsu, seperti orang yang ketagihan Narkoba, minuman keras, wanita / pria (yang bukan miliknya), 
kekuasaan, dan harta benda, merupakan salah satu bentuk kemusyrikan, sebab ia menuhankan sesuatu selain Allah SWT. 
(QS. Al-Furqan : 43, Al-Jasyiyah : 23, Al-Qashas : 50) 

 

Hampir semua bentuk psikopatologis dalam perspektif Islam bermuara pada syirik, karena ia menjadi sumber penganiayaan 
(zhulm) diri yang berat (QS. Lukman : 13), sumber rasa takut (QS. Ali Imran : 151), sumber dari segala kesesatan dan dosa 
yang tidak terampuni, padahal dosa merupakan sumber konflik batin (QS. Al-Nisa’ : 48, 116), tidak memiliki penolong dalam 
menyelesaikan sesuatu (QS. Al-Maidah : 72), seburuk-buruk makhluk (QS. Al-Bayyinah : 6), dimurkai dan dikutuk oleh 
Tuhan (QS. Al-Fath : 6), semua aktivitas baiknya tidak dianggap (QS. Al-Zumar : 65). Firman Allah SWT. Yang artinya : 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, 
bagi siapa yang dikehendaki-NYA. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang 

besar (Al-Nisa :48)” 

 

Kedua, pengingkaran (kufur). Kufur dalah sikap dan perilaku yang tertutup (al-sitr) dan mengingkari terhadap sesuatu yang 
sebenarnya. Kufur merupakan karakter orang-orang kafir. Apabila ia terjangkit pada orang mukmin, seperti kufur terhadap 
nikmat, maka tergolong psikopatologi, sebab perilakunya tidak tahu diri, tidak sadar diri, dan tidak tahu berterima kasih. 
Namun, apabila ia terjangkit pada orang kafir, seperti kufur terhadap ketuhanan Allah  SWT., maka jiwanya tergolong mati 
bukan hanya sakit. 

 

Jenis-jenis kufur yang dianggap sebagai psikopatologis adalah : (1) kufur bi Allah, yaitu mengingkari ketuhanan Allah SWT., 
sebab imannya lemah atau kurang. Seseorang yang tahu diri seharusnya menyadari bahwa di alam pra-kehidupan dunia atau 
alam perjanjian (alam mitsaq), Allah SWT telah mengadakan  perjanjian ketuhanan kepada semua ruh manusia (QS. Al-A’raf 
: 172). Perjanjian ini harus direalisasikan, jika seseorang mengingkarinya berarti dirinya terjangkit penyakit yang ganas; (2) 
kufur bi risalah Muhammad, yaitu mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW..  keimanan seseorang tidak hanya diukur 
dengan keimanannya kepada Allah SAW., tetapi juga pada rosul terakhir-NYA, sebab  ajaran yang dibawanya lebih lengkap 
dan tingkat otensititasnya terjamin; dan (3) kufur bi ni’mat, yaitu mengingkari nikmat Allah SWT. Yang diberikan kepada 
dirinya. Penyakit ini mengarahkan seseorang pada sikap yang tidak mau berterima kasih (QS. Al-Ankabut : 67), padahal 
nikmat Allah yang dirasakan tidak terhingga banyaknya (QS. Al-Nahl : 18). Orang yang bersyukur akan mendapatkan 
tambahan nikmat, sedang yang mengkufuri akan mendapatkan azab (QS. Ibrahim : 7). 

 

Dalam Al-qur’an, istilah kufur atau kafir yang dikaitkan dengan penyakit kalbu manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
(1) hatinya tertutup dan dikutuk oleh Allah (QS. Al-Baqarah : 88); (2) hatinya diresapi kecintaan menyembah selain Allah, 
seperti menyembah anak sapi (Al-Baqarah : 93); (3) hatinya diliputi rasa takut dan tidak akan mendapatkan ketenangan 
karena menyekutukan Allah (QS. Ali Imran : 151, Al-Anfal : 12, Al-Nahl : 106, Al-Hasyr : 2); (4) hatinya penuh penyesalah 
terhadap perbuatan yang dilakukan (QS. Ali Imran : 156); (5) apa yang dikatakan tidak sesuai dengan isi hatinya (QS. Ali 
Imran : 167); (6) hatinya terkunci mati, sehingga tidak akan mampu memahami ayat-ayat kekuasan Allah (QS. Al-Nisa : 155, 
Al-A’raf : 101, Al-Munafiqun : 3); (7) hatinya tidak suci, sehingga di dunia ia mendapatkan kehinaan, sedang di akhirat 
mendapatkan siksa yang pedih (QS. Al-Maidah : 41); (8) hatinya mengingkari Al-Qur’an, bahkan Al-Qur’an dianggap 
sebagai buku dongeng belaka (QS. Al-An’am : 25); hatinya penuh kesombongan seperti kesombongan orang-orang yang 
bodoh (QS. Al-Fath : 26); (10) hatinya sakit dan sesat (QS. Al-Mudatstsir : 31). Firman allah SWT. Yang artinya : 
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“Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit (penyakit batin seperti kekufuran), maka dengan surat 
itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada), dan mereka mati dalam keadaan kafir (QS. Al-

Taubah : 125)” 

Ketiga, bermuka dua (nifaq). Nifaq adalah menampakkan suatu yang dipandang baik oleh orang lain, padahal di dalam 
hatinya tersembunyi kebusukan, keburukan, dan kebobrokan. Apa yang ditampakkan tidak sama dengan apa yang dirasakan 
di dalam kalbunya. Nifaq merupakan karakter orang munafiq yang tergolong psikopatologi. Ia merupakan akumulasi dari 
berbagai konflik batin dan penyakit mental. Penderitanya tidak mampu menghadapi kenyataan yang sebenarnya, sehingga ia 
bedusta jika berbicara, mengingkari jika terlanjur berjanji, dan menipu apabila dipercaya. Penyakit nifaq secara personal 
sebenarnya lebih ringan penderitaannya daripada syirik dan kufur, namun secara sosial penyakit ini sangat membahayakan 
umat, karena itu tidak salah apabila penderitanya nanti menjadi kerak neraka (QS. Al-Nisa : 145). 

Ciri-cirinya adalah suka menipu (QS Al-Nisa : 142, menyembunyikan kejelekan di dalam hatinya dan takut diketahui oleh 
orang lain (QS. Al-Taubah : 64), perbuatannya dalam kefasiqan atau pembuat dosa (QS. Al-Taubah : 67, sikapnya suka 
berdusta (Al-Munafiqun : 1), ia dikelompokkan sebagai suatu penyakit, sebab menganggap janji-janji Allah dan Rosul-NYA 
sebgai tipu daya belaka. Firman Allah SWT. yang artinya. : 

“Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafiq dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata : “Allah dan Rosul-
NYA tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipudaya.” (QS. Al-Ahzab : 12) 

Keempat, penyakit riya’, yaitu melakukan suatu perbuatan karena pamrih, pamer, atau cari muka pada orang lain. Secara 
spiritual, riya’ dikategorikan sebagai penyakit, sebab pelakunya telah menyalahi perjanjian ketuhanan di alam arwah, untuk 
beribadah kepada-NYA. Seseorang yang melakukan riya’ berarti tidak mampu merealisasikan dirinya dengan baik. Demikian 
juga secara psikologis, riya’ termasuk patologis, karena pelakunya berbuat sesuatu hanya untuk mencari muka, tanpa 
memperhitungkan produktivitas dan kualitas amaliahnya. Pelaku riya’ akan bekerja dengan baik jika diawasi dan 
diperhatikan, jika tidak, mka ia mengabaikan segala kewajiban dan tugasnya. 

 

Riya’ sering bersemayam pada jiwa seseorang yang labil, karena belum memiliki keimanan atau keyakinan yang kuat. Dalam 
melakukan aktivitas, ia tidak memfokuskan tujuannya kepada Zat Yang Maha Mutlak, tetapi pada banyak tujuan yang 
bersifat insidental. Orang yang melakukan perbuatan riya’ tidak memiliki komitmen yang kuat, karena pikirannya berubah-
ubah menurut apa yang diinginkan. Jika seseorang sadar akan status dan kedudukannya, maka segala sesuatu yang 
diperbuatnya seharusnya untuk mencari ridha Allah, bukan ingin pamer dan cari muka dihadapan orang. Riya termasuk 
perbuatan syirik  (menyekutukan Allah) tersembunyi, yang mengakibatkan dosa besar. Dengan riya, kepribadian seseorang 
menjadi pecah (split personality), bermuka dua (hypocricy), dan mengganggu stabilitas emosinya, sebab ia memiliki stAndar 
gAnda yang tidak mampu mengintegrasikan dirinya. 

 

Ciri-ciri riya’ adalah: (1) riya’ dalam sedekah; ia menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati si penerima. Selain ia 
tidak mendapatkan pahala karena diumpamakan seperti “batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa 
hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah), juga tergolong kafir dan berteman atau bersekutu dengan setan. (QS. 
Al-baqarah : 264, Al-Nisa : 38); (2) riya’ dalam sholat, berarti melakukannya dengan bermalas-malasan dan menjadi giat jika 
dilakukan dihadapan manusia, bahkan ia berusaha melupakan untuk mengerjakannya. Sosok seperti ini tergolong munafiq 
yang diancam masuk neraka wail (QS. Al-Nisa’ 142, Al-Ma’un : 4-6); (3) riya’ di dalam berperang; ia angkuh ketika 
berangkat perang dan menghalangi orang lain untuk berpartisipasi dalam berperang (QS. Al-Anfal : 47)   

 

Kelima, Marah (Ghadab). Marah menunjukkan tingkat kelabilan jiwa seseorang, sebab ia tidak mampu mengendalikan 
amarahnya. Ketika marah berkobar maka kesadaran nurani terhalangi yang kemudian mendatangkan sakit hati yang berat. 
Kecenderungannya ingin menjatuhkan orang lain melalui tindakan provokasi, permusuhan, dan perusakan. Ghadab secara 
potensial tidak harus memiliki konotasi negatif, bahkan jika ia terkontrol oleh kalbu, oleh Al-Ghazali, mengakibatkan daya 
dan kemampuan (Al-qudrah) yang baik. Namun, jika ghadhab telah dicampuri hawa nafsu dan bisikan setan maka 
mengakibatkan tindakan disruptif seperti amarah. 
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Gejala perilaku pemarah sama dengan orang yang berpenyakit paranoid, yang secara keliru mempersepsikan orang lain 
sebagai pengancam, padahal sesungguhnya ia tidak ingin berbuat jahat. Karena itu, ia mengambil sikap bermusuhan dengan 
orang lain, agar ego dirinya tidak terusik. Pemarah tidak memiliki pertimbangan pikiran yang sehat, bahkan ia cenderung 
berpikir pendek. Hampir semua daya positif insani tidak dapat teraktualisasi jika kemarahan tiba-tiba muncul. Oleh karena itu 
tidak berkelebihan apabila Nabi SAW. Bersabda yang artinya : 

“Bukanlah disebut kuat orang yang pandai bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan 
dirinya ketika ia marah “  

(HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 

“Sesungguhnya marah itu bara api yang dapat membakar lambung anak Adam. Ingatlah bahwa sebaik-baik orang adalah 
orang yang melambatkan (menahan) amarah dan mempercepat keridhaan dan sejelek-jelek orang adalah orang yang 

mempercepat amarah dan melambatkan ridha” (HR. Ahmad dari Abu Sa’id Al-Khudry) 

 

Seseorang yang berstatus pemarah tidak memiliki kontrol diri yang baik, baik dalam ucapan maupun perbuatan, bahkan ia 
cenderung berpikir negatif (negative thinking) terhadap maksud baik orang lain. Kehidupannya seperti binatang buas 
(subuiyah) yang hanya ingin mempertahankan dirinya (defensive) tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Pertahanan diri 
pemarah bersifat negatif, seperti ia tidak segan-segan menyakiti, menyiksa, memperkosa, dan membunuh orang lain. 
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penyakit marah yang ada pada diri seseorang sebenarnya berlawanan dan menyalahi 
fitrah asalnya. Kemarahan muncul akibat bisikan dan campur tangan Setan. 

 

Menurut Al-Ghazali, penyakit ghadhab disebabkan oleh dominasi unsur api atau panas (al-hararah)51, yang mana unsur 
tersebut mengalahkan atau melumpuhkan peran unsur kelembaban atau basah (al-ruthubah) dalam diri manusia. Dengan 
begitu, pengobatan penyakit ini bukan dilawan dengan kemarahan, melainkan dengan kelembutan dan nasihat-nasihat yang 
baik. Sabda Nabi SAW. riwayat Abu Dawud dinyatakan : “Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari 
api. Sesungguhnya api itu dapat dipadamkan dengan air, maka barangsiapa yang marah hendaklah berwudhu.” Hadist 
tersebut selain menunjukkan sumber penyakit marah, juga menunjukkan bagaimana terapinya. Whudu dijadikan sebagai 
terapi penyakit marah, karena airnya yang dibasuhkan pada bagian-bagian wudhu dapat mendinginkan dan menghilangkan 
ketegangan urat syaraf. Selain itu, whudu mengingatkan psikis manusia agar berdzikir kepada Tuhan-nya, sebab dzikir dapat 
menyembuhkan penyakit batin. Selain berwudhu, membaca shalawat Nabi SAW. juga dapat meredakan kemarahan.   

 

Keenam, lupa (gaflah atau nisyan), yaitu sengaja menghilangkan atau tidak memperhatikan (inattention) sesuatu yang 
seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari esensi kehidupannya. Secara fitrah manusia berpeluang untuk lupa dan 
kelupaan fitrah ini tidak termasuk dalam kategori psikopatologi Islami, sekalipun kelupaan itu masuk dalam kategori 
amnestik, bahkan kelupaan ini dapat membebaskan seseorang dari tuntutan dan kewajiban sampai ia sadar kembali. Kelupaan 
yang menjadi bahasan psikopatologi Islami adalah kelupaan yang disengaja terhadap suatu keyakinan, nilai-nilai hidup yang 
mendasar dan pAndangan hidupnya. Seseorang yang melupakan keyakinan, nilai-nilai hidup dan pAndangan hidupnya maka 
segala tindakannya menjadi tidak teratur, merugikan, dan dapat menjerumuskan ke dalam kehancuran.   

 

Dalam Al-Qur’an, kelupaan yang termasuk psikopatologis adalah (1) lupa untuk mengingat Allah, karena dirinya telah 
dikuasai setan (QS. Al-Mujadalah : 16); (2) mendustakan ayat-ayat Allah setelah beriman, sehingga dirinya menjadi lupa 
darinya (QS. Al-A’raf : 146, Thaha : 126); (3) lupa karena kemunafikan, sehingga mereka telah lupa kepada Allah, maka 
Allah pun melupakan mereka (QS. Al-Taubah : 67); (4) lupa karena ia mengikuti hawa nafsunya, sehingga ia lupa kepada 
Allah (QS. Al-Kahfi : 28) 

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan 
menghimpunkan nya pada hari kiamat dalam kedaan buta (QS. Thaha : 124) 

                                            
51 Patogen api dalam istilah Kedokteran Tiongkok- tambahan dari penyusun 
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Ayat tersebut mengingatkan bahwa salah satu penyebab kesempitan batin seseorang adalah lupa terhadap ingat (zikir) kepada 
Allah baik zikir terhadap hukum, aturan, atau asma’ dan sifat-NYA. Mengingat Allah, dalam arti yang luas, dapat 
memberikan arah kehidupan batin seseorang, sehingga dunia ini tidak terasa sempit baginya.  Seseorang yang memiliki 
masalah berat, dan mencoba melupakan masalah itu dengan minum alkohol atau menghisap heroin atau zat adiktif lainnya, 
boleh jadi dapat menghilangkan masalah tersebut untuk sementara waktu, tetapi nantinya akan mendatangkan masalah baru 
yang lebih berat. Demikian juga, seseorang yang melakukan suatu kesalahan dan ia berusaha lepas tangan dengan cara bunuh 
diri, maka hal itu bukan menyelesaikan masalah, justru hal itu mendatangkan kesempitan yang luarbiasa di kehidupan 
berikutnya (kehidupan di alam barzah dan alam akhirat). Satu-satunya cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah adalah 
dengan mengingat Allah SWT., dalam arti yang luas. 

 

Ketujuh, mengikuti bisikan setan (waswas). Waswas merupakan bisikan halus dari setan yang mengajak seseorang untuk 
berbuat maksiat dan dosa yang pada akhirnya dapat merusak citra diri (self-image) dan harga diri (self-esteem)-nya. 
Mengikuti waswas sama artinya dengan melanggar fitrah asli manusia, sebab waswas berorientasi pada fitrah asli setan. setan 
adalah makhluk yang sesat, berusaha menyesatkan manusia, dan selalu melanggar perintah Allah SWT. Manusia yang 
mengikuti bisikan setan boleh jadi dapat menggairahkan hidup untuk sementara waktu, tetapi akan mengalami kehancuran di 
masa yang akan datang. Karena itu, mengikuti bisikan setan termasuk psikopatologi bagi manusia. 

 

Menurut Al-Samarqandi dalam Tanbih al-Ghafilin yang dikutip oleh Al-Syarqawi mengemukakan bahwa waswas setan 
merasuki jiwa manusia melalui sepuluh pintu; (1) buruk sangka (su’u al-zhan) kepada rahmat dan nikmat Allah maupun 
kebaikan manusia; (2) kegemerlapan dunia dan banyak obsesi terhadapnya, sehingga ia menghalalkan semua cara; (3) 
menginginkan kesejahteraan dan kekayaan tanpa ditopang oleh usaha dan untuk mendapatkannya ia menempuh jalan kiri; (4) 
membanggakan diri (al-ujub) dan penipuan (al-ghurur); (5) mengolok-olok dan merendahkan orang lain; (6) melalui iri dan 
dengki; (7) melalui riya’ karena ia merupakan syirik yang tersembunyi; (8) melalui kikir; (9) melalui kesombongan; dan (10) 
melalui ketamakan dan rakus. 

 

Dalam Al-Qur’an, waswas setan terhadap manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk permusuhan (Al-‘Adawah) dan 
kebencian (Al-Baghdha’a) yang distimuli melalui khamer dan judi (QS. Al-Maidah : 91). Khamer secara luas mencakup 
racun psikoaktif52 dan zat adiktif yang mengakibatkan ketergantungan fisik (physical dependence)53. Khamer untuk sementara 
waktu dapat meningkatkan energi, mempermudah pergaulan, menghilangkan ketegangan, melepaskan inhibisi, dan biasanya 
menambah kegembiraan sementara. Namun demikian, untuk jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan depresan 
system syaraf pusat, sehingga menimbulkan hilangnya kecerdasan, melemahnya pertimbangan emosi sehingga 
mengakibatkan permusuhan, percekcokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Demikian halnya dengan judi, dapat 
menyebabkan penyakit jiwa. Individu yang terbiasa berjudi memiliki perilaku yang tidak realistis, menempuh jalan dengan 
berspekulasi (untung-untungan) dan ketergantungan pada sesuatu yang tidak pasti. Apabila ia menang dalam berjudi maka 
sesungguhnya ia telah merugikan orang lain, tetapi jika ia kalah maka ia merugi sendiri. 

 

Kedelapan, putus asa atau putus harapan (al-ya’is wa qunut). Putus asa berarti hilangnya gairah, semangat (morale), sinergi, 
dan motivasi hidup setelah seseorang tidak berhasil menggapai sesuatu yang diinginkan. Akibat ketidakberhasilan maka 
seseorang tidak mau berusaha, apalagi mengulangi pada pekerjaan yang sama, bahkan seringkali keputusasaan 
                                            
52 Racun psikoaktif adalah racun yang dapat mempengaruhi perilaku, kesadaran, dan mood, dan proses berpikir seseorang. Macam-macam racun ini meliputi (1) depresan, 
seperti alkohol dan trankuiliser (penenang); (2) opiat, seperti heroin dan morphine; (3) stimulan, seperti amphetamine dan cocaine; (4) halusinogen, seperti LSD (lysergic 
acid diethylamide) yang mengakibatkan perubahan kesadaran yang ekstrim, halusinasi, distorsi persepsi, dan perubahan mood yang tidak dapat diprediksikan dan PCP 
(phenyclidine) yang menimbulkan reaksi aneh seperti insensitivitas terhadap nyeri dan menjadikan pemakainya merasa terdisosiasi dari dirinya sendiri dan dari 
lingkungannya. Over dosis menyebabkan stupor atau koma yang panjang; (5) Cannabis, seperti marijuana dan hashis.   

53 Physical dependence (ketergantungan fisik). Dengan memakai berulangkali individu dapat tergantung pada zat tersebut. Ketergantungan fisik ditAndai dengan toleransi 
(dengan pemakaian terus-menerus, individu harus menggunakan dosis yang lebih banyak untuk mencapai efek yang sama) dan gejala putus zat (jika pemakaian dihentikan, 
individu akan mengalami gejala fisik yang menyakitkan)  
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mengakibatkan bunuh diri. Putus asa dianggap patologis karena ia menafikan potensi hakiki manusiawi, tidak mempercayai 
takdir dan sunnah Allah, dan merasa putus asa terhadap rahmat dan karunia-NYA54. 

Menghindari putus asa tidak berarti bersikap tamanni, dalam arti, mengkhayal dan berangan-angan mendapatkan sesuatu 
yang tidak mungkin terjadi, seperti seseorang yang menginginkan hidup yang layak tanpa disertai usaha dan bekerja. 
Menghindari putus asa berarti menumbuhkan moril (morale) hidup, dalam arti, mengkondisikan mental dengan keteguhan 
hati (courage), semangat (zeal), kepercayaan (confidence), disiplin (discipline), kegairahan (enthusiasm), dan hasrat 
(willingness) untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Guion mengemukakan bahwa semangat hidup memiliki arti tidak adanya 
konflik; perasaan bahagia; penyesuaian diri yang baik; keterlibatan ego dalam beraktivitas; perasaan lapang ketika terlibat 
                                            
54 Baru-baru ini saya cukup terkejut ketika menerima sms (short message service) dari seorang sahabat, sebut saja Linda. Ia bertanya apakah bunuh diri merupakan sebuah 
tindakan yang bijaksana. “Kak, akankah jiwa orang yang meninggal karena bunuh diri akan hidup tenang, bahagia serta diterima di sisi Tuhan?” begitu tulis Linda. Rasa 
penasaran saya lalu muncul, lalu saya membalas,”Itu pertanyaan berat dan merupakan misteri Ilahi. Yang pasti Tuhan itu Maha Pengasih dan hidup manusia adalah karunia 
cinta-Nya.”  

Beberapa hari kemudian saya menerima kabar dari kakaknya bahwa Linda berusaha bunuh diri dengan meminum obat tidur. Saat tulisan ini dibuat, Linda masih terbaring di 
sebuah rumah sakit di kota Batam. Rupanya gadis yang dikenal enerjik ini mengalami frustrasi setelah kehilangan orang yang dikasihinya dalam sebuah kecelakaan lalu 
lintas. Ia kemudian merasa hidupnya hampa dan sia-sia. Ia merasa hidupnya tidak lagi berguna.  

Peristiwa yang dialami Linda sekali lagi membuat saya harus merenungkan kembali makna hidup ini. Saya masih ingat persis, saat hari-hari pertama kuliah di Jurusan 
Teknik Kimia Universitas Parahyangan Bandung. Saat itu, sang dosen bertanya kepada mahasiswa, “Di mana letak laboratorium tercanggih di dunia?” Ada yang menjawab 
universitas X atau institut Y. Terhadap semua jawaban itu, sang dosen hanya menggeleng sambil tersenyum. Akhirnya ia menjawab, “Laboratorium kimia tercanggih adalah 
tubuh manusia. Semua proses kimia berlangsung secara otomatis tanpa kita sadari. Saat menarik napas kita memasukkan oksigen dan saat menghembuskan napas, kita 
mengeluarkan karbondioksida.”  

Serasa belum puas “ngerjain” mahasiswa, ia kembali bertanya, “Apa karunia Ilahi yang jarang disyukuri manusia?” Kali ini mahasiswa mencoba lebih kritis. Terhadap 
berbagai jawaban mahasiswa, lagi-lagi sang dosen yang telah berambut putih itu menggeleng sambil menjawab, “Karunia itu bernama oksigen!” Ya, oksigen! Mungkin 
kedengarannya tidak terlalu serius tapi saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan, tanpa oksigen manusia akan mati dalam waktu 4 menit. Bandingkan 
dengan tanpa makan, manusia bisa bertahan 40 hari. Sedangkan tanpa minum hanya 4 hari.  

Kisah Linda dan sang dosen tadi seolah-olah hendak mengingatkan kembali saya bahwa hidup adalah sebuah karunia Ilahi. Bahkan, hidup adalah sebuah mukjizat! Ketika 
belajar tentang sistem reproduksi manusia saya baru tahu kalau setiap kali mengalami ejakulasi, seorang laki-laki akan mengeluarkan 3-5 cc sperma. Dalam setiap cc 
terkandung lebih dari 20 juta spermatozoid. Artinya, dalam setiap kali ejakulasi ada sekitar 100 juta spermatozoid yang berlomba-lomba untuk mencapai sel telur. Semuanya 
berkompetisi dan hanya satu pemenangnya. Itulah pengalaman yang pernah kita alami. Anda dan saya! Itulah salah satu tanda bahwa hidup manusia sangat berharga 
sekaligus tanda bahwa Anda dan saya dilahirkan dalam keadaan sukses. Inilah sukses yang pertama kali kita capai yakni ketika kita berhasil mengalahkan sekian puluh juta 
“saudara-saudara” spermatozoid lainnya. Anda dan saya luar biasa!  

Itulah sebabnya saya selalu menegaskan bahwa pondasi utama kesuksesan adalah kesadaran bahwa hidup manusia merupakan mukjizat Ilahi. Bukankah kita sama sekali 
tidak pernah meminta kepada Sang Pemberi Hidup agar kita dihadirkan ke dunia ini? Hidup adalah salah satu wujud kemurahan hati-Nya. Itulah sebabnya Anda harus 
kagum kepada diri sendiri dan juga orang lain. Semua manusia lebih berharga, lebih bernilai, langka dan tak terkira dibandingkan batu permata yang paling mahal dan paling 
langka. Kalau Anda masih kurang yakin, perhatikan fakta-fakta berikut ini yang saya kutip dari buku Tony Buzan, The Power of Spiritual Intelligence:  

• Tubuh manusia terdiri dari 200 tulang yang dipahat secara unik dan memiliki kerja mekanik sempurna; 500 otot dengan miliaran serat otot dan serat saraf sepanjang kira-
kira sebelas kilometer agar semuanya serba terkoordinasi.  

• Mata, telinga, hidung, kulit, dan mulut, masing-masing sangat peka dan rumit sehingga para ilmuwan pun belum mengetahui sepenuhnya cara kerja mereka, apalagi 
menggantikan fungsi-fungsi masing-masing secara cukup memuaskan.  

• Jantung manusia adalah pompa mekanik paling mengagumkan yang pernah dirancang, dengan detak rata-rata 36 juta kali dalam setahun selama ia masih hidup.  

• Otak manusia terdiri dari satu triliun sel otak –setara dengan 167 kali jumlah penduduk bumi- dan setiap selnya mempunyai kemampuan pengolahan yang lebih hebat 
daripada PC (personal computer) standar yang semakin diandalkan manusia.  

Meski jelas-jelas manusia adalah makhluk berharga dan kehidupan adalah sebuah mukjizat toh banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Tidak sedikit jumlah manusia 
yang hanya bisa mengeluh dan mengasihani diri sendiri. Padahal kesadaran bahwa kita berharga adalah kekuatan yang mampu menggerakkan kita untuk meraih impian kita, 
apa pun itu. Kesadaran semacam ini akan membuat kita mengambil tanggung jawab terhadap hidup kita. Kesadaran ini mampu membuat kita mengisi hidup dengan kegiatan 
bermutu sebagai wujud syukur kita kepada-Nya. Sudahkah kita menyadari semuanya itu?  

Paulus Winarto adalah trainer, penulis buku-buku motivasi best seller nasional (First Step to be An Entrepreneur, Top Secrets of Success dan Reach Your Maximum 
Potential) dan pendiri LEAF (training center yang mengkhususkan diri pada upaya meningkatkan motivasi dan mengembangkan potensi kepemimpinan). Paulus dapat 
dihubungi melalui e-mail: pwinarto@cbn.net.id- tambahan dari penyusun.  
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dalam suatu kelompok; kumpulan berbagai sikap dalam hubungan kerja; penerimaan individu terhadap tujuan kelompok; dan 
keadaan yang mendatangkan kepuasan yang diakibatkan oleh totalitas situasi kehidupan. Berbagai elemen tersebut 
merupakan indikator pengukuran semangat dan keputusasaan seseorang dalam menjalankan kehidupan ini. 

 

Di dalam Al-Qur’an, karakter orang-orang yang mudah putus asa adalah (1) apabila diberikan kesenangan niscaya ia 
berpaling dan bersikap sombong kepada allah SWT., tetapi apabila ditimpa kesusahan niscaya mudah berputus asa (QS. Al-
Isra’ : 83); (2) karena kesesatannya, ia mudah berputus asa dari rahmat Tuhannya dan tidak mau berterima kasih kepada-
NYA; (QS. Al-Hajr : 56, Hud : 9);  (3) senantiasa memohon kebaikan kepada Allah, jika mereka ditimpa malapetaka dia 
menjadi putus asa lagi putus harapan, tetapi diberi rahmat sesudah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata : “Ini adalah 
hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu datang “ (QS. Fushshilat : 49 – 50)   

 

Untuk menghindari keputusasaan, manusia dianjurkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensinya secara maksimal dalam 
mencapai sesuatu, kemudian menyerahkan hasilnya (tawakkal) kepada Allah SWT. Pengerahan potensi harus dibarengi 
dengan penguasaan hukum-hukum Allah SWT., baik yang berkaitan dengan hukum kauni (hukum ciptaan Allah yang 
berkaitan dengan alam dan isinya) maupun hukum Qur’ani (hukum ciptaan Allah yang berkaitan dengan nilai dan moral 
kehidupan). Statement “inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada-NYA kami 
kembali) yang diucapkan oleh seseorang ketika mendapatkan musibah, merupakan realisasi dari sikap ketidakputusasaan 
dalam menghadapi kenyataan hidup.   

 

Kehidupan dan kematian merupakan hukum kauni Allah, yang diberikan kepada manusia, untuk mengetahui siapa di antara 
mereka yang lebih baik kualitas amalnya (QS. Al-Mulk : 2). Betapa pun pedih dan susahnya hidup ini, manusia harus 
menempuhnya dengan baik dan sabar, dan tidak diperbolehkan putus asa, apalagi mau bunuh diri. Bunuh diri menunjukkan 
akumulasi konflik batin yang paling parah. Jika seseorang mengalami penderitaan atau sakit yang luar biasa maka ia harus 
tegar dan menyerahkan diri kepada-NYA. Dalam menghadapi hal itu, Nabi SAW. Memberikan resepnya dalam suatu 
hadistnya :  

Diriwayatkan dari Anas ra katanya : Rasulullah SAW.bersabda : “Janganlah kamu bercita-cita supaya cepat mati karena 
ditimpa suatu kesulitan. Sekiranya dia berada dalam keadaan yang mengharuskan dia berbuat demikian, bolehlah dia 

berkata : “Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Akan tetapi sekiranya mati itu lebih baik bagiku, 
matikanlah aku” (HR. Al-Bukhari dari Anas). 

Kesembilan, rakus (thama). Rakus adalah penyakit jiwa yang selalu merasa kurang terhadap apa yang dimiliki, meskipun apa 
yang dimiliki itu telah memenuhi standar kehidupan. Penyakit rakus bukan hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga 
berkaitan dengan wanita/pria, tahta atau kekuasaan, maupun kesenangan hidup lainnya. Orang yang rakus dikatakan sebagai 
orang yang berpenyakit, sebab ia tidak dapat menguasai diri, bahkan tidak memiliki kebebasan hidup. Manusia seharusnya 
mengendalikan harta benda, namun karena kerakusannya, justru ia terbelenggu dan diperbudak oleh harta bendanya sendiri.   

Dalam syair sufi dinyatakan : 

“Seorang hamba menjadi merdeka apabila ia menerima apa adanya 

Seorang hamba yang merdeka menjadi budak jika ia rakus 

Maka terimalah apa adanya dan jangan rakus 

Tidak ada sesuatu yang lebih buruk selain kerakusan” 

 

Nabi SAW. Mengilustrasikan mengenai orang-orang yang tamak dalam suatu sabdanya, yang artinya : 

“Jika anak Adam itu memiliki lembah yang memuat emas mka ia lebih suka untuk memiliki dua lembah lagi, dan mulutnya 
tidak akan penuh kecuali dengan tanah (ia tidak henti-henti memiliki keinginan itu kecuali ia telah mati), dan Allah 

menerima taubat bagi orang yang bertaubat” (HR. Al-Bukhari dari anas bin Malik) 
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Hadist tersebut memberikan sinyalemen bahwa motivasi kehidupan orang-orang tamak adalah motivasi temporal dan 
duniawi, seperti menumpuk kekayaan dan harta benda. Ideologi hidupnya hanyalah materialisme yang berprinsip pada time is 
money (waktu adalah uang). Ironisnya, hal itu berlangsung sampai akhir hayatnya, ketika ia masuk ke dalam liang kubur 
(Baca QS. Al-Takatsur : 1-2). Ketamakan seringkali mendatangkan permusuhan, meskipun terhadap saudara kandung sendiri. 
Ketamakan juga dapat mengubah prinsip hidup yang hakiki, seperti menghalalkan semua cara untuk mendapatkan apa yang 
diinginkan. Karena itu, kehidupan orang yang tamak tidak akan mengalami ketenangan, sebab kebebasannya terusik oleh 
keinginan yang di luar fitrah asalnya. 

Memiliki kekayaan yang melimpah ruah tidak dilarang oleh agama, asalkan kekayaan itu didapat dan dipergunakan 
sebagaimana mestinya. Kekayaan adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah SWT. Para psikolog-sufistik ketika 
mendapatkan suatu kekayaan, terlebih dahulu ia menanyakan apakah kekayaan itu diperoleh dari cara yang halal, dan apabila 
kekayaan itu dinikmatinya lalu ia mempertanyakan apakah ia membawa keberkahan untuk ibadah? Hal itu dilakukan sebab 
kekayaan tersebut nantinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Nabi SAW. Bersabda, yang artinya : 

“Harta benda itu hijau dan manis (menyenangkan). Barangsiapa yang mengambilnya dengan penuh kedermawanan jiwa 
maka ia diberkahi, tetapi barangsiapa yang mengambilnya dengan berlebihan (mengeksploitasi secara tamak) maka ia tidak 

akan mendapat berkahnya”  

(HR. Al-Bukhari dari Hakim ibn Hijam) 

Dalam Al-Qur’an, tamak yang diperbolehkan adalah tamak untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dari segala dosa 
dan kesalahan yang diperbuat, agar di hari pembalasan nanti ia tidak terkena tuntutan (QS. Al-Syu’ara : 51, 81) dan tamak 
dalam berdo’a agar do’anya dikabulkan, yang mana ketamakan itu diiringi dengan tidak tidur di malam hari (Al-Sajdah : 16). 
Allah SWT. Senang pada orang yang tamak meminta kepada-NYA dan membenci pada orang yang angkuh tidak mau 
berdo’a pada-NYA.  

 

Kesepuluh, tertipu (ghurur). Ghurur adalah percaya atau meyakini sesuatu yang tidak hakiki dan tidak substantif. Wujud 
lahiriahnya boleh jadi sangat nyata, bahkan untuk sementara waktu dapat menyenangkan jiwa seseorang, namun secara hakiki 
wujud tersebut hanya fatamorgana belaka yang tidak realistis dan irrasional. Ghurur memiliki tingkat patologis lebih tinggi 
daripada sekedar ilusi, delusi, ataupun halusinasi, sebab ghurur berdimensi spiritual dan transcendental yang jangkauannya 
lebih luas. 

 

Penyakit ghurur berjangkit pada jiwa manusia disebabkan oleh (1) janji-janji setan, sehingga dapat membangkitkan angan-
angan kosong manusia, padahal setan tidak menjanjikan kepada manusia selain dari tipuan belaka (QS. Al-Nisa’ : 120, Al-
Isra’ : 64) (2) keingkaran kepada pertolongan Allah Yang Maha Pemurah (QS. Al-Mulk : 20); (3) tipudaya kesenangan dunia 
yang sementara (QS. Ali Imran : 185), padahal kesenangan yang hakiki dan abadi adalah kesenangan dari Allah di akhirat 
kelak (QS. Al-Qashash : 60; Al-Dhuha : 4). 

 

 Firman Allah SWT. Yang artinya : 

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan 
bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-

tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian 
menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan –NYA. Dan kehidupan 

dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu  

(QS. Al-Hadid : 20) 

Ayat tersebut melukiskan betapa singkat dan ketidakberartian kehidupan dunia, sebab term dunya berasal dari akar kata dana 
yang berarti rendah dan singkat. Periode kehidupan dunia hanya berlangsung pada lima fase, yaitu fase permainan (la’ib), 
fase main-main (lahw), menghias dan mempercantik diri (zianah), bermegah-megahan (tafakhur), dan memperbanyak 
(takatsur) harta dan anak55. Ketidakberartian diibaratkan hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian 
                                            
55 Dalam pandangan psikologi Islam, semua fase kehidupan dunia tersebut, oleh Al-Qur’an, diklaim sebagai fatamorgana belaka, sebab belum memiliki nilai fundamental 
dalam kehidupan manusia. Kehidupan dunia dinilai bermakna apabila dinisbatkan pada kehidupan sebelum dan sesudahnya. Kehidupan sebelumnya disebut dengan 
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tanaman itu menjadi kering dan menguning, kemudian menjadi hancur. Agar manusia tidak tertipu oleh kehidupan dunia 
maka satu-satunya jalan adalah menyadari bahwa masih ada kehidupan lagi yang lebih bermakna, yakni  kehidupan akhirat. 
Kesadaran akan adanya hari akhir memandu manusia untuk beramal shalih. 

 

Kesebelas, membanggakan diri (‘ujub) dan sombong (takkabur). Ujub dan takkabur merupakan sikap congkak, sombong, dan 
menganggap besar diri sendiri tanpa dibarengi kemampuan yang memadai, sehingga merasa dirinya besar, padahal keadaan 
sebenarnya kecil. Sekalipun seseorang memiliki kelebihan yang patut dibanggakan dibanding orang lain, tetapi tidak boleh 
disikapi secara congkak, karena belum tentu ia memiliki kelebihan di dalam aspek yang lain, apalagi kelebihan itu semata-
mata anugerah dari Allah SWT. Sombong dianggap penyakit, sebab perilakunya tidak menyadari akan kekurangannya dan 
memaksa diri untuk memasang harga diri (self-esteem) yang tinggi. Kehidupan orang yang sombong tidak akan tenang, 
karena ia tidak rela jika orang lain memiliki kelebihan, sedangkan ia sendiri tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas 
dirinya. 

 

Penyakit batin yang muncul pertama kali adalah sombong, yang diperankan oleh Iblis (QS. Al-Baqarah : 34). Iblis menduga 
bahwa substansi dirinya lebih baik daripada substansi manusia. Ia tercipta dari api sedang manusia tercipta dari tanah. Kata 
Iblis : Aku lebih baik darinya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah (QS. Shad : 76). 
Menurut Iblis, api yang menjadi bahan dasar penciptaannya lebih baik naturnya daripada tanah yang menjadi bahan dasar 
penciptaan manusia. Karena kesombongan, iblis memAndang kualitas manusia dengan sebelah mata. Menurut Ikhwan al-
Shafa, iblis mengalami kesalahan persepsi dalam melihat keutuhan manusia. Iblis hanya melihat aspek fisik manusia tanpa 
melihat aspek ruhaninya. Oleh karena kesalahan persepsi ini, ia enggan bersujud pada Adam AS. Ketika ditiupkan ruh 
kehidupan padanya. Firman Allah SWT. Yang artinya : 

“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. Dan 

sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai 

 (QS. Lukman : 18-19) 

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa (QS. Al-Najm 
: 32) 

Firman Allah SWT. tersebut menunjukkan bahwa hanya Allah SWT. yang patut membanggakan diri, karena hanya Dia Yang 
Maha Segalanya. Sedangkan manusia dengan segala relativitasnya tidak memiliki otoritas untuk sombong, karena ia tidak 
tahu pasti apakah prestasi ketakwaannya patut disombongkan. Terlebih lagi jika yang disombongkan itu selain ketakwaan, 
maka semakin tidak pantas lagi disombongkan.     

 

                                                                                                                                                                       
kehidupan alam alastu atau alam ‘ahad, yaitu alam perjanjian antara Allah SWT. Dengan ruh manusia tentang tugas-tugas hidup manusia untuk memandu kehidupan di 
dunia. Sedang kehidupan sesudahnya adalah alam yaum din (alam hari pembalasan) atau alam akhirah (alam penghujung), untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya 
di dunia serta mendapatkan balasan sesuai dengan kuantitas dan kualitas kerjanya.   
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Keduabelas, iri dengki (hasud dan hiqid). Hasud adalah iri hati terhadap nikmat dan karunia yang dimiliki oleh orang lain56. 
Ia tidak rela dengan kesejahteraan dan kesenangan orang lain, bahkan ia berobsesi agar karunia tersebut berpindah pada 
dirinya. Sedang hiqid adalah kedengkian pada orang lain dan berusaha agar orang yang dibenci tersebut tidak mendapatkan 
kesempatan dalam meraih kesejahteraan dan kenikmatan. Berdasarkan pengertian tersebut, hasud memiliki tingkat Patologis 
lebih berat dari hiqid. Meskipun keduanya menekankan pada iri hati atau dengki, namun berkonotasi pada aspek yang 
berbeda. Hiqid lebih terfokus pada upaya menghalangi dan menutup kesempatan orang lain dalam meraih kesejahteraan dan 
kesenangan, sedangkan hasud menekankan pada angan-angan agar kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain tersebut 
berpindah pada dirinya. 

 

Iri hati tergolong penyakit mental yang berat, sebab pelakunya senantiasa menanggung beban psikologi yang kompleks, 
seperti amarah, buruk sangka, pelit, dan menghinakan orang lain. Apabila jiwa seseorang diliputi iri hati, maka dalam 
dadanya terasa resah dan berat, sesak dalam bernapas, dan sempit dalam berpikir atau bertindak. Akibat buruknya adalah ia 
sulit mengaktualisasikan potensi positifnya, bahkan ia akan terisolir dari lingkungannya. Firman Allah SWT., yang artinya : 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 

bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-NYA. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Nisa : 32) 

Sabda Nabi SAW.: 

“Janganlah kamu sekalian saling membenci, saling iri hati, dan saling membelakangi. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba 
Allah yang penuh persaudaraan. Seorang Muslim tidak diperbolehkan berdiam diri pada saudaranya sesama muslim 

melebihi tiga hari” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik) 

Dalam hadist Nabi SAW. disebutkan bahwa terdapat dua iri hati yang diperbolehkan. : (1) iri hati terhadap orang yang diberi 
rizki oleh Allah SWT., kemudian ia mempergunakannya di jalan yang benar; (2)  iri hati terhadap orang yang dianugerahi 
                                            

56 Beberapa bulan terakhir ini, kita semua tak lepas dari wacana kebangkitan bangsa Indonesia. Para politisi, pengusaha, cendekiawan, agamawan, akademisi, mahasiswa, 
dan hampir semua kalangan, dengan bersemangat membicarakan bagaimana membangkitkan kembali bangsa yang besar ini. Siapa yang harus memulai bekerja keras 
membangkitkan Indonesia kembali? Para pemimpin? Atau "mereka" di luar sana? Atau justru harus dimulai dari diri kita sendiri?  

Pada 2400 tahun yang lalu, berlaku prinsip kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Supaya survive maka harus berperang membunuh musuh. Filosofi survival zaman 
kehidupan Sun Tzu ini, sesungguhnya masih ada relevansinya! Tentu saja, relevansinya bukan pada membunuh orang lain. Dalam konteks bangsa ini, peperangan 
sesungguhnya tidak terjadi "di luar sana", melainkan perang terjadi "di dalam diri kita". Artinya, kita harus berperang melawan kemiskinan mental yang sekian lama telah 
membelenggu diri kita.  

Apa itu kemiskinan mental? Kemiskinan mental adalah sebuah kondisi mental kejiwaan atau orientasi hidup seseorang yang dipenuhi oleh kebiasaan-kebiasaan negatif, yang 
sifatnya sangat menghambat kemajuan. Contohnya; malas, pesimistik, prasangka buruk, suka menyalahkan pihak lain, dan iri pada keberhasilan orang lain. Mental miskin 
juga ditunjukkan dari perilaku yang tidak disiplin, tidak punya kepercayaan diri, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki diri, dan 
tidak punya visi ke depan. Inilah peperangan yang harus kita menangkan saat ini.  

Bayangkan! Seandainya setiap dari kita, mulai saat ini, detik ini juga, satu demi satu tergerak untuk mengalahkan mental miskin. Berjuang memenangkan medan 
pertempuran menuju kepada kekayaan mental. Yaitu mental yang penuh rasa tanggung jawab, disiplin, kerja keras, percaya diri, berkemauan untuk selalu belajar, pantang 
berputus asa, dan memiliki visi ke depan.  

Jika kita semua memiliki kekayaan mental, pasti kita akan survive dalam kehidupan yang makin kompetitif. Peluang kita untuk meraih cita-cita akan semakin besar. Dan kita 
bisa memandang masa depan kita dengan lebih optimistik.  

Bukan tidak mustahil, berangkat dari kebangkitan mental diri kita masing-masing, maka kita telah ikut ambil bagian dalam membangkitkan kembali kejayaan negeri tercinta 
ini. Jadi jelas jawabnya, jika ingin Indonesia berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa lain, kita semua harus memulainya dari diri kita masing-masing.  

Demikian dari saya 
Andrie Wongso 
Action & Wisdom Motivation Training 
Succes is My Right 
Salam Sukses Luar Biasa!  
www.andriewongso.com - tambahan dari penyusun.  
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ilmu pengetahuan kemudian ia dapat mengamalkan apa yang diketahui dan mengajarkan pada orang lain. Kedua iri hati ini 
tidak tergolong psikopatologi, sebab mengikuti prinsip berlomba-lomba dalam meraih kebaikan (fa astabiq al-khairat). 
Berlomba dalam kebaikan merupakan salah satu bentuk realisasi diri yang positif.  

Ketigabelas, menceritakan keburukan orang lain (al-ghibah) dan mengadu domba (al-namimah). Ghibah dianggap sebagai 
penyakit, sebab penderitanya tidak mampu mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Ia sibuk menyebut-
nyebut keburukan orang lain, padahal dirinya sendiri memiliki keburukan tidak jauh berbeda dengannya, bahkan mungkin 
lebih buruk lagi. Bagaikan pepatah “semut di seberang lautan jelas kelihatan, sedang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan”. 
Orang yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial-nya dengan baik maka tidak akan menceritakan keburukan 
orang-orang di sekitarnya, sebab mereka sesungguhnya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Meskipun 
keburukan yang diceritakan benar-benar nyata, tetapi tetap hal itu tidak boleh diceritakan, apalagi tidak nyata maka menjadi 
fitnah, sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan (QS. Al-Baqarah : 191, 217). Penyakit ghibah yang dibiarkan 
tanpa upaya mencari terapinya maka berkelanjutan menjadi penyakit namimah. 

  

Firman Allah SWT. yang artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa 
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. 

Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. Al-

Hujurat : 12) 

 

Keempatbelas, cinta dunia (hubb al-dunya), pelit (al-bakhil), dan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan harta benda 
(al-israf atau al-tadbir). Cinta dunia maksudnya adalah menjadikan dunia dan isinya sebagai tujuan akhir hidup dan bukan 
sebagai sarana hidup. Cinta semacam itu tergolong psikopatologi, sebab penderitanya tidak sadar akan tujuan hidup yang 
hakiki. Ciri-ciri penyakit ini adalah penderitanya memiliki sikap dan perilaku materialisme, hedonisme, dan egoisme.   

Berkaitan dengan mensikapi dunia ini, para psikolog-sufistik membaginya dalam tiga kategori, yaitu sikap yang menjadikan 
dunia sebagai tujuan akhir hidupnya; sikap yang membenci dan tidak memperdulikan dunia sama sekali; dan sikap yang 
menjadikan dunia sebagai investasi (mazra’ah) kehidupan akhirat. Pembagian ini diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 
200-201. kategori sikap yang pertama digolongkan sebagai psikopatologi, sedang sikap yang kedua tergolong sebagai gejala 
psikopatologi, dan sikap yang ketiga tergolong sebagai ciri jiwa yang sehat. Terhadap persoalan ini Allah SWT. 
mengingatkan kepada manusia dalam firman-NYA, yang artinya : 

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala 
yang besar” (QS. Al-Anfal : 28) 

Sabda Nabi SAW., yang artinya : 

“Cinta dunia merupakan klimaks dari segala kesalahan” (HR. Al-Baihaqi) 

Di antara akibat dari cinta dunia adalah bakhil (pelit). Artinya, menahan diri dengan tidak mengeluarkan sebagian hartanya 
untuk keperluan kebaikan (baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, atau agama) atau untuk membersihkan hartanya 
(zakat, infaq, atau sedekah). Pelit tergolong psikopatologi, sebab penderitanya tidak memiliki kesadaran pribadi dan kepekaan 
sosial. Penderita penyakit bakhil seringkali mengira bahwa dengan menahan hartanya itu dapat menyenangkan dan 
menentramkan hidupnya, tetapi sesungguhnya tidak demikian, sebab nantinya hartanya itu akan menyengsarakan dan 
meresahkan hidupnya (QS. Ali Imran : 180). 

 

Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan sesungguhnya tidak akan mengurangi kuantitas dan kualitasnya, justru Allah SWT. 
akan mengganti yang lebih banyak57. Ibrahim bin Adham, seorang psikolog-sufistik yang kaya-raya, pernah ditanya; “berapa 
                                            
57 Penggantian atau menggandakan harta benda yang dibelanjakan di jalan Allah banyak cara. Ada yang berkahnya ditambah, walaupun kuantitas harta bendanya sedikit. 
Sebagian yang lain benar-benar kuantitasnya ditambah atau diganti, sehingga ia bertambah kaya (QS. Al-Baqarah : 261, Saba : 39, Al-Hadid : 11). Sebagai contoh kasus, 
banyak orang yang memiliki kuantitas harta yang sedikit, tetapi harta itu cukup untuk keperluan hidupnya. Hidupnya serba cukup (walaupun tidak mewah), tidak memiliki 
hutang, terhindar dari penyakit, bahkan hidupnya terasa senang dan bahagia. Sebaliknya, banyak orang yang kaya-raya, namun ia bakhil membelanjakan hartanya di jalan 
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banyak harta yang kamu miliki? Ia menjawab : “sedikit saja”. Ia ditanya lagi : “Bukankah engkau kaya raya?”. Ujarnya : 
“Memang aku kaya raya, tetapi semua kekayaan itu bukan harta saya karena ia akan musnah dan sirna. Kekayaan saya 
sesungguhnya hanyalah harta yang telah aku sedekahkan untuk kebaikan, dan itu pun dalam jumlah yang sedikit, sehingga 
kini saya memiliki kekayan amat sedikit”. Orang yang pelit dalam bersedekah, terutama yang diperankan oleh orang munafiq, 
ia akan menyesal setelah meninggal dunia, bahkan ia memohon kepada Allah SWT. untuk dihidupkan sebentar, lalu ia 
menyedekahkan semua harta bendanya (QS. Al-Munafiqun : 10) 

“Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan 
kamulah orang-orang yang membutuhkan (nya) 

 (QS. Muhammad : 38) 

Sebaliknya, orang yang cinta dunia terkadang memiliki penyakit mudah menghambur-hamburkan harta untuk kepentingan 
yang sia-sia atau untuk kemaksiatan. Demi popularitas, ia rela menghambur-hamburkan kekayaannya tanpa memperhatikan 
manfaat dan madharatnya. Sikap seperti ini dikategorikan sebagai psikopatologis, sebab penderitanya tidak memiliki 
kematangan jiwa dalam membelanjakan harta bendanya, sehingga ia melakukan sesuatu tanpa memiliki pertimbangan akal 
sehat. Firman Allah SWT. yang artinya : 

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu 
kamu menjadi tercela dan menyesal (QS. Al-Isra : 29) 

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya” (QS. Al-Isra : 27) 

 

Kelimabelas, memiliki suatu keinginan yang tidak mungkin terjadi (al-tamanni). Tamanni dianggap sebagai psikopatologi, 
sebab penderitanya tenggelam dalam dunia khayalan yang tidak realistik. Ia berkeinginan besar untuk memiliki sesuatu, 
namun tidak dibarengi dengan aktivitas nyata, sehingga kehidupannya tidak kreatif dan produktif. Akibat dari gejala tamanni 
ini maka penderitanya tidak segan-segan mengambil jalan pintas, seperti memperdalam angan-angannya dengan 
mengkonsumsi zat adiktif; mencuri, merampok dan korupsi untuk kelangsungan hidupnya; dan mengumbar hawa nafsunya 
untuk memuaskan nafsu seksualnya. Dalam pandangan Islam, penyakit tamanni merupakan tingkat tertinggi dari penderitaan 
ilusi, delusi, dan halusinasi. Firman Allah SWT. yang artinya : 

 

“Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan 
dunia: “Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar 

mempunyai keberuntungan yang besar” (QS. Al-Qashas : 79). 

 

Keenambelas, picik atau penakut (al-jubn). Picik atau penakut adalah sikap dan perilaku yang tidak berani menghadapi 
kenyataan yang sesungguhnya. Ciri-ciri penderitanya adalah apabila ia dihadapkan pada suatu masalah, maka ia berpikir 
dampak negatifnya terlebih dahulu, tanpa sedikitpun mempertimbangkan tingkat kemashlahatannya. Karenanya ia tidak 
berani bertindak yang seharusnya ia lakukan. Kepicikan seseorang biasanya disebabkan oleh keimanan yang lemah, seperti 
sikap orang-orang munafiq yang tidak berani berperang di jalan Allah SWT. karena takut mati, tidak mengeluarkan zakat 
karena takut miskin, menggugurkan kandungan karena takut malu, tidak memberantas yang mungkar karena takut dibenci 
atau tidak mendapatkan posisi di suatu jabatan, dan tidak mengemukakan kebenaran atau keadilan karena takut ancaman. 

 

“Kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memAndang kepadamu seperti pandangan orang yang 
pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka” (QS. Muhammad : 20) 

 

                                                                                                                                                                       
Allah. Mereka itu seringkali hidupnya tidak tenang, dikejar-kejar hutang, diliputi stres, mendapat musibah yang luar biasa. Apabila contoh kasus di atas tidak tepat untuk 
melihat kasus orang tertentu, dalam arti yang kaya semakin kaya dan bahagia, sedang yang miskin semakin miskin dan menderita, sesungguhnya hal itu merupakan cobaan 
Allah SWT. untuk mengetahui tingkat kesabaran dan kualitas perilakunya. (QS. Al-Mulk : 2, Yunus : 12, Al-Baqarah : 177)  
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“Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia 
(musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata : “Ya Tuhan kami, mengapa 

Engkau wajibkan berperang kepada kami ? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami 
beberapa waktu lagi ?” katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang 

yang bertaqwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun” (QS. Al-Nisa : 77) 

         

TUJUH JENIS EMOSI ABNORMAL  

DALAM TEORI KEDOKTERAN TIONGKOK58 

   

Tujuh jenis emosi meliputi gembira, marah, berpikir, kuatir, sedih, takut, dan kaget. Dalam batas-batas tertentu, ketujuh 
emosi itu merupakan ekspresi perasaan yang normal dan tidak menyebabkan timbul penyakit. Namun, apabila ketujuh emosi 
melampaui batas normal, maka mudah menyebabkan terjadi berbagai macam penyakit. Hal ini disebabkan karena emosi yang 
tidak terkendalikan, selain sering mengganggu peredaran Chi dan Xie-darah, juga mengacaukan fungsi Cang Fu. Karena itu, 
ketujuh macam emosi abnormal dapat merupakan penyebab penyakit yang penting. 

 

Aktivitas kejiwaan atau emosi berhubungan erat dengan organ-organ dalam, karena Cing dan Chi di dalam organ-organ itu 
merupakan dasar materi dari aktivitas kejiwaan dan emosi. Selain itu, segala rangsangan dari luar yang menimbulkan 
perubahan kejiwaan atau emosi selalu mengganggu fungsi organ Cang Fu. Dalam buku Nei Cing dikatakan, dalam lima Cang 
terkandung tujuh emosi. Dikatakan pula, marah yang berlebihan mengganggu Kan-hati, rasa gembira yang berlebihan 
menggaggu Sin-Jantung, berpikir yang berlebihan mengganggu Pi-limpa, dan sedih yang berlebihan mengganggu Shen-
ginjal. Gangguan terhadap Cang Fu itu, yang terpenting dan menonjol berupa gangguan terhadap aktivitas fungsional Chi dari 
organ yang bersangkutan, yaitu dengan mengakibatkan turun-naiknya Chi menjadi tidak normal dan fungsi Chi serta Xie-
darah menjadi kacau. Berikut ini diuraikan mekanisme berbagai macam penyakit sehubungan dengan keadaan emosi yang 
berlebihan. 

 

1. Marah 

 

Marah merupakan emosi yang dikeluarkan oleh Kan-hati. Karena Kan-hati menguasai Su Sie-lancar (berfungsi sebagai 
pelancar), maka marah yang berlebihan mengakibatkan Chi dari Kan-hati naik ke atas secara tidak normal, yang diikuti 
naiknya Xie-darah; Chi dan Xie-darah yang naik ke atas secara tidak normal itu dapat menimbulkan perdarahan di bagian 
atas tubuh, seperti muntah darah, epistaksis, dan perdarahan di otak. Apabila Chi dari Kan-hati menindas Pi-limpa, maka 
emosi marah juga bisa menimbulkan diare yang disertai dengan perasaan kembung dan sakit pada daerah perut bagian 
atas. 

2. Gembira 

Emosi gembira dapat mengendurkan Chi. Gembira merupakan emosi yang dikeluarkan oleh Sin-Jantung. Dalam keadan 
biasa, gembira dapat mengendurkan ketegangan, melancarkan peredaran Chi dan Xie-darah. Namun, rasa gembira yang 
berlebihan dapat mengakibatkan buyarnya Chi dari Sin-jantung, yang disertai hilangnya semangat dan perhatian. Bahkan 
pada kasus tertentu, Sin Chi yang buyar itu tidak dapat berkumpul kembali sehingga menimbulkan gejala palpitasi, tidak 
dapat tidur, bahkan dapat terjadi kelainan jiwa. Pada kasus tertentu, kegembiraan yang datang mendadak dan melampaui 
batas dapat mengakibatkan hilangnya Sin Chi sehingga dapat menyebabkan kematian mendadak59. 

3. Sedih 

Sedih merupakan emosi yang terkandung dalam Fei-paru-paru dan dapat mengurangi kekuatan Chi. Kesedihan yang 
melampaui batas dapat mengakibatkan depresi, hilang semangat dan mengurangi Fei Chi. Gejalanya, napas pendek, batuk 

                                            
58 Sim Kie Jie, DASAR TEORI ILMU AKUPUNKTUR, Grasindo. 
59 Mungkin hal ini sering terjadi pada kasus penyalahgunaan Narkoba, yaitu munculnya euphoria yang mendadak dan berlebihan. – tambahan dari penyusun. 
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kering, dada terasa penuh, juga mengakibatkan tubuh mudah terserang patogen luar, misalnya patogen angin, patogen 
panas, dan patogen dingin. 

4. Kaget 

Kaget yang datang mendadak dapat mengakibatkan fungsi Chi menjadi kacau, kemudian berkembang menjadi hilangnya 
keseimbangan antara Chi dan Xie-darah. Karena itu, Sin-jantung kehilangan pemasok Chi dan Xie-darah. Demikian juga 
Sen-jiwa kehilangan penunjangnya. Gejala yang timbul antara lain penderita merasa bingung, tidak tenang, bahkan pada 
keadaan yang parah dapat menyebabkan kelainan jiwa60. 

5. Takut 

Rasa takut dapat menyebabkan Chi turun. Apabila rasa takut menjadi berlebihan, maka menyebabkan Shen-ginjal tidak 
dapat mengendalikan air besar dan air kecil sehingga terjadi poliuri (sering kencing), inkontinensi (tidak dapat menahan 
air kencing), atau buang air besar yang tidak terkendalikan.  

6. Berpikir 

Berpikir merupakan aktivitas fungsional dari Sin-jantung. Namun, berpikir yang melampaui batas dapat mengganggu Pi 
Chi. Hal itu mengakibatkan peredaran Chi terhalang dan fungsi transportasi dan transformasi Pi-limpa tidak dapat 
berjalan dengan normal sehingga menimbulkan gejala dada terasa penuh, perut terasa kembung, tidak ada nafsu makan, 
dan diare. 

7. Kuatir  

Kekuatiran yang terlalu lama dapat mengakibatkan terhalangnya Chi, terutama Chi dari Kan-hati. Karena Kan-hati 
berfungsi sebagai pelancar, maka kalau Kan Chi terhalang, hal itu menyebabkan gangguan fungsi Pi-limpa, sehingga 
timbul gejala sakit hipokondrium, tidak nafsu makan, dan perut kembung. Kekuatiran yang berkepanjangan dapat 
mengakibatkan Api dari Sin-jantung terlalu membara sehingga timbul gejala tidak dapat tidur, jantung berdebar-debar, 
dan banyak curiga. 

 

Ketujuh jenis emosi abnormal itu dapat mengganggu fungsi organ Cang Fu. Namun, sebaliknya, fungsi Cang Fu yang 
abnormal juga dapat menyebabkan kelainan emosi, misalnya penderita penyakit Kan-hati sering gelisah dan mudah 
marah. Penderita penyakit Sin-jantung sering tertawa sendiri atau menangis sendiri, atau sebentar tertawa sebentar 
menangis. Contoh itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam buku Nei Cing, Kan Chi dalam keadaan Xi menyebabkan 
rasa takut, dalam keadaan She menyebabkan cepat marah. Sin Chi dalam keadaan Xi menyebabkan rasa sedih, sedangkan 
dalam keadan She menyebabkan kegembiraan di luar batas dan tertawa tidak ada hentinya. 

 

Selain dapat mengakibatkan terjadi penyakit, ketujuh jenis emosi juga dapat mempengaruhi proses perkembangan 
penyakit. Misalnya emosi yang negatif dapat memperberat penyakit pasien, bahkan menyebabkan penyakit memburuk 
dengan cepat. Namun, emosi yang positif dapat mempercepat proses penyembuhan penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 Dari sini kita dapat mengerti kenapa Nabi Muhammad marah ketika ada sahabatnya yang membuat kaget sahabat yang lain. Ternyata kaget dapat mengganggu kejiwaan. – 
tambahan dari penyusun.   
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Saatnya Bersatu dan bangkit Bersama … 

 
”Saat Anda membaca tulisan ini, jutaan orang di seluruh dunia telah mati gara-gara narkoba. Jutaan orang masuk 
penjara gara-gara narkoba. Jutaan keluarga terpaksa hancur gara-gara narkoba. Jutaan orang sedang merusak 
hidupnya dengan narkoba.. 

 

”Saat Anda membaca tulisan ini, satu persatu di antara kita terinfeksi HIV. Satu persatu di antara kita terbaring 
lemah tanpa daya di rumah sakit. Satu persatu di antara kita, atau mungkin orang yang sangat kita sayangi, 
meninggal dunia karena AIDS.. 

 

”Saat Anda membaca tulisan ini, Anda dikelilingi oleh berita-berita tentang pembunuhan, perampokan, tindak 
kekerasan, kerusuhan, KKN, dan lain sebagainya. Berita-berita ini membuat Anda cemas, mengeluh, ketakutan, 
stres, marah dan tak merasakan kebahagiaan hidup.. 

 

”Tetapi tak ada gunanya jika hanya bersedih tanpa berbuat sesuatu. Lebih baik kita bersatu dan bangkit bersama 
untuk mewujudkan dunia yang damai, tenang, tentram, dan penuh kasih sayang. . 

 

”Kini, saya ingin memperkenalkan Program Islam Therapy kepada Anda. Namun sebelumnya, saya ingin 
menjelaskan secara sekilas tentang Islam, agama yang akan kita jadikan modalitas terapi.. 
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BAB BAB BAB BAB 4444    

 
Islam Adalah Agama Universal 

(Universal Religion) 
 

 

 

“Tiada Kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk seluruh umat 
manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 

 
(Q.S. Saba’[34] : 28) 

 

Islam merupakan agama universal, ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia yang berlaku di setiap tempat 
dan masa. Islam merupakan agama yang memiliki keseimbangan orientasi hidup, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. 
Penamaan Islam sebagai agama, langsung diberikan oleh Allah melalui wahyu-NYA (Al-Qur’an). Sementara itu, pemberian 
nama agama lain yang berkembang di dunia senantiasa diidentifikasikan kepada orang atau tokoh yang membawa ajaran 
tersebut, atau daerah tempat agama itu lahir. 
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Universalisme Islam terintegritas dan terkodifikasi dalam akidah, syariah, dan akhlak. Antara satu dan yang lainnya terdapat 
nisbat atau hubungan yang saling berkaitan dan kesemuanya berfokus dan menuju pada keesaan Allah atau bertauhid. Ajaran 
tauhid inilah yang menjadi inti, awal, dan akhir dari seluruh ajaran Islam61. 

Islam itu sendiri, secara totalitas, merupakan suatu keyakinan bahwa nilai-nilai ajarannya adalah benar dan bersifat mutlak 
karena bersumber dari Yang Mahamutlak. Dengan demikian, segala yang diperintahkan dan diizinkan-Nya adalah suatu 
kebenaran, sedangkan segala sesuatu yang dilarang-Nya adalah kebatilan. 

Di samping itu, Islam merupakan hukum atau undang-undang (syariah) yang mengatur tata cara manusia dalam berhubungan 
dengan Allah (vertikal) dan hubungan antarsesama manusia (horizontal). Di dalamnya mencakup dua bidang pembahasan, 
yaitu pertama bidang ibadah mahdah yang meliputi tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, bidang ibadah ghair 
mahdah yang meliputi mu’amalat, munakahat, siyasat, jinayat, dan sebagainya. Sebagai standar dan ukuran dalam 
pelaksanaannya merujuk pada hukum yang lima yang disebut Ahkam Al-Khamsah, yaitu, wajib, haram, mubah, mandhub, 
dan makruh. Penerapan kelima hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari memiliki variasi dan pelaksanaannya bersifat 
fleksible melalui ijtihad yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Aspek syari’ah ini disosialisasikan 
oleh aspek akhlak yang meliputi cara, tata kelakuan, dan kebiasaan dalam bersosialisasi dan berinteraksi, baik yang 
berhubungan dengan ekonomi, politik, berkeluarga, bertetangga, dan sebagainya. 

Ketiga aspek tersebut dalam operasionalnya bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dua pokok inilah yang 
mengatur kehidupan manusia dengan cermat, baik yang berhubungan dengan Allah, maupun yang berhubungan dengan 
sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian dilakukan ijtihad untuk menetapkan hukum bagi persoalan-persoalan yang 
tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul, sebagai hasil ketetapan para ulama yang dikodifikasi 
dalam ilmu fiqih. 

Seluruh ajaran tersebut, baik akidah maupun syari’ah dan akhlak, bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu 
penyakit mental-spiritual dan stagnasi berpikir, serta mengatur tingkah laku perbuatan manusia secara tertib agar tidak 
terjerumus ke lembah kehinaan dan keterbelakangan, sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia 
maupun di akhirat. Sinkronitas dan integritas dari ketiga aspek tersebut, terlihat universalisme dan universalitas Islam dengan 
misinya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. 

Atas dasar itulah, muncul diktum Islam sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaannya terlihat dalam ajaran-ajarannya 
yang bersifat universal dan fleksible (luas dan luwes) serta mengharuskan terciptanya keseimbangan hidup antara duniawi 
dan ukhrawi, jasmani dan rohani. Sebab, kehidupan duniawi yang baik harus dijadikan media untuk mencapai kehidupan 
rohani yang baik. Sebaliknya, kehidupan rohani yang baik harus dijadikan media untuk memenuhi kehidupan jasmani yang 
baik, legal, dan halal serta di bawah ridha Allah. Oleh karena itu, Islam merupakan kekuatan hidup yang dinamis, juga 
merupakan suatu kode yang sesuai dan berdampingan dengan tabiat alam, dan merupakan kode yang meliputi segala aspek 

kehidupan insani. 

Salah satu ciri yang menonjol dalam konsep Islam adalah adanya prinsip keseimbangan (Yin-Yang) 
dan keharmonisan hidup. Islam adalah agama lahir dan batin, serta agama dunia dan akhirat. 
Keharmonisan ini karena Islam sesuai dengan bentuk dan jenis penciptaan alam raya yang 
                                            

61 James Arthur Ray pernah tampil bersama dan melakukan presentasi bersama para ahli keberhasilan dan peningkatan diri yang paling hebat di Amerika Serikat- termasuk 
orang-orang terkemuka seperti : Zig Ziglar, Robert Schuller, Robert Kiyosaki, Tonny Robbins, Brian Tracy, Denis Waitley, Harv Eker, Howard Putnam, Jack 
Canfield, dan Jhon Gray. Dalam bukunya yang berjudul The Science of Success “Rahasia sukses dengan memanfaatkan hukum-hukum universal”, menulis : Saya telah 
mencari prinsip-prinsip yang membuat orang-orang berhasil, sehingga kita semua dapat menggunakan prinsip-prinsip itu agar kita menjadi orang yang kita inginkan, untuk 
memberikan konstribusi unik kita kepada dunia, dan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan impian kita. Saya telah menghabiskan dua puluh tahun untuk 
mempelajari beberapa dari orang-orang yang paling berhasil di dunia : orang-orang yang berhasil bukan hanya secara finansial dan dalam bisnis, tetapi juga dalam 
kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual. Saya membaca segala sesuatu yang saya dapatkan, dari naskah-naskah kuno sampai filsafat, psikologi, spiritualitas kontemporer, dan 
bahkan fisika kuantum. Karunia saya adalah menjadi seseorang yang menyatukan dan mengajarkan. Saya telah menerima semua informasi dan melakukan riset ini, dan 
memperhatikannya dari sudut kehidupan orang-orang yang berhasil dan pengalaman saya sendiri bekerja dengan orang-orang. Buku The Science of Succsess adalah 
hasilnya. Ilmu sukses membuat prinsip-prinsip universal keberhasilan menjadi tersedia bagi semua orang dan praktis. Setiap orang di atas muka bumi ini dapat menerapkan 
ilmu ini, dan ilmu ini akan membuat mereka berhasil setiap saat. Itu karena Ilmu sukses bekerjasama dengan hukum universal, hukum yang mendasar dan kuat sama seperti 
hukum gravitasi. Jika Anda menggunakan hukum ini, saya jamin Anda akan berhasil- setiap waktu, dan dalam usaha apa pun yang Anda lakukan- sama pastinya dengan 
sebuah pensil akan jatuh ke bawah dan bukan ke atas ketika Anda melepaskannya. Orang-orang yang menang dan sukses secara konsisten menerapkan hukum dan prinsip-
prinsip ini, baik secara sadar maupun tidak. Setelah Anda memahami Ilmu sukses, Anda dapat memilih menggunakannya secara sadar. Dengan demikian, Anda menjamin 
keberhasilan Anda.  
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menggambarkan keseimbangan, seperti yang diungkapkan Al-Qur’an dengan istilah Fithrah karena sifat fithrah itu sendiri 
adalah seimbang atau harmoni. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah yang seimbang sehingga dapat terjadi harmoni di alam 
raya, seperti matahari, bulan, planet-planet yang menjadikan bumi berputar secara teratur dan melahirkan iklim dan cuaca 
yang seimbang sehingga layak dihuni manusia. 

Keseimbangan ini merupakan ciri fithrah Allah pada umumnya. Demikian pula dengan fithrah manusia yang seimbang antara 
fisik dan jiwa, lahir dan batin, akal dan hati, sebagaimana dalam alam, ada langit dan bumi, siang dan malam, dan sebagainya. 
Kelestarian alam dan manusia juga terletak pada keseimbangan. Bumi akan tetap ada apabila antara daratan dan lautan, 
dataran rendah dan gunung-gunung tetap seimbang. Keseimbangan di bumi akan menyeimbangkan pula daya tarik 
menariknya dengan planet-planet lain sehingga tidak terjadi benturan yang dapat menghancurkan segalanya. Demikian pula, 
keseimbangan pada diri manusia. Manusia akan tetap terjaga kesehatannya apabila terjaga keseimbangannya antara bekerja 
dan istirahat, lahir dan batin, akal dan hati, bekerja dan ibadah, dunia dan akhirat62. 

Keseimbangan dan keharmonisan ajaran Islam mengandung implikasi bahwa Islam selalu berada pada garis tengah, tidak 
ekstrim pada salah satu pandangan, tidak materialistis, dan tidak pula sosialis. Islam memandang hidup secara utuh dan 
seimbang antara realita dan idealita. Kehadiran Islam menjadikan umatnya sebagai saksi yang berada di garis tengah terhadap 
seluruh realitas kehidupan. 

Berbeda dengan agama lainnya yang memisahkan hidup manusia secara tegas bahwa agama hanya berkaitan dengan masalah 
penyembahan saja. Islam tidak hanya mengetengahkan urusan individu penganutnya, melainkan juga urusan masyarakat, 
negara, bahkan hubungan antarbangsa.           

Islam tidak membedakan ras, suku, dan bangsa. Ia diturunkan Allah untuk seluruh manusia dari bangsa dan golongan mana 
pun. Orang-orang Barat sering kali menyamakan Islam dengan Arab, seolah-olah Islam itu sama dengan Arab. Padahal 
keterkaitan Islam dengan Arab hanya terbatas pada sejarah dan bahasa, yaitu Nabi Muhammad SAW., pembawanya, dari 
Arab dan Al-Qur’an sebagai kitab sucinya diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Di luar itu, Islam tidak identik dengan Arab. 
Ajaran Islam mendorong lahirnya umat multiras, etnik, dan golongan, tetapi memiliki satu kebanggaan yang menyatukan 
semuanya. Ikatan yang memperkokoh kesatuan dirinya adalah tauhid. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada di 
antara mereka – jika mereka konsisten – tidak akan melahirkan perpecahan. 

Islam mengembangkan kesatuan dan kesamaan, baik kesetaraan gender maupun ras dan etnik. Oleh karena itu, Islam sangat 
membenci diskriminasi gender dan diskriminasi rasial. Konsep persamaan yang terkandung dalam ajaran Islam melahirkan 
sikap saling menghargai (demokrasi) yang menjadi salah satu ciri umat Islam. Menghargai orang lain, baik fisik, kondisi 
maupun pendapatnya juga merupakan salah satu ciri dari demokrasi. Saling menghargai dalam tatanan umat Islam merupakan 
suatu keharusan yang menjadi ciri dalam komunikasi sehari-hari. 

Umat Islam bukanlah kelompok yang tertutup (ekslusif), tetapi kelompok yang sangat terbuka terhadap pihak lain bahkan 
terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar sepanjang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran Islam sangat 
adaptif terhadap budaya masyarakat, bahkan pada waktu tertentu dapat mengadopsi nilai-nilai budaya (‘urf) sebagai bagian 
dari ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam merupakan masyarakat yang terbuka dan dinamis serta selalu berorientasi 
pada masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi dasar pijakannya. 

Agama Islam adalah agama yang menebarkan perdamaian, persaudaraan, dan persamaan. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat 
menjadi pemicu lahirnya ketidakstabilan dan permusuhan antar manusia harus dihindari. Salah satu yang tidak diperkenankan 
dalam ajaran Islam adalah pemaksaan satu kelompok kepada kelompok lain. Agama bagi Islam adalah keyakinan yang harus 
datang dari kesadaran diri terhadap eksistensi dan kekuasaan Tuhan. Apa yang baik dan buruk sudah sangat jelas 
diperlihatkan Allah dalam ayat-ayat-NYA, baik yang tersurat dalam Al-Qur’an maupun yang tersirat dalam alam ciptaan 
Tuhan. Manusia tinggal melihat, memahami, mempercayai dan meyakininya melalui proses berpikir yang benar. Islam 
mendorong umatnya untuk bekerjasama dalam berbagai segi kehidupan dengan siapa saja, termasuk dengan umat beragama 
                                            
62 ”Kesehatan dan kebahagiaan adalah hasil dari hidup selaras dengan alam, sementara penyakit adalah akibat dari tindakan, pikiran, dan hidup dalam pola yang tidak 
selaras. Jika, karena kemauan kita, kita memilih untuk tidak selaras dengan lingkungan kita, penyakit akan terjadi sebagai suatu proses alamiah untuk memulihkan 
keseimbangan. Oleh karena itu, cara paling fundamental untuk menyembuhkan penyakit adalah mengembalikan diri kita ke arah kondisi yang selaras dengan alam semesta”  
(Michio Kushi , Pakar Makrobiotika Dunia) 
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lain sepanjang kerja sama dilakukan untuk kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang harus berusaha untuk saling 
menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Umat Islam dituntut untuk melakukannya dengan baik dan adil. 

DR. Aidh Al-Qarni  dalam bukunya yang berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!), menyatakan, ”Sungguh menderita 
manusia yang tidak memahami Islam dan tak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum 
muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia. Sebab Islam adalah sebuah kabar agung. 
Dan seruan kepada Islam, hendaknya sesuatu yang bermutu: bernilai tinggi, sistematis dan penuh daya tarik. Sebab 
kebahagiaan manusia tak akan ditemukan, kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Manusia zaman sekarang kerap 
bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian dan 
ketenangan”. 

Dr. Ahmad Al-Mazyad : “Islam adalah satu-satunya agama yang telah menggariskan metode kehidupan secara utuh. Di 
dalamnya diatur segala urusan dan segala aspek kehidupan. Ia bukan metode bikinan manusia yang mengandung unsur benar 
dan salah, akan tetapi metode Illahi yang dapat mengantarkan orang yang mengikutinya kepada kebahagiaan, ketenangan, dan 
ketentraman jiwa di dunia, serta sukses meraih surga dan menggapai kenikmatan abadi pada hari kiamat. Allah SWT. 
Berfirman : “Kami tidak menyia-nyiakan sesuatupun dalam al-Kitab (Al-Qur’an)” 

Drs. H. Syafruddin Amir, MM  menulis dalam bukunya yang berjudul HIV/AIDS dalam solusi Islam : “Sejak lama berbagai 
solusi telah dikeluarkan untuk mengatasi gerak laju HIV/AIDS. Bagi mereka yang berisiko tinggi melalui kontak seksual, 
disarankan untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Solusi ini mengundang kontroversi karena dianggap 
melegalkan perzinaan. Bahkan, pakar kejiwaan, seperti Prof. Dr. Dadang Hawari, terkenal gencar menentang solusi 
tersebut. Dalam salah satu pernyataannya, ia mengatakan bahwa virus HIV lebih kecil dibandingkan pori-pori kondom. 
Adapun bagi pengguna narkotika suntik, kerapkali didengung-dengungkan solusi bahwa penggunaan jarum suntik tidak 
dilakukan secara bersama-sama. Jarum suntik hanya boleh digunakan oleh pribadi yang bersangkutan. Namun, sekali lagi 
solusi ini juga mengundang kontroversi karena bagaikan mengesahkan penggunaan narkotika di kalangan masyarakat. Di luar 
tingkat keberhasilannya, sejatinya kedua solusi tersebut hanya berjangka pendek. Ibarat pohon yang terkena parasit, hanya 
dipotong dahan dan dedaunannya yang tampak kering, tidak keseluruhannya, tidak juga mencapai akar-akarnya sehingga tak 
heran apabila bagian lain pun bisa segera terkena parasit. Berbagai solusi telah ditawarkan, baik oleh para cendekiawan 
maupun ahli medis bahwa untuk mengatasi penyebaran dan gerak laju HIV/AIDS, seperti yang telah diuraikan tadi, mulai 
dari penggunaan kondom bagi yang berisiko tinggi, menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama bagi 
pengguna narkoba, hingga berbagai alternative lainnya. Namun, hal itu selalu saja mengundang kontroversi dan perbedaan 
sudut pandang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, solusi yang ditawarkan tersebut jelas tidak menyentuh akar masalah 
yang dihadapi, tetapi hanya bersifat jangka pendek. Padahal, solusi yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya 
menghindarkan masyarakat dari penyakit HIV/AIDS tersebut dengan pola hidup yang baik, benar, beradab, bukan memberi 
solusi dengan memunculkan masalah baru. Misalnya, menggunakan kondom mungkin aman, tetapi apa jadinya kalau 
prostitusi malah semakin menjadi-jadi. Atau, menggunakan jarum suntik hanya untuk pribadi dan sekali pun memang aman, 
namun bagaimana jika dengan hal itu penggunaan narkoba jenis suntik malah menjadi marak. Belum lagi kita bisa 
memperoleh vaksin atau obat yang bisa mengatasi HIV/AIDS, masalah sosial baru sudah pasti akan timbul. Dalam hal ini, 
untuk mengatasi sesuatu, harus dicari faktor penyebab utamanya. Karena itu, di sinilah titik tolak solusi itu ditawarkan. Jika 
faktor penyebab itu tidak dikaji lebih dulu, tindakan apa pun yang dilakukan hanya akan bersifat sementara. Kita lihat bahwa 
sebagian besar penyebab HIV/AIDS adalah karena berhubungan seks di luar nikah atau faktor berzina. Karena itu, upaya 
untuk menanggulanginya yang efektif adalah mencegah perzinaan itu sendiri. Mustahil dapat diatasi jika zina itu mewabah di 
tengah-tengah masyarakat, apabila dilegalkan dengan membuat lokalisasi. Karena itu, sebaiknya kita mencegahnya daripada 
mengobati. Artinya, menghilangkan sebab lebih baik dari mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab itu sendiri”      

Ary Ginanjar Agustian  dalam bukunya yang berjudul ESQ, menulis : “Prinsip-prinsip yang tidak Fitrah umumnya berakhir 
dengan kegagalan, baik kegagalan lahiriyah ataupun kegagalan batiniah. Dunia telah membuktikan bahwa prinsip yang tidak 
sesuai dengan suara hati atau mengabaikan hati nurani, hanya mengakibatkan kesengsaraan atau bahkan kehancuran. Prinsip-
prinsip buatan manusia itu sebenarnya adalah suatu upaya pencarian dan coba-coba manusia untuk menemukan arti hidup 
yang sebenarnya. Mereka umumnya hanya memandang suatu tujuan dari sebelah sisi saja, tidak menyeluruh, sehingga 
akhirnya menciptakan suatu ketidakseimbangan, meskipun pada akhirnya keseimbangan alam telah terbukti menghempaskan 
mereka kembali. Mereka biasanya merasa paling benar, tanpa menyadari bahwa sisi lain dari lingkungannya yang juga 
memiliki prinsip yang berbeda dengan dirinya. Hanya berprinsip pada sesuatu yang abadilah yang akan mampu membawa 
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manusia ke arah kebahagiaan hakiki. Berprinsip dan berpegang teguh pada sesuatu yang labil, niscaya akan menghasilkan 
sesuatu yang labil pula”  

Dr. H. Syamsu Yusuf, LN. M.Pd. dalam bukunya yang berjudul MENTAL HYIGIENE ‘Pengembangan Kesehatan Mental 
dalam Kajian Psikologi dan Agama’ menulis : Terkait dengan dampak ditinggalkannya agama terhadap kehidupan manusia, 
Tarmizi Taher  dalam ceramahnya yang berjudul “Peace, Prosperity, and Religious Harmony in The 21 century: Indonesian 
Muslim Perspektives” di George town AS, mengemukakan bahwa akibat disingkirkannya nilai-nilai agama dalam kehidupan 
modern, kita menyaksikan semakin meluasnya kepincangan sosial, seperti : merebaknya kemiskinan, dan gelandangan di 
kota-kota besar; mewabahnya pornografi dan prostitusi; HIV/AIDS; meratanya penyalahgunaan obat bius, kejahatan 
terorganisasi, pecahnya rumah tangga hingga mencapai 67 % di negara-negara modern; kematian ribuan orang karena 
kelaparan di Afrika dan Asia, di tengah melimpahnya barang konsumsi di sementara bagian belahan dunia utara (Suara 
Pembaharuan, 27 Nopember 1997). 

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Direktur Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI), 
mengatakan : ”Agama adalah Solusi yang tepat bagi penanganan Korban narkoba. Penanggulangan masalah moral, sosial, 
dan kemanusiaan melalui program berbasis agama adalah solusi paling baik dan tepat untuk dilakukan dalam kondisi apa 
pun. Karena agama menjadi faktor penting dalam membangun watak, kepribadian dan kesalehan bagi umat manusia” 

RM. Lambertus Somar MSC : ”Recovery plan (rencana perawatan) pecandu perlu holistik, menyangkut raganya, 
mentalnya, rohaninya, dan sosialnya. Agama menyentuh manusia dalam dimensi rohaninya dan mengarahkannya kepada 
Tuhan serta hidup selepas kematian. Agama menawarkan ”syalom” atau kepenuhan damai sejahtera yang mencakup masa 
lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, termasuk hidup pasca dunia. Spiritualitas memberikan artikulasi pada 
pengkhayatan nilai-nilai hidup dan sekaligus determinasi untuk merubah diri” 

Carl G. Jung (Ahli Psikoanalisis dari Jerman) mengemukakan sebagai berikut : Selama tiga puluh tahun yang lalu, pribadi-
pribadi dari berbagai bangsa di dunia telah mengadakan konseling denganku dan akupun telah banyak menyembuhkan 
pasien, tidak kudapatkan seorang pasien pun diantara pasien yang telah berada pada penggal kedua umur mereka, yakni dari 
35 tahun yang problem esensialnya bukan kebutuhan akan wawasan agama tentang kehidupan. 

Arnold Toynbee (sejarawan Inggris) mengemukakan bahwa krisis yang diderita orang-orang Eropa pada jaman modern ini 
pada dasarnya terjadi karena kekeringan rohaniah, dan terapi satu-satunya bagi derita yang sedang mereka alami ialah 
kembali kepada agama. 

Zakiah Daradjat  (1982 : 58) mengemukakan bahwa “apabila manusia ingin terhindar dari kegelisahan, kecemasan, dan 
ketegangan jiwa serta ingin hidup tenang, tentram, bahagia dan dapat membahagiakan orang lain, maka hendaklah manusia 
percaya kepada Tuhan dan hidup mengamalkan ajaran agama. Agama bukanlah dogma, tetapi agama adalah kebutuhan jiwa 
yang perlu dipenuhi”. 

Henry Link  (ahli ilmu jiwa Amerika) menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya yang lama dalam menerapkan 
percobaan-percobaan kejiwaan atas kaum buruh dalam proses pemulihan dan pengarahan profesi, ia mendapatkan bahwa 
pribadi-pribadi yang religius dan sering mendatangi tempat ibadah menikmati kepribadian yang lebih kuat dan baik 
ketimbang pribadi-pribadi yang tidak beragama yang sama sekali tidak menjalankan suatu ibadah 

Shelley E. Taylor (1994 : 227) mengemukakan beberapa hasil penelitian para ahli tentang dampak positif agama, atau 
keimanan kepada Tuhan terhadap kesehatan mental dan kemampuan mengatasi stress, yang diantaranya sebagai berikut : 

� Palaotzian & Kirkpatrick  (1995) mengemukakan bahwa agama (keimanan) dapat meningkatkan kesehatan mental 
dan membantu individu untuk mengatasi stress. 

� Elisson (1991) mengemukakan bahwa agama dapat mengembangkan kesehatan psikologis banyak orang. Orang-
orang yang kuat keimanannya kepada Tuhan lebih bahagia dalam hidupnya, dan lebih sedikit mengalami dampak 
negatif dari peristiwa kehidupan yang traumatik dibandingkan dengan orang-orang yang rendah keimanannya kepada 
Tuhan (tidak melaksanakan ajaran agama) 
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� Koenig dkk (1988) mengemukakan bahwa banyak orang yang secara spontan melaporkan bahwa agama sangat 
menolong dirinya pada saat mengatasi stress. 

� McIntosh dkk  (1993) telah melakukan penelitian terhadap para orang tua yang kehilangan anaknya, karena kematian 
secara tiba-tiba, dengan melihat dua hal, yaitu : keyakinannya bahwa agama sebagai sistem keyakinan dan 
keaktifannya di gereja. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka dapat menerima kenyataan tersebut secara wajar. 
secara lebih khusus, mereka mendapatkan dukungan sosial, dan lebih mampu mengambil hikmah (makna) dari 
peristiwa kehilangan tersebut. 

� McCullough dkk  (2000) mengemukakan bahwa keyakinan beragama dapat memperpanjang usia. 

� Seybold & Hill  (2001) agama itu bukan hanya sebagai bagian hidup yang bermakna, tetapi juga memberikan 
keuntungan dalam mengembangkan mental yang sehat. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 
kesehatan mental individu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa individu tidak akan mencapai atau memiliki mental 
yang sehat tanpa agama.     

Ibnu Al-Qayyim  : ”Ada hal lain dari petunjuk Rosul, yang bila dibandingkan dengan ilmu kedokteran tenaga medis pada 
umumnya, seperti perbandingan ilmu kedokteran dengan ilmu pengobatan orang-orang awam. Hal ini sudah diakui oleh 
kalangan cerdik pandai dan tokoh-tokoh ilmu kedokteran yang ada. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa ilmu 
kedokteran yang mereka miliki adalah ‘analogi’. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu kedokteran mereka adalah 
eksperimen. Ada juga yang berani mengatakan bahwa ilmu kedokteran mereka adalah wangsit dan prediksi yang tepat. Ada 
juga yang menyatakan bahwa banyak dari ilmu kedokteran diadopsi dari hewan ternak. Seperti yang kita lihat bahwa kucing-
kucing hutan apabila sempat memakan binatang-binatang beracun segera mendekati pelita dan menjilati minyaknya untuk 
mengobati dirinya. Kita juga bisa melihat ular yang baru keluar dari dalam tanah kalau pandangan matanya kabur, segera 
mendekati daun razyang lalu mengelebatkan matanya di depan daun tersebut. Seperti juga seekor burung yang suhu tubuhnya 
terlalu panas segera membenamkan diri ke dalam laut. Dan banyak lagi contoh lain yang disebutkan dalam dasar-dasar ilmu 
kedokteran. Bagaimana mungkin semua teori kedokteran semacam itu bisa dibandingkan dengan wahyu yang diturunkan oleh 
Allah kepada Rosul-NYA yang menjelaskan apa yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya. Perbandingan 
antara ilmu kedokteran yang mereka miliki dengan wahyu seperti perbandingan antara ilmu-ilmu yang mereka miliki 
dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para nabi. Bahkan ajaran para nabi mengandung unsur pengobatan 
terhadap banyak penyakit yang belum bisa diungkap oleh otak para pakar ilmu kedokteran terhebat sekalipun; belum bisa 
dicapai oleh pengetahuan, eksperimen dan analogi mereka. Yakni pengobatan penyakit hati dan penyakit ruhani, memperkuat 
ketahanan jiwa, rasa bersandar dan tawakal kepada Allah, berpulang kepada hukum-NYA, merendahkan diri di hadapan-
NYA, selalu bersedekah, berdo’a, bertaubat, istighfar, berbuat baik kepada sesama, menolong orang susah, menghilangkan 
kesulitan orang lain dan sebagainya. Semua bentuk pengobatan ini telah dicoba oleh berbagai bangsa dengan segala jenis 
agama mereka, ternyata mereka mendapatkan bentuk-bentuk pengobatan semacam itu memiliki pengaruh untuk kesembuhan 
dalam batas yang tidak pernah dicapai pengetahuan medis di kalangan dokter dengan segala eksperimen dan analogi mereka”. 

Mengikuti Jalan Islam tidak sesulit yang dibayangkan oleh orang-orang. Banyak pula orang-orang Barat yang kita kagumi 
nasihatnya – disadari atau tidak – ternyata mereka juga mengembangkan ajaran Islam. Contohnya adalah seperti cerita nara 
sumber buku Mukjizat Gerakan Sholat, “Steven Covey mengembangkan 7 kebiasaan yang sangat efektif dalam 
meningkatkan kualitas hidup kita, bahkan sekarang telah menjadi 8, dengan tambahan “Keagungan” sebagai habit yang 
menembus wilayah Illahiyah. Kursus yang menghabiskan biaya besar ini pernah diikuti nara sumber, dan dapat sertifikat 
serta plakatnya, ternyata sangat sederhana dan membuat kita menjadi malu, karena sama persis dengan ajaran Islam”.  

Gerakan –mengangkat kedua tangan- takbirotul ihram dalam sholat apabila dikembangkan ternyata hasilnya sangat baik 
untuk mengembalikan dan membangkitkan semangat seperti bagian dari teknik guncang bumi-nya Tung Desem Waringin. 
Jika kita mencari kebaikan dan kebenaran, pasti akhirnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah agama Universal dan 
untuk segenap manusia. mungkin Penjelasan satu ayat Al-Qur’an atau Hadis Nabi yang membingungkan di suatu negeri, ada 
di negeri yang lain, ada di suku bangsa lain, atau ada di manusia yang lain. Karena itu kita harus saling mengenal. Misalnya, 
untuk mengetahui bahwa pengamalan ajaran Islam menyehatkan Fisik, mental dan lingkungan hidup, salah satu caranya 
adalah mempelajari ilmu kedokteran Tiongkok terutama Teori Wu Sing.  
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Belajar kepada yang kita anggap cendekiawan Muslim, bukan berarti kita bebas dari penyesatan. Belajar kepada non Muslim, 
bukan berarti mereka selalu dalam kesesatan; biasanya hanya aqidahnya saja yang kurang tepat. Hanya saja kita tidak akan 
tersesat selama berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadist (Sunnah). Al-Qur’an hanya setebal satu buku tapi membahas 
segalanya dan satu Hadist hanya sependek bait. menurut saya, memang sengaja dibuat begitu agar kita mau bersatu untuk 
mempelajari, memahami, mengembangkan, dan berusaha mencari penjelasannya dengan menjadikan Al-Qur’an dan Hadist 
sebagai penuntun. 

Bagi non muslim yang ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Agama Islam, silahkan mengunjungi 
www.mualaf.com, www.muslimtionghoa.com, Atau Yayasan H Karim Oei yang beralamat di Jl Lautze 87 - 89 Pasar 
Baru Jakarta Pusat. No. Telepon 021-629-6086 dengan Ibu Hj. Anna  

 

Muhammad Dalam kitab Suci Dunia  

Michael H. Hart  dalam bukunya yang berjudul ”Seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah” menjadikan Nabi 
Muhammad dalam urutan pertama. ”Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar Seratus 
Tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang 
lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil 
meraih sukses-sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. 

Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, 
Agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini tiga belas 
abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar”. 

 

Berikut ini adalah beberapa halaman yang saya ambil dari buku berjudul Muhammad dalam Kitab Suci Dunia karya 
Maulana Abdul Haque Vidyarthi (1888 - 1978) : 

"Dan sesungguhnya telah Kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang Utusan, sabdanya: Mengabdilah kepada Allah dan 
jauhkanlah diri kamu dari tuhan-tuhan palsu".(Q.S.16:36). 

Nabi Suci Muhammad, dari semua nabi-nabi di dunia, telah dianugerahi gelar yang unik. Satu ciri yang menandai dakwahnya 
ialah bahwa beliau menjamin kebenaran dari semua nabi yang telah wafat sebelum beliau, dan membuat kewajiban bagi 
pengikutnya agar mengimani mereka seluruhnya, seperti kepada risalah Ilahinya sendiri juga.  

Prinsip Islam ini begitu menarik dan agung, sehingga itu tidak saja membentuk dasar utama dari Agama Sejati dan 
perdamaian universal, melainkan juga sedikit penyimpangan saja dari prinsip itu akan merubuhkan seluruh struktur agama ke 
tanah. Karena, menurut Islam, agama adalah suatu realitas universal yang bisa diketemukan pada setiap bangsa di dunia. 
Dalam abad ini, manusia dengan pandangan seperti ini telah melompat keluar dari  nyaris semua agama, yang menjadi suatu 
pertanda jelas akan tak bergemanya lagi kredo ini. Tetapi Muhammad adalah guru terilham pertama yang mengajarkan 
prinsip yang agung ini ke dunia. Tiada nabi sebelumnya yang menurunkan kebenaran ini, atau pun suatu agama lain yang 
mempunyai keimanan kepada semua nabi, suatu rukun iman yang penting. 

Dalam hukum sejarah yang baru maka adalah suatu fakta yang diakui bahwa "Dokumen itu merupakan kesaksian yang lebih 
tinggi nilainya dibanding lisan dan tidak  bisa dikalahkan oleh saksi atau sumpah". Kini, pertimbangkanlah dengan diterangi 
oleh hal ini, komposisi Ilahi dan kesaksian tertulis yang merupakan warisan dari para nabi, rishi dan vakshur yang suci.  

Setiap orang percaya bahwa orang-orang suci ini tidak pernah membuat pernyataan dusta demi tujuan keduniawian atau 
ambisi. Mereka di atas orang-orang biasa, sedemikian, sehingga banyak dari mereka disembah sebagai dewa atau inkarnasi 
atau putera Tuhan. Mereka meniupkan kehidupan bagi jutaan orang mati dan para penganutnya tidak lupa menyebut namanya 
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sebelum mensucikan dirinya sendiri. Jiwa-jiwa besar ini telah meramalkan kedatangan seorang nabi yang agung. Maka 
keimanan kepada nabi ini adalah kepatuhan serta pasrah kepada kemauan dari nabi-nabi dan rishis mereka sendiri. 

Sungguh suatu kebetulan yang aneh dan harus dipertimbangkan baik-baik oleh para penganut dari semua agama dan bahkan 
bagi mereka yang tidak mempercayai satu pun dari agama - betapa segenap nabi yang tinggal di tempat yang jauh di pojok 
dunia dan sangat jauh dari Arabia, ribuan tahun sebelumnya, telah memberikan berita gembira akan datangnya seorang nabi 
yang agung. Dan itu bukanlah, seperti ramalan tentang Isa Almasih, yang hanya merupakan sepotong berita, tetapi ini 
mempunyai argumen dan bukti yang terang sebagai pendukungnya.  

Tangan Tuhan juga terlihat bergerak memihak itu serta kemenangan langit yang luar-biasa, yang adalah di atas kemampuan 
manusia, yang menyertainya. Hendaklah segenap orang bijak dan para pahlawan di dunia merenungkan hal ini. Seorang 
lelaki yang buta terhadap huruf serta ilmu pengetahuan duniawi, tidak mengetahui agama-agama lain, membuat suatu 
deklarasi yang tak seorang pun pernah melakukan sebelumnya, dan hari ini para penafsir agama mengungkap kebenaran ini 
dan membenarkan apa yang telah diucapkan berabad-abad sebelumnya. Hari ini telah terbukti bahwa para nabi yang muncul 
satu dengan yang lain adalah seperti mata rantai. Juga bisa dilihat bahwa pelbagai nabi yang muncul di negeri-negeri yang 
berbeda, yang ditujukan kepada pelbagai bangsa dan berbicara dengan macam-macam dialek telah membuat suatu nubuat, 
ribuan tahun sebelumnya, akan kedatangan seorang nabi yang merupakan dia yang dijanjikan bagi segala bangsa.  

Dunia mengetahui bahwa nabi yang diceriterakan itu dengan semua tanda yang menyertainya telah muncul. Dan akhirnya 
hendaknya juga dipertimbangkan bahwa dia membawa sebuah risalah yang unik dalam menegakkan perdamaian serta rasa 
senasib buat semua bagian umat manusia dan ini merupakan satu-satunya pemecahan bagi masalah dunia saat ini. 

 

Muhammad Dalam Kitab Suci Hindu 

Kunci pemecahan ada dalam huruf 'M' dari 'Om'.  

Ada banyak metode untuk memecah biji kacang, tetapi yang paling mudah dan aman, ialah menaruh buah almon itu dalam 
pemecah-kacang, sehingga pecah tanpa risiko apapun. Dengan cara yang sama, suatu teka-teki bisa diuraikan dan dipecahkan 
dengan kecerdasan dalam banyak cara tetapi harus dipilih jalan yang paling efektif. Menurut Upanishad, maka keunggulan 
dan keluhuran 'Om' terletak pada kenyataan bahwa ini merupakan tiga huruf atau kata; yakni, ini merupakan kombinasi dari 
a, o dan ma, dan bukan suatu kata benda yang berasal dari akar kata Av.  

Dengan memusatkan fikirannya  kepada masing-masing tiga huruf itu secara terpisah, maka manusia akan terbebas dari 
kelahiran dan kematian, sama seperti seekor ular yang berganti kulit lamanya (Prashna Upanishad 5:2-5). Tetapi hal yang 
harus dengan hati-hati dipertimbangkan ialah bahwa pemusatan fikiran kepada huruf A dan O tidak membawa keselamatan, 
sehingga jiwa itu tetap mengembara kesana kemari; dan refleksi mendalam serta meditasi terhadap huruf Ma, yang 
menghasilkan pembebasan yang genap-lengkap.  

1. Sama sepenuhnya, 'Om' adalah suatu rahasia agung yang saya akan coba tafsir dan terangkan. Kaum Hindu dan Muslim 
tidak perlu merasa terganggu atau marah karenanya. Jika kaum Hindu mempunyai kebaikan dan kebenaran yang 
disajikan, kaum Muslim harus menerimanya dengan gembira dan membaurkannya, begitu pula sebaliknya. Sungguh 
suatu cara yang baik untuk membuat hidup kita di dunia ini bahagia dan menyenangkan. Saya sungguh-sungguh 
menyarankan agar baik kaum Hindu maupun Muslim memegang 'Om' yang suci dengan penuh kehormatan dan 
keluhuran. Rahasia pertama yang terkandung di dalamnya, yang telah dapat saya kumpulkan dari Upanishad, ialah bahwa 
'Om' itu suatu kata dengan tiga huruf, yang pertama huruf 'a'. Dalam artikulasi huruf 'a' ini maka dada, yang menjadi 
sumber dan tempat duduk  bagian vokal dari percakapan manusia, terbuka lebar-lebar. Setelah 'a' menyusul kata 'o', untuk 
mana artikulasi dari mulut harus tetap terbuka lebar, dan seluruh udara harus digunakan dalam mengucapkannya. Tetapi 
segera setelah kita mencapai huruf 'Ma', maka bibir, begitu pula percakapan, harus ditutup dan dikunci. Dalam kata-kata 
dari Chandogya Upanishad :  
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"Om, kata ini harus disembah dan dipuji. Dalam Om, percakapan dan jiwa bersatu dan bergabung. (Om adalah intisari 
dari semua percakapan). Tempat pertama lahirnya percakapan  dalam mulut, yakni dada, dan yang terakhir yakni bibir. 
Dari tiga huruf itu, 'a' timbul dari dada dan diucapkan dengan mulut terbuka; 'o' menghabiskan seluruh udara dalam 
mulut, dan ini digumamkan dengan menekan dada. Tetapi dalam mengucapkan 'ma', bibir harus dikunci rapat-rapat, dan 
ini yang menguasai seluruh tempat" (Chandogya Upanishad, 1:1; Raja ram Bhashya, Lahore).  
 
Renungkan saja dan fikirkan; "Om" adalah essensi dari semua percakapan; siapakah nabi itu di dunia yang menyajikan 
klaim semacam itu? Yang ajarannya adalah inti-sari dari seluruh Wahyu Ilahi?  
 
"Utusan dari Allah, yang membacakan halaman-halaman yang suci, Yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang benar" 
(Quran Suci 98:2-3).  
 
Ini adalah esensi dari semua percakapan dan Wahyu Ilahi, dimana pada saat bibir percakapan Ilahi itu tiba saatnya untuk 
ditutup adalah, sebagai suatu fakta nyata, merupakan inti-sari dari seluruh percakapan.  
   

2. Pemusatan fikiran pada 'Om' pada saat kematian, mengaruniakan ilmu yang penuh serta pengetahuan akan Tuhan Yang 
Maha-tinggi. 'A' menganugerahkan kebajikan bagi dunia ini, 'o' adalah langit, dan tempat untuk  rembulan  diperlukan 
untuk mencerminkan baik 'a' dan 'o', namun meditasi atas Ma memberikan pembebasan (Prashna Upanishad 5.1.27). 
Rig Weda menganugerahkan kebaikan untuk dunia ini, Yajur Weda mengenai langit, tetapi "Om" dan Sam mantra (ayat-
ayat) dari Sama Weda mengaruniakan persatuan dengan Dzat Ilahi.  
   

3. 'A' berarti bahwa Wahyu Ilahi dimulai dengan awal manusia, Adam; 'O' berlangsung  terus selamanya; dan itu sampai 
pada penutupannya pada 'M'. Seluruh rahasia ini berkaitan dengan huruf M. Dengan 'M' dari 'Om' ini berarti manusia 
yang namanya dimulai dengan huruf 'M'.  

Rahasia kedua yang tersembunyi dalam "Om", yang menjelaskan rahasia pertama, dan memisahkan dengan cara yang 
sangat indah mutiara dari kerangnya, dan yang mengundang kaum Hindu dan Muslim datang bersama-sama serta bersatu, 
yakni adalah, sesuai dengan konvensi naskah, "Om" hanya mempunyai dua huruf, 'O' dan 'M'; dan kedua huruf ini, 
berdasarkan otoritas lexicon Sanskerta, adalah penuh arti. Kamus Sanskrit-Inggris yang paling otentik berkata: "(O) 
adalah suatu partikel untuk mengarahkan, memanggil, mengingatkan, tentang kasih-sayang.  

(M) adalah nama dari pribadi yang dimulai dengan M. Rembulan, nama dari macam-macam dewa-dewi, wewenang, 
cahaya, ilmu, ikatan, buhul tali, bahagia sejahtera.  

Dalam ajaran keagamaan Sanskerta huruf 'ma' digunakan dalam sepuluh arti penting yang berbeda-beda:  

 1. Pribadi yang namanya dimulai dengan huruf ma.  
 2. Rembulan.  
 3. Nama  dari beberapa dewa-dewi.  
 4. Wewenang.  
 5. Cahaya.  
 6. Ilmu. 
 7. Berkumpul bersama.  
 8. Terikat erat seperti sebuah rantai.  
 9. Kebahagiaan.  
10. Mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan.  

Menurut kepercayaan Hindu populer, Trinitas Hindu terdiri dari Brahma, Wisnu dan Syiwa; dan tak ada dari nama-nama ini 
yang dimulai dengan huruf ma. Setelah mereka menyusul dewa-dewi utama(devtas), yakni Agni, Indra, Surya, Wiswa Dewa; 
tetapi sekali lagi 'ma'  menarik karena ketidak-hadirannya. Selanjutnya, kita punya orang suci besar, Krishna dan 
Ramchandra; dan sekali lagi, huruf pertama dari nama-nama itu bukanlah ma. Maka sekarang adalah dosa bila kita 
menyembunyikan dan mengunci kebenaran. Nama ini adalah Muhammad, yang dimulai dengan huruf ma; dan nama suci 
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inilah, dimana percakapan Tuhan atau wahyu kenabian telah tiba saatnya untuk ditutup (sebagaimana telah ditekankan dalam 
Upanishad).  

Rahasia ketiga dari kata singkatan mistik "Om" yakni bahwa seluruh arti yang diberikan olehnya menurut lexicon, menunjuk 
kepada nama suci Muhammad ini. Misalnya, arti kedua adalah, rembulan. Kini seluruh dunia tahu bahwa bulan dan bintang 
membentuk lambang keagamaan dari kaum Muslim, yang kalendernya, selanjutnya, adalah qomariah berlawanan dengan 
penanggalan Kristen dan Hindu. Masih ada argumen ketiga ini yakni bahwa dalam menulis lambang "Om", bulan dan bintang 
menunjukkannya dan ini sedemikian jelas serta mudah diingat sehingga para cendekia Hindu dan Pundit hendaknya 
merenungkannya. Sesungguhnya agama Hindu adalah dharma, mendekap ke dadanya bahkan musunya yang paling keras. 
Mahatma Buddha telah menolak Weda dan Brahmana, tetapi agama Hindu telah menerima dan mengakui dia sebagai 
Inkarnasi dari Dzat Ilahi.  

Muhammad s.a.w. tidak pernah berkata sepatahpun yang menolak atau tidak hormat menyangkut Weda ataupun setiap Rishi 
dan Muni dari agama Hindu. Sebaliknya, beliau telah mewajibkan para pengikutnya untuk beriman kepada semua nabi serta 
rishi yang benar dari seluruh dunia. Tanda-tanda ini, yang penyebutannya telah dicantumkan di sini, tidaklah kebetulan atau 
tiba-tiba, tetapi mereka telah sampai ke tangan kita, melintasi abad-abad, dari waktu yang sangat jauh jaraknya.  

Para pencinta Kebenaran dan Keimanan harus, demi suatu kebutuhan, mengabdikan perhatiannya yang sebaik-baiknya serta 
pertimbangan yang penuh kehati-hatian atas fakta besar ini. Dan kebenaran itu, tak usah dikatakan lagi, pasti akan menang 
dalam jangka panjang. Dengan cara yang begini jelas dan bahasa yang tak salah lagi, arti 'M' telah disajikan, yakni, bahwa 'M' 
adalah nama seseorang yang dimulai dengan huruf 'M'. Terjemahan ini bukan dari saya, melainkan diberikan oleh seorang 
guru-besar Inggris yang adalah sarjana yang sangat dalam keahliannya untuk bahasa Sanskerta, dan telah mereproduksi 
kembali pengertian ini dari buku-buku Sanskerta. Dia pun bukan seorang Muslim. Tetapi pendeta Hindu tidak akan menerima 
suatu rujukan yang diberikan hanya oleh seorang Inggris. Karena itu, beberapa acuan sekarang kami kutipkan dari buku-buku 
Sanskerta untuk mendukung pengertian Monier William:  

1. Makarah puniah pragpam.  
2. Tritiah dyau sah makarah.  
3. Makaroh maha vibhuti ti artah.  
4. Param ev brahm makaren janiyat.  
5. Makaren parman brahm anuichhat.  
6. Sarvat avasthan ma pyan chakre.  

yakni Pembebasan dicapai melalui M. Renungkan M sebagai langit tinggi ketiga. M adalah kehadiran Yang Agung. Ilmu 
tentang Dzat Ilahi dicapai melalui M. M adalah semacam pusar pusat di mana semuanya berkumpul bersama dan 
mengeratkan semua buhul tali. Dapat dengan mudah dimengerti bahwa semua sifat ini bisa dimiliki oleh seorang yang 
namanya dimulai dengan M, atau M adalah huruf pertama dari namanya. Bukankah hanya dengan sarana mengucapkan M, 
atau meditasi atasnya, bahwa kedudukan yang luhur serta anugerah yang besar dari ilmu Ilahi itu bisa didapat dan dicapai.  

Tafsir ketiga yang disajikan oleh Monier Williams adalah "nama dari pelbagai dewa-dewi", yang berarti bahwa dia akan 
dikaruniai sifat ketuhanan. Pernyataan Rig Weda yang menyatakan, bahwa 'semua dewa-dewi bersidang di sana', menunjang 
dan membenarkan pengertian ini; dan demikian pula penafsiran yang diberikan Upanishad. Beliau yang mengukuhkan dan 
membenarkan semua nabi di dunia, dan segenap nabi membenarkan dan mengukuhkan beliau.  

Arti keempat dari M adalah otoritas, yakni argumen dan otoritasnya terhadap kebenaran agama-agama; seorang yang menjadi 
saksi dan membenarkan seluruh agama yang muncul sebelumnya, baik di Timur maupun di Barat, dan yang mewajibkan 
untuk beriman kepada mereka.  

Arti kelima dari M yakni cahaya. Dengan mengacu hal ini, al-Quran telah berfirman: 
 
"Sesungguhnya telah datang dari Allah kepada kamu, cahaya dan Kitab yang terang"(5:15).  
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Dalam ayat ini, dua perkara telah dibicarakan sebagai yang datang dari Allah, yakni suatu Cahaya dan satu Kitab yang terang. 
Cahaya adalah nabi dan kitab adalah al-Quran. Nabi ini adalah cahaya ruhani terbesar yang pernah bersinar di muka bumi ini.  

Arti keenam yakni 'ikatan'. Beliau, setelah menyingkirkan semua perbedaan dan perpecahan dari segala agama, mengajak 
mereka datang bersama ke satu landasan yang sama, serta bersatu, dan melalui hubungan yang sama dengan Tuhan Yang Esa, 
menegakkan suatu Persaudaraan universal di antara mereka.  

Arti ke tujuh dari M yakni 'menguntai', suatu tali atau rantai yang diikat menjadi satu. Nabi Suci Muhammad menguntai 
pertalian dari semua umat di dunia bersama-sama dengan doktrin Keesaan Ilahi. Sebelum kedatangannya, segala bangsa di 
dunia ini terpisah dan tidak bersatu. Nabi-nabi dan agama-agama semua berlingkup kebangsaan. Tetapi Nabi telah mengikat 
mereka bersama dalam rantai kasih-sayang persaudaraan dan keselarasan. 

 
Al-Quran berfirman:  

"Dan peganglah erat-erat tali perjanjian Allah semuanya, dan janganlah kamu berpecah-belah"(3:102) 

Mengenai seluruh nabi, al-Quran berfirman: 

"Sesungguhnya umat kamu ini, umat satu, dan Aku Tuhan kamu, maka mengabdilah kepada-Ku" (21:92). 

Semua agama di dunia, sebelum kedatangan Muhammad, berdiri di tepi jurang kehancuran. Nabi menariknya kembali, dan 
mengikat mereka bersama-sama dengan kekuatan saling simpati dan persatuan.  

Arti ke delapan dari M yakni 'ilmu'. Ilmu dan kebijaksanaan Nabi adalah puncak dari ilmu serta kebijaksanaan segenap nabi. 
Sesungguhnya, beliau adalah pewaris ilmu dan kebijaksanaan baik yang kuno mapun modern. Dan padanya adalah suatu ilmu 
yang bahkan tak menimbulkan sedikitpun keraguan atau kesalahan. 

  
Firman al-Quran: 

 
"Kepalsuan tak akan datang kepadanya, baik dari depan maupun dari belakangnya, Wahyu dari Tuhan Yang Maha-

bijaksana, Yang Maha-terpuji" (41:42). 

Arti ke sembilan dari M adalah 'kebahagiaan', yakni penyerahan diri dan ketaatan pada-Nya mendatangkan kedamaian fikiran 
dan hidup penuh kebahagiaan. Dari M yang penuh ceria serta sifatnya yang indah ini yang menyingkirkan dan membuyarkan 
semua kesakitan dan kesukaran, meninggalkan di belakang segala perpecahan di antara bangsa-bangsa ataupun suatu 
ketakutan akan Akhirat. Ini, seperti yang dengan indahnya dinyatakan dalam al-Quran: 

"Obat bagi apa yang ada di dalam hati"(10:57). 

Yang ke sepuluh dan arti yang terakhir dari M adalah 'kesejahteraan'. Yakni dengan menyatakan  bahwa M adalah huruf 
pertama dari nama seorang yang besar dan mulia itu yang pasti merupakan penjaga dari kesejahteraan serta keselamatan dari 
ras manusia; dan tak akan ada sesudahnya, kecuali dia, tak ada pelabuhan lain bagi keselamatan dan sukses; karena fikirannya 
senantiasa gelisah dan berduka tidak hanya demi pembebasan dari satu kaum khusus, tetapi beliau memperbaiki, dalam 
gelapnya malam jauh dari rumahnya, ke suatu gua terpencil dimana beliau menangis dan mengaduh atas dosa dan kesesatan 
manusia, sehingga Param Pita, Tuhan sarwa sekalian alam, mendengar tangisan dan aduhannya lalu berfirman: 

"Boleh jadi engkau akan membunuh dirimu karena duka-cita, karena mereka tak mau beriman" (26:3). 
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Dengan bercermin kepada semua arti M atau Ma ini, sebagaimana digelar oleh Kitab-kitab Suci Sanskerta, jelaslah bahwa 
pengertian itu hanya cocok diterapkan kepada seorang lelaki di dunia ini dan setiap pencinta kebenaran serta ilmu harus 
menempatkan keimanannya kepadanya. Laki-laki itu adalah Nabi Suci Muhammad s.a.w. Om.  

Ringkasnya, "M" dalam Om melambangkan:  

1. Seorang yang akan datang dengan nama yang huruf pertamanya M atau Ma.  
2. Simbul agamanya adalah bulan dan bintang.  
3. Penanggalannya adalah sesuai dengan perhitungan rembulan.  
4. Beliau akan diberkahi dengan seluruh sifat ketuhanan dan kekuatan malaikat.  
5. Beliau akan menjadi otoritas dari semua agama; yakni dengan beriman kepadanya, adalah penting untuk juga beriman 

kepada segenap agama wahyu.  
6. Beliau sendiri akan menjadi suatu cahaya, dan akan bersinarlah dengan benderang Kitabnya yang akan menyajikan 

argumen yang terang dan brilyan untuk mendukung kebenarannya itu, dan akan meniup dan menyingkirkan semua 
kegelapan keragu-raguan serta kekafiran: 
 
"Kitab ini, tak ada keragu-raguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri 
dari kejahatan"(2:2).  
 

7. Dia akan menyatakan seluruh nabi di dunia sebagai satu kaum, tidak peduli apakah mereka itu Rishi agama Hindu, Parsi 
atau Buddha, para nabi Bani Israil ataukah Guru-guru Mesir kuno, adalah wajib untuk beriman kepada mereka semuanya:  
 
"Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau" (2:4).  

8. Kitab itu selanjutnya akan menggelar pengakuannya bahwa dia berisi seluruh Kitab-kitab suci sebelumnya, dan menjaga 
serta menyajikan ajaran dari seluruh nabi-nabi setelah menyatakan mereka suci dan membersihkan mereka semua dari 
segala hal yang kurang suci.(Quran Suci 98:2-3).  

9. Di hadapan Kitab ini mustahil menolak dan mengingkari pengakuan setiap Rishi atau nabi yang benar didunia dan hal ini 
saja sudah bisa menciptakan kebahagiaan serta kenikmatan sejati dalam fikiran manusia.  

10. Beliau gelisah dan berduka, tidak saja demi keselamatan suatu bangsa, Bani Israil, atau Arya, bangsa Semit atau Mongol, 
melainkan beliau menangis dan mengaduh bagi persamaan dari seluruh umat manusia, dan karena alasan inilah maka 
beliau dijadikan utusan yang merupakan "Rahmat bagi sekalian bangsa" (Quran Suci 21:107). 

Sekali lagi dengarkan apa yang telah dikatakan oleh Upanishad:  

"Seorang yang memusatkan fikirannya pada huruf aa akan dilahirkan kembali ke dunia dan yang bermeditasi atas huruf O 
kembali dari bulan, tetapi seorang yang meletakkan fikirannya pada Ma akan dibebaskan dari neraka kelahiran dan kematian, 
seperti seekor ular yang segar dan bersih setelah membuang kulit lamanya".  

Dengan perkataan lain, seorang yang beriman kepada Muhammad akan meningkat diatas tahap-tahap tumimbal-lahir, segera 
setelah seseorang itu memeluk Islam atau menjadi seorang pengikut Muhammad, dia membuang jauh-jauh tumimbal-lahirnya 
dan menjadi bebas dari lahir dan lahir kembali serta keberangkatan dia dari dunia ini, langsung menuju ke Brahma Loka, 
tempat tinggal Ibrahim di Surga. Betapa tajam dan jelasnya tanda-tanda yang telah dinyatakan Upanishad dan Weda dalam 
penghormatan kepada seorang yang namanya dimulai dengan huruf M atau Ma. 

 

Muhammad Dalam Kitab Suci Yahudi dan Kristen 

Lambang huruf 'M' dalam agama Yahudi dan Kristen.  

Ada ratusan dan mungkin ribuan perbedaan antara agama Hindu, Buddha, Yahudi dan Kristen; dan mereka boleh jadi berdiri 
dengan poros terpisah satu sama lain, tetapi 'M' yang agung, dimana semuanya berkumpul bersama dan sepakat, adalah 'M' 
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dari Muhammad. Dalam kenyataannya, ada tiga 'Ms' dalam Muhammad. Dalam bahasa Arab, tanda perubahan pada 'M' yang 
kedua, sesungguhnya adalah pengganti dari kedua 'Ms', dan karenanya diungkapkan dalam bahasa Inggris sebagai dobel M. 
Seperti halnya 'Om' mempunyai kepentingan dan keutamaan yang besar di antara umat Hindu dan Buddhis, dengan cara yang 
sama, kaum Yahudi dan Kristiani mempunyai silabus mistik mereka, yakni Maranatha, Alpha dan Omega serta Emet.  

Nubuatan yang diucapkan oleh seluruh nabi di dunia ini mengenai kedatangan Nabi Suci Muhammad adalah sedemikian 
mencolok dan jelas sehingga menolak dan tidak senang atas hal itu sama juga dengan mengingkari cahaya matahari di siang 
bolong. Pengharapan atas seorang yang dijanjikan dalam semua agama rupa-rupanya semakin kuat setelah Isa Almasih, sebab 
saat kedatangan seorang Suci telah semakin dekat. Isa telah meninggalkan para muridnya dalam keadaan yatim. Sang 
pengantin harus menghadapi salib pada hari perkawinannya; sehingga pesta kawin itu menjadi berantakan dan harus lari ke 
persembunyian dengan terburu-buru. Tak seorangpun yang memberikan mereka kenyamanan dan penghiburan. Namun 
kumpulan angin kebencian tak dapat menghapuskan kedip sinar kebenaran. Iman dan Pengharapan timbul di antara mereka, 
yang cocok dengan ramalan Isa tentang kedatangan Ruh Kebenaran yang lain. Kami akan mewacanakan hal ini dengan 
terinci ketika berbicara mengenai Nubuatan tentang Paraclete, yang dicatat dalam Alkitab Santo Yohannes. Sekarang, kita 
hanya akan memecahkan dan mengungkapkan suatu kata singkatan (silabus) mistik setelah Isa Almasih.  

Bila dua umat Kristen bertemu satu sama lain, maka mereka, sebagai ganti mengucapkan salaam, maka satu sama lain 
mengatakan salam 'Maranatha'. Dan penyebutan silabus ini tidak saja dalam bersalam satu sama lain, melainkan juga dalam 
komuni Suci. Di saat mereka mencicipi anggur dan memecah roti, mereka serukan 'Maranatha' dengan suara keras. Bila 
mereka berkumpul untuk beribadah di malam gelap pada suatu tempat untuk memperoleh pembebasan dari rasa duka dan 
penderitaan, malam itu, sebagai pertanda atas pembacaan secara berkesinambungan 'Maranatha', maka mereka menyebutnya 
'Malam Maranatha'. Silabus ini dipercaya oleh mereka sebagai kata singkatan yang membawa rahmat besar.  

Ini menciptakan dalam diri mereka suatu perasaan hangat dari semangat dan gairah hidup, dan di dalamnya mereka 
memegang cahaya harapan dan sukses. Berangsur-angsur, jika ada sesuatu hal pokok untuk tujuan kehidupannya, yang 
menjadi harapan terakhir serta terpenuhinya ramalan, maka itu adalah 'Maranatha'. Pagi dan sore mereka biasa 
mengumandangkan silabus ini di antara mereka. Juga, bila seorang Kristen menemukan dirinya kurang pas dan terabaikan, 
dia bersiap dengan seruan 'Maranatha', dan kekurangperhatian dan kekurang aktifannya seketika berubah kedalam ayunan 
semangat serta penuh harapan. Dalam rumah, di jalanan, dalam gereja, di kegelapan malam, dalam pertemuan harian upacara 
dan ibadah keagamaan, di manapun, udara berdengung dengan seruan dan getaran 'Maranatha'. Bila seorang Kristen menulis 
kepada saudara Kristennya, dia menutup suratnya dengan 'Maranatha', sebagai ganti upacara salam kita yakni 
'Assalamu'alaikum'.  

 

Apakah itu 'Maranatha'?  

Dalam Mss, dari Westcott, Tischendorf dan Hortianus, itu merupakan kata tunggal, tetapi dalam manuskrip yang lain itu 
merupakan dua kata yang ditulis terpisah yakni 'Maran-ath'. Para pakar peneliti dari abad kini lebih cenderung pada 
pandangan bahwa ini adalah dua kata yang berbeda, tetapi para ahli berbeda pendapat mengenai titik dimana dua kata itu 
mestinya dipisahkan. Kebanyakan dari mereka menerima pendapat Bickell bahwa itu adalah 'Marana-tha' meskipun Schindt 
mengaku kata itu adalah 'Maran-atha'. Encyclopaedia Biblica dan Hastings Dictionary of the Bible telah membuat suatu 
wacana terinci atas perkara itu, tetapi segala sesuatunya cuma dugaan dan pra-anggapan serta tak ada ilmu yang benar 
diberikan. Perjanjian Baru mempunyai dua Surat yang ditujukan oleh Paulus kepada Korintus. Dalam Surat pertama ditulis 
(1:Korintus: 16:22): 

 "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranata!"  

Maranatha telah ditafsirkan dengan arti 'Tuhan kita datang'. Tetapi buat kaum Yahudi itu adalah suatu silabus dengan hujatan 
yang paling buruk, kutukan dan dampratan; dan tidak ada kata hujatan yang lebih keras yang dipunyai mereka dibanding kata 
singkatan ini. Karena itu, para komentator  menghadapi kesulitan besar dalam menafsirkan baris-baris Surat Paulus di atas. 
Namun, suatu jawaban bisa diraba untuk keluar dari dilema ini. Dinyatakan  bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa orang 
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yang tidak mencintai Isa Almasih akan memperoleh pukulan dengan siksa yang paling keras, dan didoakan semoga Tuhan 
segera datang guna  menghindarkan pembalasannya atasnya.  

Betapa pun, fakta permasalahannya adalah bahwa kaum Kristiani pada abad-abad permulaan telah ditindas dengan kejam dan 
merupakan masyarakat yang kebingungan. Yesus meninggalkan mereka dalam lubang, perlakuan buruk yang menyakitkan, 
serta penguasaan dari musuh-musuhnya melebihi yang bisa dipikul dengan darah dan air mata. Keimanan dan daya tahan 
mereka, dalam kondisi tertekan seperti ini, telah digetarkan dan diguncangkan supaya runtuh, namun kata-kata 'Maranatha' 
telah memberi mereka kekuatan hati dan pengharapan.  

Nubuatan ini adalah, sebagaimana adanya, suatu penafsiran atas datangnya "Penghibur yang lain", yang dibicarakan dalam 
Alkitab menurut Santo Yohannes. Hati mereka memetik keberanian dari pengharapan bahwa Tuhan akan datang untuk 
menghukum dan mencambuk para penentang serta penganiayanya. Kata-kata St.Yohannes (16:8-11) bahwa Penghibur itu, 
ketika dia datang, akan membalas terhadap dosa orang-orang kafir dan akan menjalankan keadilan sebagai bukti dan 
pembenaran atas pengharapan ini. Dan karena sebab inilah mengapa di antara kaum Kristen pada abad itu, ada getaran dan 
kegairahan semacam itu dalam 'Maranatha', yakni 'Tuhan kami datanglah'.  

Tetapi karena yang datang adalah nasib malang, maka lebih lama ada penundaan atas datangnya Tuhan, semakin kecewalah 
umat Kristiani yang menjadi kurang sabar. Hati mereka tertekan, kegairahan mereka mendingin dan membeku; dan slogan 
itu, setelah beberapa waktu, seolah kurang berguna dan tidak penting bagi mereka, dan pelan-pelan itu meninggalkan arena 
dan hilang. Pengantin ini yang menantikan kedatangan pasangannya dengan obor di tangannya, ketika sebagian besar malam 
telah lewat, terlanjur jatuh menjadi korban perpecahan dan masa-bodoh. Tetapi janji 'Maranatha', hendaknya difahami dengan 
jelas, telah terpenuhi dan digenapi. Tuhan telah datang, dan dia telah membalas serta membuktikan kesalahan musuh-musuh 
Isa Almasih, dan duduk di pengadilan terhadap para penentang Kebenaran.  

Nubuatan ini tidak saja diucapkan oleh Yesus Kristus, melainkan telah dinyatakan, sejak dunia di gelar, kepada segenap 
bangsa di dunia melalui mulut dari nabinya masing-masing. Henokh, yang oleh kaum Muslim disebut Idris, adalah seorang 
nabi besar generasi ke tujuh setelah Adam. Dengan mengacu kepada Kitab pengumumannya, ramalan ini telah dinyatakan 
kembali dalam  Surat Yudas (Perjanjian Baru) sebagai berikut:  

"Juga tentang mereka Henokh, keturunan ke tujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya: "Sesungguhnya Tuhan datang dengan 
sepuluh ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena 

semua perbuatan fasik, yang mereka lakukan dan kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu 
terhadapnya". (Surat Yudas 14-16). 

Nabi Henokh, atau Idris, mengumumkan dengan jelas bahwa Tuhan yang akan datang, akan datang dengan sepuluh ribu 
orang-orang kudusnya, dan adalah suatu peristiwa yang tak terbantah dalam sejarah, bahwa pada peristiwa futuh Mekkah, 
Nabi Suci ditemani oleh sepuluh ribu sahabatnya yang kudus. Selanjutnya, fakta akan kemenangan Mekkah ini membuktikan 
dengan nyata bahwa para penyembah berhala, terlepas dari usaha mati-matian mereka, telah ditaklukkan dan dimakzulkan, 
serta peradilan sepenuhnya dilangsungkan kepada para musuhnya itu atas kekafirannya.  

Setelah Idris, nubuatan ini diulangi dan dinyatakan lagi oleh Musa dengan kata-kata berikut ini:  

"Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia: "Tuhan datang dari 
Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dengan sepuluh ribu orang 

yang kudus" (Ulangan 33:1-2). 

Untuk suatu wacana yang lebih lengkap dari masalah ini, acuan bisa dilakukan atas nubuatan dari Musa ini. Kenyataan bahwa 
Musa menyebutkan ramalan ini segera setelah beliau mau wafat, menunjukkan  dan memperlihatkan penting dan 
keunggulannya yang besar. Setelah Musa, nubuatan ini diulang lagi dalam Maleakhi (3:1), akhir dari seluruh kitab Nabi-nabi 
Bani Israil, dari Perjanjian Lama, yang mengulangi lagi datangnya Utusan yang adalah Utusan dari Perjanjian dengan 
Ibrahim, mengenai berkhitan, yakni, bahwa dia adalah Utusan yang berkhitan.  
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Yesus, sebelum keberangkatannya dari tanah itu juga mengungkapkan berita gembira akan kedatangannya (Yohannes 16:7-
16). Nubuatan dari Henokh, atau Idris, juga diulang lagi dalam satu kitab terakhir dari Perjanjian Baru, yakni Surat Yudas 
(14-15), dan dalam bagian penutup dari Wahyu kepada Yohanes, janji yang sama atas kedatangan Tuhan juga disebut dan 
diulang lagi (Wahyu kepada Yohanes, 1:7, 22:12). Sekarang benar-benar jelaslah bahwa Nabi Suci Muhammad adalah 
Alpha dan Omega, karena kisah itu bermula dari nubuatan oleh Henokh, atau Idris, dan dengan pengulangan serta pernyataan 
kembali dalam Alkitab setelah mendekati akhir, dengan perkataan, yakinlah bahwa Aku segera datang, yakni untuk 
menyatakan, bahwa itu telah diwahyukan kepada Santo Yohanes bahwa Tuhan akan segera tiba.  

 

Arti penting yang sesungguhnya dari 'Maranatha'.  

Sekarang kita ingin mengatakan sesuatu mengenai pengertian para pakar Yahudi dan Kristen tentang 'Maranatha'. Bahwa ini 
merupakan kata gabungan yang berasal dari, ada yang mengatakan dua patah, yang lain menyatakan tiga patah kata, 
bagaimanapun telah diterima oleh segala kalangan. Tetapi mereka tetap berbeda dan tidak mufakat atas komponen yang 
menjadi bagiannya. Ditulis dalam leksikon bahasa-bahasa kuno, bahwa komponen bagiannya adalah 'Maran-a-tha', dan 
terjemahan yang diberikan adalah: 

   "Tuhan kita datang yakni untuk mengadili".  

Penafsiran ini selanjutnya disokong dan dibenarkan oleh Peshitta version of the Bible.  

Leksikon yang lain menyatakan:  

"Ini agaknya muncul untuk ditambahkan 'sebagai suatu kata pelindung yang berat' untuk menekankan bagi para murid 
pentingnya kebenaran bahwa Tuhan itu sudah dekat; maka mereka harus bersiap menyambutnya".  

'Maranatha' ditafsirkan dengan tiga jalan yang berbeda: 

1. Tuhan telah datang.  
2. Tuhan kita sedang datang (Philo., 4.5.)  
3. Tuhan kita datang (Maranatha). 

  
Bagaimanapun, para pakar sepakat bahwa 'Maranatha' itu tidak berasal dari Aramaic, Ibrani, ataupun Yunani, melainkan ini 
adalah suatu istilah Syria, dan tertulis dalam naskah Syria.  

Seluruh pencarian atas arti penting 'Maranatha' ini bisa disimpulkan  dan diringkas seperti di bawah ini. Dalam awal abad 
Kekristenan istilah ini merupakan kata yang sudah umum. Di kota dan di jalanan, di rumah dan di gereja, dalam pertemuan di 
malam hari, perkumpulan di siang hari, di mana saja, ada pekikan 'Maranatha' yang mengisi udara dengan suara, dan 
dipercaya bahwa Tuhan akan segera datang untuk menjatuhkan pembalasannya atas musuh-musuh Yesus dan kaum Kristen, 
serta melakukan pengadilan atas para penindas dan yang tertindas, dan bahwa dia tidak akan tanpadaya, tanpa teman, serta 
lemah seperti sebelumnya, melainkan akan dikaruniai kekuatan dari langit, dan datang dengan pasukan malaikat yang 
menerapkan  hukuman yang setimpal bagi musuh-musuhnya.  

Tetapi sebaliknya kaum Yahudi mengira, bahwa 'Maranatha' adalah suatu istilah kutukan. Bangsa Mesir, Iran, Babylonian, 
semua telah menzalimi dan memperlakukan buruk atas bani Israil, yang adalah umat pilihan Tuhan, dengan penindasan  yang 
paling keras; karena itu kedatangan Tuhan bukanlah hari penuh berkah dan kasih sayang; Tuhan kita, kata mereka, adalah 
Tuhan yang suka melaknat dan murka, dan kedatangannya akan menjatuhkan pembalasannya terhadap musuh-musuh yahudi. 
Tetapi setelah beberapa lama pekik harapan dan kemenangan ini tersapu habis dari kalangan mereka, sehingga orang-orang 
mulai tertekan dan kecewa menyangkut kedatangan Tuhannya ini. Bagaimanapun, sebagai fakta, Tuhan telah datang, dan 
muncul pada saat yang telah ditentukan. Tetapi para perawan (yakni para pakar) yang menunggu pengantin ini jatuh dalam 
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kekurang-perhatian dan kelambanan, mengantuk dan jatuh tertidur nyenyak, dan karenanya tidak dapat masuk ke rumah 
bersama sang pengantin.  

Dalam hubungan ini, satu argumen yang menentukan dari kebenaran pengakuan Nabi Suci ialah bahwa, sebagaimana kaum 
Hindu dan Rishi Weda memiliki dalam 'Mamaha' nubuatan tentang M yang agung, dan dalam penarikan nafas panjang 
mereka mengulang-ulangi 'OM', maka kontemplasi terhadap M yang sama, dianjurkan (hal mana telah didiskusikan panjang 
lebar dalam halaman yang telah lalu), dengan cara yang sama, jika ada, dengan kaum Yahudi dan Kristen; Sulaiman 
mencintai Muhammad, dan di samping itu, pekik 'Maranatha' di antara kaum Kristiani. Tetapi rahasia tentang ini tidak bisa 
diungkap baik oleh pakar Yahudi maupun Kristiani. Karena itu, tinggallah bagi seorang pengikut yang berbakti dalam cahaya 
Muhammad untuk menyingkap dan membuka penutupnya.  

Struktur yang sejati dan benar dari 'Maranatha' adalah Ma-ara-natha yang berarti 'Yang Agung, yang dijanjikan 'M' akan 
segera datang'. Karena itu, adalah tanpa guna dan sia-sia sekarang ini untuk menyerukan slogan itu. Bergeraklah di sekeliling 
dan tunjukkan keimananmu kepada Muhammad, Dia yang Dijanjikan, dari semua agama di dunia ini, dan lihatlah betapa dia 
mengutuk dan menghinakan yang menyerang Isa Almasih, dan juga menghukum serta membalas para penindas kaum Yahudi 
dengan hukuman yang setimpal, dan, dengan memasukkan orang-orang lain ke dalam iman Islam, telah membuat mereka 
mendatangkan kedamaian serta rahmat bagi para nabi Bani Israil. Berkelilinglah di jalan-jalan di Mesir dan Iran, Syria dan 
Babylonia, serta pasanglah telingamu ke dinding masjid dan dengarkanlah:  

"Ya Allah, jadikanlah Muhammad serta para pengikut Muhammad penuh sukses, sebagaimana telah kaujadikan Ibrahim dan 
para pengikut Ibrahim penuh sukses".  

Siapakah orang-orang ini yang bersama-sama Nabi Suci Muhammad s.a.w. memohonkan rahmat bagi Ibrahim serta anak-
anaknya, Ishak dan Ya'kub, Musa dan Isa, tidak hanya sekali setahun, atau sekali pada saat bulan purnama di suatu hari 
khusus, melainkan lima kali sehari terus-menerus? Mereka bermohon semoga Tuhan Yang Maha-tinggi mengaruniai 
kedamaian dan rahmat kepada segenap nabi suci dari seluruh dunia. Inilah umat yang  tadinya merupakan musuh yang keras 
bagi umat Yahudi dan agamanya, tetapi yang menunjukkan keimanan kepadanya yang namanya dimulai dengan M yang 
agung. Dan tiada orang lain kecuali Muhammad, dimana dia juga ada dalam tiga M dari Brahma, Ibrahim serta  Gautama 
Buddha, yang dijanjikan oleh para nabi dan rishi. Berkahilah dia yang mencintai dan 'M' Besar yang telah diramalkan oleh 
mereka, serta yang memperoleh keselamatan dan pembebasan! 

 

Muhammad Dalam Kitab Suci Agama Majusi (Zend Avesta Dan Dasatir) 

NUBUATAN ZARATHUSTRA MENGENAI MUHAMMAD DAN PARA SAHABATNYA.  

Banyak ramalan yang jelas dalam  Zend Avesta, Kitab Zarathustra, tentang al-Quran, Nabi Muhammad dan para sahabatnya 
yang mulia. Sebagian dari ramalan ini tak diragukan lagi adalah mitis, dan tidak dapat diambil secara harfiah. Tetapi bila kita 
menafsirkan mereka dengan cara rasional di terangi fakta sejarah, mereka jelas menunjuk kepada nabi Muhammad dan tak 
seorang pun yang lain. Bagaimanapun, bagian yang lebih besar dari nubuatan itu eksplisit dan jelas tanpa sedikitpun 
bayangan keraguan. 

Mula pertama saya ambil bagian metaforisnya. Misalnya dalam Vendidad, bagian pertama dari Zend Avesta, dan di Yasht, 
bagian kedua dari buku yang sama, dicatat bahwa ada keturunan Zarathustra  yang tersembunyi  yang akan muncul beberapa 
waktu sesudah dia. Seorang perempuan, dikatakan, akan mandi di danau Kashva dan akan mengandung. Dia akan melahirkan 
seorang nabi yang dijanjikan Astvat-ereta atau Saoshyant (yang terpuji) yang akan melindungi agama majusi, yang akan 
membunuh setan, menghapuskan penyembahan berhala dan membersihkan agama Majusi dari kekotorannya. Sekarang 
adalah suatu fakta yang tegak dalam al-Quran: Membetulkan sebagian besar ajaran Zoroastrian dan karenanya melindungi 
keimanan yang asli dari Zarathustra; Menghapus semua penyembahan berhala, dan Membunuh iblis dengan membersihkan 
Zoroastrian dari kekotorannya. Kini bagian mistik dari nubuatan ini adalah: 
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     “Seorang perempuan akan mandi di danau Kashva dan akan mengandung. Dia akan melahirkan seorang nabi yang 
dijanjikan”. 

Menurut kaum Zoroastrian danau Kashva diperkirakan di Sistan, dimana Raja Parsi Xerxes telah menghilang ketika mandi. 
Mereka menyatakan bahwa sumber air kehidupan yang sama dimana Xerxes yang Majusi dan Khwaja Khidir yang Muslim 
masih hidup disana, mengajarkan kebijaksanaan kepada umat dan membimbing mereka yang tersesat jalan. Menurut tafsiran 
kita, ibu yang mandi di danau Kashva atau sumber air itu yakni Siti Hajar yang agung, yang sungguh seorang yang salih, 
malaikat dari Yang Mahatinggi seringkali datang kepadanya seperti dinyatakan dalam Alkitab: 

“Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun” 

(Kejadian 16:7). 

       “Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki”  

(Kejadian 16:11). 

       “Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu”  

(Kejadian 16:10). 

Jadi ia akan mandi di suatu mata air yang secara ajaib muncul di keganasan padang pasir. Dia adalah nenek dari Nabi Suci. 
Mata air dimana dia mandi adalah suatu tanda bukti dari sumber air ruhani yang memancar di gurun pasir yakni al-Quran. 
Dan air dari sumber ini mendinginkan api yang menyala di kuil Majusi, dan juga hati segenap bangsa-bangsa di dunia serta 
memuaskan kehausan akan agama di muka bumi ini.  

Ini di dalam Farvardin Yasht:  “Kita menyampaikan pujian kepada Farfarshis yang baik, perkasa, dari kaum beriman yang 
berjuang di tangan kanan pangeran yang memerintah. Mereka datang beterbangan kepadanya, seolah mereka burung-burung 
yang bersayap baik. Mereka datang sebagai senjata dan perisai, menjaga di belakang dan di hadapannya, dari musuh yang tak 
terlihat, dari perempuan Varenya yang ditemuinya, dari pembuat kejahatan, cenderung kepada kerusakan dan dari musuh 
yang sungguh mematikan, Angra-Mainyu (Abu Lahab). Ini seolah ada seribu orang yang memusatkan perhatian kepada 
seorang, namun demikian tak ada pedang yang terhunjam, atau penggada yang memukulnya, atau panah yang mengenainya, 
atau busur yang ditusukkan, atau batu yang terlempar dari tangan yang bisa menghancurkannya”(Farvardin Yasht 63:70-
72).  

Saoshyant yang jaya, semoga Fravarshis dari kaum beriman datang secepatnya kepada kita. “Semoga dia datang membantu 
kita” (Farvardin yasht 29:145).  

“Ini akan  memisahkan antara Saoshyant yang jaya dan para penolong (sahabatnya) di saat dia membaharui dunia ini, yang 
(sejak itu) tak pernah bertambah tua dan tak pernah mati, tak pernah merosot atau melapuk, senantiasa hidup dan senantiasa 
meningkat dan menjadi tuan dari kehendaknya. Di saat orang yang mati ruhaninya akan bangkit, di saat kehidupan dan 
keabadian akan datang dan dunia akan memperbarui keinginannya. Di waktu ciptaan menjadi lestari ciptaan yang makmur 
dari jiwa yang baik….dan obat akan lenyap, meskipun dia boleh menyerbu dari segala arah untuk membunuh beliau yang 
suci, dia dan ratusan barisan keturunannya (Quraisy) akan binasa, seperti itulah kehendak Tuhan. Ketika Astvat-ereta 
(Ahmad) akan bangkit dari danau Kashva (Ini berarti suci dari dosa) seorang sahabat dari Ahur-Mazda, putera dari 
(Vispataura vairi) Yang Meengetahui ilmu kejayaan”.(Zamyad yasht 89-90).  

“Kami menyembah Farvashi dari perawan suci yang disebut Vispataur-Vairi (yang menghancurkan semuanya) karena dia 
akan melahirkan beliau yang akan menghancurkan kejahatan dari daivas dan manusia, menghadapi keburukan yang 
dilakukan oleh gahi (setan)” (Sacred Books of the East jilid 23 Farvardin yasht I, 42 halaman 226). “Shaoshyant, akhir dari 
utusan di masa depan, di saat mana diperkirakan alam semesta ini akan direnovasi dan kebangkitan akan terjadi”.(Bundahish 
30:4-27; 32:8. Brahman yasht 3:62. Lihat catatan kaki pada Dadistan-i-Dinik, halaman 14).  
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“Shaoshyant yang akan menurunkan, dengan sepenuh perintah dari dunia, dengan pengagungan dari makhluk-makhluk gaib, 
dan dengan kepuasan dari malaikat dalam kemurtadan dan kekolotan dari segala macam yang tidak terampuni; dan 
penggenap dari perbaikan melalui kesinambungan agama yang murni. Dan melalui karya persaudaraan yang mulia tanpa cela, 
penguasa semacam itu bisa dilihat di atas matahari dengan kudanya yang sangat cepat, cahaya dari zaman dahulu, dan yang 
menyingkirkan semua kegelapan, kemajuan pencahayaan yang memperagakan siang dan malam dari dunia, berkaitan dengan 
kelengkapan yang sama dari renovasi alam semesta, dikatakan bahwa dalam wahyu Mazda (Tuhan) memuji, bahwa cahaya 
yang besar ini pakaian ketulusan yang disukai” (Dadistan-I-Dinik Bab 2:13-15).  

“Shaoshyant dilahirkan di Khavniras, yang membuat jiwa yang jahat tak berdaya dan menyebabkan kebangkitan (eksistensi 
spiritual dan masa depan)” (Bundahish 11:5). “Dalam tahun ke-57 dari Shaoshyant mereka mempersiapkan semua yang mati 
dan semua manusia berdiri; siapapun yang tulus maupun siapapun yang jahat, setiap makhluk manusia, mereka bangkit dari 
titik dimana hidup berpisah. Setelah itu ketika semua makhluk hidup memakai lagi jasad dan bentuk mereka. Kemudian 
mereka mengelompok (Bara yeha bund) menjadi satu kelas tunggal” (Bundahish Bab 30:6-27)  

“Kita memuja semua farvashis yang baik, heroik, dermawan dari para wali dari Gaya Maretan (yang diciptakan pertama) 
sampai Saoshyant yang jaya”. Tanya : “Mazda (Tuhan) membuat proklamasi; kepada siapa itu diumumkan? Jawab : 
Seseorang yang suci, dan orang bumi yang berhubungan dengan langit. Tanya: Bagaimana sifatnya, Dia yang membuat 
emansipasi suci ini? Jawab : Dia yang terbaik dari seluruh Penguasa. Tanya : Karakter yang bagaimana? (Apakah dia 
memproklamasikan dirinya sebagai dia yang akan datang?) Jawab : Sebagai yang suci dan terbaik, seorang penguasa, yang 
menjalankan kekuasaannya tanpa kekerasan dan tanpa kediktatoran” (Yashna 19:20). 

“Yang paling berkuasa di antara Farvarshis dari kaum beriman, wahai Spitma! adalah orang dari hukum yang primitif, atau 
mereka yang pada saat Saoshyant belum dilahirkan, siapakah yang memperbaiki dunia?” (Fravardin yasht 13:17). Dalam 
Sarosh yasht mereka disebut kawan dari Saoshyant (Sarosh yasht 4:17). “Jalan ini yang telah diwahyukan oleh Ahura 
(Tuhan) sebagai fikiran tuhan sendiri, dibuat dari perintah yang diwahyukan dari Shaoshyant, kebijakan yang tertinggi. 
Seperti juga kata-kata dan perbuatan tulus dari Shaoshyant tidak hanya diumumkan dan dibuat, melainkan juga jalan itu 
dijadikan hukum” (Gatha yashna 34:13).  

“Kita memuja Saoshyant, dengan pedang, dengan kejayaan” (gatha yashna 59:28). “Saya berhasrat mendekati orang yang 
membaca doa; doaku, yang karenanya memelihara fikiran, fikiran yang baik, dan kata-kata yang diucapkan dengan baik, dan 
perbuatan yang dilakukan dengan baik, dan kesalehan yang dermawan, bahkan dia yang menjaga Mathra dari Saoshyant 
dengan amalnya maka kedudukannya akan selalu maju dalam tatanan yang benar” (Visparad 2:5). “Anda yang beriman 
keagamaan yang setiap Saoshyant (Saoshyant dan para sahabatnya) yang akan (belum datang) menyelamatkan (kita), seorang 
suci yang beramal dengan penuh makna yang nyata” (Yashna 12:7). “Dengan lagu ini (yang sepenuhnya) dinyanyikan dan 
demi Saoshyant yang suci, dermawan dan abadi” (Yashna 46:3). “Kapan datang pemberi yang agung! Mereka yang pada 
terangnya hari memegang teguh tatanan dunia yang benar, dan maju terus menekan? Kapankah skema Saoshyant penyelamat 
dengan wahyunya yang luhur (muncul)? Kepada siapa pertolongan dia (yakni pemimpin mereka) mendekat, dia yang 
mempunyai fikiran yang baik?”(Yashna 46:3). “Ini kutanyakan pada-Mu wahai Ahura (Tuhan) katakan sebenarnya, kapan 
pujian diberikan, bagaimana (saya harus melengkapi) doa dari dia yang sepertimu wahai Mazda?”. “Biarlah seorang seperti-
Mu mendeklarasikannya dengan sungguh-sungguh kepada kawan yang seperti aku, jadi melalui ketulusan-Mu memberikan 
pertolongan yang bersahabat kepada kita, sehingga dengan demikian seorang seperti-Mu bisa menarik kita kedekat-Mu 
melalui fikiran baik-Mu” (Yashna 44:1).  

“Kemudian lelaki yang Ideal akan muncul yang rencana-rencana cerdasnya akan bergerak, sehingga mengusir skema yang 
tercemar dari para pendeta palsu dan para  tiran”(Yashna 48:10). “Engkau (wahai Tuhan) di dalam (kekuasaan)-Mu 
kuserahkan kesusahan dan keraguanku? Biarkanlah kemudian nabi yang Engkau simpan menemukan dan memperoleh 
haknya (demi) kebahagiaanku. Fikiran baik-Mu dengan anugerah yang bekerja dengan ajaib, wahai biarlah Saoshyant-Mu 
melihat betapa karunia dari ganjaran itu akan menjadi miliknya. Kapankah wahai mazda orang dengan fikiran sempurna ini 
akan datang? Dan kapan mereka akan mengusir dari sini, dari tanah ini (yang  tercemar) oleh kesenangan para 
pemabuk”(Yashna 48:9).  

“Kami mengundang Saoshyant yang dermawan abadi serta salih. Dia yang terpuji (Muhammad) dan para sahabatnya untuk 
menolong kami, yang paling tepat serta benar dalam bicaranya; yang paling berakhlak, yang paling mulia dalam 
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pemikirannya, yang paling agung dan perkasa” (Visparad, 4:5). “Saya datang kepadamu, wahai yang abadi dan dermawan, 
sebagai seorang pendeta yang terpuji, dan pelindung, sebagai pengingat, mengalunkan (doamu) dan sebagai pendendang atas 
pengorbanan dan kehormatanmu, kemauan baikmu. Wahai engkau Saoshyant yang suci, dan demi doamu yang tepat waktu 
untuk rahmat, dan demi penyucianmu, dan demi kejayaan kita dalam menghantam musuh-musuh kita yang manfaat bagi jiwa 
kita (Shaosyant bersamamu) dan kesucian.. Wahai yang abadi penuh kedermawanan, yang memerintah dengan benar dan 
yang membukakan (bagi semuanya) yang benar: (Ya) saya menyerahkan kepadamu daging dari jasadku ini dan semua rahmat 
kehidupanku juga” (Visparad 5:21, 11:1, 11-20). “Dan kawan-kawannya akan maju ke depan, sahabat dari Avstvat-ereta, 
yang menebas iblis, berfikir baik, berbicara baik, berbuat baik, mengikuti syariat yang baik dan yang lidahnya tak pernah 
mengucapkan kata palsu sepatah pun” (Zamyad yasht).  

Apakah arti Saoshyant dan Astvat-ereta itu?  

Sebagaimana Kristus dan para nabi lainnya memberi berita atas kedatangan dia yang Dijanjikan, dengan sikap yang sama, 
Zarathustra juga meramalkan datangnya seseorang yang mirip dia. Diramalkan oleh Zarathustra bahwa Saoshyant akan 
menjadi nabi terakhir (Bundahish, bab 30:6-27). Pada saat dunia direnovasi, namanya kelak adalah Saoshyant, yakni “dia 
yang terpuji” terjemahan harfiah dari kata Muhammad. Terjemah ini bukan atas saran saya, melainkan dari orientalis non-
muslim yang besar. Dikatakannya, bahwa Saoshyant adalah future participle dari kata-kerja ‘su’ atau ‘sav’; berarti terpuji, 
tetapi ini digunakan sebagai nama yang pantas (yang akan dipuji) dalam Avesta yang belakangan, dan di dalam kepustakaan 
Pahlevi.  

Menurut Fargard: Namanya kelak adalah, Saoshyant yang jaya, dan namanya kelak, Astvat-ereta dan seterusnya, dua nama 
ini sama saja. Terjemahan biasa dari Astvat-ereta yakni bahwa ini dalam bentuk verbal, suatu aksi, suatu participle dari ‘stu’ 
‘memuji’ dengan kata depan a. Jika sesungguhnya initial a itu panjang, maka nama itu harus diterjemahakan ‘dia yang 
memujikan ketulusan’ atau Tuhan (yakni Ahmad); yakni nama kedua dan nama samawi dari Muhammad s.a.w. Nubuatan ini 
juga disebut oleh pakar dari agama lain dalam karya penelitian mereka, misalnya, H.P.Blavatsky telah merujuknya dalam 
bukunya Isis Unveiled  jilid 2 halaman 236. Astvat-ereta kepada siapa kaum Majusi masih melihatnya  ke depan sebagaimana 
di katakan: 

 “Terpujilah dia pangeran yang pengasih, yang mengadakan restorasi terakhir dan yang akhirnya akan mengangkat bahkan 
orang jahat dari neraka, dan memperbaiki seluruh ciptaan dalam kesucian”.  

Muhammad Dalam Kitab suci Agama Hindu 

Banyak sekali nubuatan kedatangan Nabi Suci Muhammad juga terdapat dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Ada tiga 
bagian dari kitab-kitab ini – Weda, Upanishad dan Purana. Brahmana itu tiada lain adalah suatu tafsir dari Weda, tetapi ini 
tetap dimasukkan dalam kitab yang diwahyukan (Shruti). Ada empat bagian pokok dalam Weda, meskipun menurut 
jumlahnya, mereka berjumlah tak kurang dari 1311. Dari situ hanya kira-kira duabelas yang bisa didapat. Rig Weda, Yajur 
Weda dan Sama Weda, dianggap sebagai kittab yang lebih kuno, Rig Weda adalah yang tertua. Rig Weda dikumpulkan 
dalam tiga masa yang panjang dan berbeda. Menurut Manu, yang disebut di atas adalah tiga Weda yang tua. Yang juga 
dikenal sebagai ‘Trai Vidya’ atau Ketiga Ilmu. Yang keempat, Atharwa Weda, adalah yang bertanggal belakangan. Besar 
selisih pendapat tentang masa pengumpulan atau wahyu dari empat Weda itu.  

Kaum Orientalis Eropa, betapapun, sedikit banyak sepakat dalam riset mereka; tetapi ada jurang perbedaan yang tak 
terjembatani antara macam-macam sekte dan pakar Hindu. Seorang cendikiawan memegang pendapat bahwa Weda 
diwahyukan seribu tigaratus dan sepuluh ribu tahun yang lalu, dan menurut yang lain ini usianya tak lebih dari empat ribu 
tahun. Begitu pula, suatu perbedaan besar terdapat dalam berbagai peristiwa tentang tempat dimana kitab ini diwahyukan dan 
Rishi (nabi) kepada siapa kitab suci ini diberikan. Dengan mengabaikan perbedaan ini, Weda adalah kitab suci yang paling 
otentik dari umat Hindu dan dasar yang sesungguhnya dari Hindu Dharma.  

Susunan selanjutnya dalam keunggulan dan otentisitasnya sesudah Weda adalah Upanishad. Namun, beberapa Pandit 
menganggap Upanishad ini lebih unggul dari Weda. Umat Hindu bangga dengan perjanjian filosofis ini; dan begitu pula 
dalam Upanishad, kita temukan pengakuan akan keunggulannya terhadap Weda.  
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Kitab otentik selanjutnya sesudah Upanishad dan yang paling luas dibaca oleh semuanya yakni Purana. Kitab ini mudah 
diterima akal dan mudah didapat di mana-mana, sedangkan Weda adalah sulit difahami dan jarang didapati. Umat Hindu 
menunjukkan penghormatan yang tinggi atas kitab-kitab ini dan membacanya dengan penuh perhatian dan keyakinan. Purana 
terdiri dari sejarah penciptaan alam semesta ini, sejarah awal dari bangsa Arya, kisah kehidupan dari dewa dan dewi dalam 
agama Hindu. Maharshi Vyasa telah membagi kitab ini kedalam bagian delapan belas jilid.  

Mayoritas umat Hindu percaya bahwa Weda juga membuktikan kebenaran Purana, yang menunjukkan bahwa Purana itu 
lebih otentik dan lebih kuno. Dalam Atharwa Weda kita ketemukan: “Ayat-ayat dan lagu-lagu serta hymne magis, Purana, 
teks yang suci – Semuanya berhubungan dengan Tuhan Yang rumahNya di langit, yang bangkit dari sisa” Lagi kita dapati: 
“Dia pergi ke wilayah yang besar. Itihasa dan Purana dan gatha dan Narashansi mengikutinya” Begitu pula, dalam Rig Weda 
disebutkan tentang Purana: “Demikianlah dengan ilmu ini (dari) Puran Yajua bapak-bapak kita bangkit menjadi Rishi”. Suatu 
rujukan kepada Purana juga diketemukan dalam Chhandogya Upanishad.  

Semua referensi ini, menunjukkan bahwa Purana adalah juga kitab wahyu seperti Weda, dan dipandang dalam masa 
pewahyuannya, entah mereka diwahyukan bersamaan waktunya dengan Weda ataukah beberapa masa sebelumnya. Dengan 
sepatah kata, kesucian dan penghormatan kepada Purana diakui dan dikenal dalam semua kitab otentik dari agama Hindu. 
Tetapi di samping semuanya ini, kini beberapa Pandit mulai menolak kumpulan ini hanya karena mereka menemukan di 
dalamnya banyak sekali ramalan dan tanda bukti yang kuat atas kebenaran dari Nabi Muhammad.  

Bukannya beriman kepada Nabi dan dengan demikian menaati para Rishi mereka yang agung dan suci, dan menyadari 
kebenaran akan apa yang mereka katakan, para pandit ini berfikir yang terbaik adalah menolak seluruhnya kepercayaan apa 
yang terkandung dalam Purana. Tetapi Weda dengan jelas telah membuktikan kebenaran Purana dan dicatat bahwa karena 
Weda itu diwahyukan dari Tuhan, dengan cara yang sama, Purana juga telah diwahyukan oleh-Nya. Betapa pun, terkadang 
mereka berkilah bahwa Purana kini tidak sama dengan koleksi yang disebutkan Weda, kitab-kitabnya yang asli telah hilang. 
Namun keberatan ini tidak tepat.  

Adalah mustahil dan jauh dari kebenaran bila seluruh Purana itu yang begitu luas dibaca dan dipelajari dengan cermat, bisa 
jatuh dalam pengabaian dan terhapus total dari muka bumi, dan Weda, yang hanya bisa dibaca serta difahami oleh sedikit 
orang malah tetap tak tersentuh hingga saat ini. Dikatakan selanjutnya bahwa nubuatan ini ditambahkan ke dalam Purana 
pada hari belakangan. Namun inipun satu argumen yang tak berdasar. Kitab termasyhur semacam itu, yang mempunyai 
peredaran sangat luas, dan juga dibaca pada saat-saat tertentu dalam sembahyang, mustahil dikacaukan.  

Melihat ramalan yang jelas mengenai Nabi bangsa Arab dalam kitab-kitab mereka, para Pandit mulai berteriak bahwa Purana 
itu dirusak. Selanjutnya, adalah omong kosong untuk mengira bahwa semua Pandit serta wali cerdas dari umat Hindu bisa 
berkumpul di suatu tempat lalu menambahkan nubuatan ini dalam Purana. Pada saat yang sama, terdapat begitu banyak sekte 
di kalangan Brahman dan masing-masing sekte sangat menentang sekte lainnya, maka adalah mustahil buat mereka untuk 
bersetuju terhadap perubahan semacam itu. Setiap copy Purana bisa diketemukan nyaris di setiap rumah seorang Brahman, 
dan adalah sungguh aneh  bahwa selama ini dunia belum pernah menemukan suatu koleksi yang tanpa ramalan ini.  

Dan hal yang paling menggelikan adalah bahwa perusakan ini demi keuntungan Nabi Muhammad dan untuk melawan agama 
mereka. Mungkin saja menambahkan sesuatu terhadap nubuatan ini atau merubah teksnya, tetapi adalah naif untuk 
beranggapan bahwa para Pandit Hindu menambahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan keyakinan mereka 
sendiri. Jadi, kita menghimbau saudara-saudara kita umat Hindu untuk memberikan pertimbangan serius terhadap pertanyaan 
ini. Setiap kata Nubuatan dalam Purana adalah asli dan diwahyukan oleh Tuhan seperti yang di Weda; dengan membacanya 
akan membawa keselamatan dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, biarkanlah mereka, mengkaji dengan 
cermat, dalam kitab suci mereka sendiri, keagungan Nabi Muhammad dan semoga mereka mengumumkan keimanannya 
kepada beliau.  
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NUBUATAN TENTANG NABI SUCI MUHAMMAD DALAM KITAB-KITAB SUCI HINDU  

PENGHORMATAN MAHARESI WIYASA KEPADA NABI  

Umat Hindu telah sangat terkenal dalam pemujaan terhadap pahlawan. Karakter mereka yang mencolok ini, sebagai suatu 
fakta nyata, membentuk bagian dari agama mereka. Maharesi Wiyasa sangat dihormati di kalangan Hindu sebagai seorang 
resi yang agung dan seorang suci yang cerdas. Dia sangat salih, takwa dan orang yang berhati bersih. Dialah orang yang 
mengatur Weda di bawah bermacam-macam judul. Dia juga menulis suatu buku berharga tentang kesufian. Gita dan 
Mahabharata adalah juga hasil dari penanya yang piawai. Tetapi kompilasinya yang terbesar adalah delapan belas jilid 
Purana. Induk dari Purana adalah suatu kitab yang dikenal sebagai ‘Bhavishya Purana’, dimana Maharesi membuat suatu 
penelitian yang menakjubkan tentang peristiwa yang akan datang. Ini disebut Bhavishya Purana karena ini memberikan 
pencatatan secara kronologis kejadian mendatang. Kaum Hindu menganggapnya sebagai Karya Ilahi seperti halnya Weda. 
Maharesi Wiyasa hanya sekedar mengumpulkan kitab itu, pengarang sebenarnya adalah Tuhan Sendiri. Copy dari Bhavishya 
Purana, dari mana kami mengutip ramalan berikut, dicetak oleh Venkteshwar Press di Bombay.  

Berikut ini adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata-kata nubuatan itu.  

“Seorang malechha (orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing), seorang guru ruhani akan muncul bersama para 
sahabatnya. Namanya adalah Muhammad Raja (Bhoj) setelah memberikan ini Mahadewi Arab (yang berkedudukan malaikat) 
suatu permandian di “Panchgavya” dan sungai Gangga, (yakni menyucikan dia dari segala dosa) setelah memberikan dia 
kehadirannya yang sepenuh pengabdian dan menunjukkan segenap penghormatan, berkata ‘Saya taat kepadamu’.’Wahai 
engkau! kebanggaan kemanusiaan, penghuni gurun Arabia, engkau telah mengumpulkan kekuatan yang besar untuk 
membunuh Iblis dan engkau sendiri telah dilindungi dari musuh-musuh Malechha’ ‘Wahai engkau! bayangan dari Tuhan 
Yang Maha-suci, Tuhan Yang Maha-besar, akulah budakmu, ambillah aku sebagai orang yang bersimpuh di kakimu”.  

Dalam tulisan pujaan kepada Nabi Suci, Maharesi Wiyasa telah mengurutkan hal-hal berikut ini: 

Nama Nabi itu jelas dinyatakan sebagai Muhammad. 
Dia dikatakan termasuk bangsa Arab. Kata Sanskrit marusthal digunakan dalam ramalan berarti suatu bidang tanah berpasir 
atau suatu gurun pasir. 
Penyebutan khusus diadakan bagi para sahabat Nabi. Sulit diketemukan satu Nabi lain di dunia yang mempunyai sejumlah 
besar sahabat yang semuanya mirip beliau. 
Dia akan kebal dari dosa, mempunyai kekuatan malaikat. 
Raja India akan menunjukkan penghormatan kepadanya dengan sepenuh hatinya. 
Nabi akan mendapatkan perlindungan terhadap musuh-musuhnya. 
Dia akan membunuh iblis, mencabut sampai akar-akarnya penyembahan berhala dan akan menyingkirkan segala jenis 
kejahatan. 
Dia akan menjadi bayangan dari Tuhan Yang Maha-kuasa. 
Maharesi menyatakan akan bersimpuh di kakinya. 
Beliau dipandang sebagai kebanggaan umat manusia (Parbatis Nath). 

Nubuatan ini sungguh terang benderang bak di tengah hari, tak ada sedikitpun bayangan keraguan bahwa yang dimaksud 
adalah Nabi Muhammad. Namun, beberapa orang menyatakan keberatan bahwa Raja yang disebutkan dalam ramalan ini 
bernama Bhoj yang hidup pada abad 11M dan adalah keturunan dalam generasi kesepuluh dari raja Shaliwahin. Jadi, raja 
Bhoj datang ke dunia lima ratus tahun sesudah kedatangan Nabi . 

 Tetapi nama dalam nubuat, seperti telah kita nyatakan sebelumnya, tidak berarti banyak. 
Nama juga diberikan sebagai ramalan dan seringkali nama ini harus diberi tafsiran. Selanjutnya, tidak hanya satu Raja yang 
bernama Bhoj, sebagaimana dalam kerajaan Mesir dikenal nama Fir’aun dan raja-raja Roma disebut Caesar. Begitu pula, 
Raja India diberi gelar Bhoj. Beberapa raja yang hidup sebelum Raja Bhoj mempunyai nama raja yang sama. Kita temukan 
sebutan Raja Bhoj di kitab Sanskrit kuno “Aitreya Brahmana”. Begitu pula, Panini, yang adalah ahli tata-bahasa sanskrit 
terkenal dan hidup lama sebelum Islam, juga merujuk nama Bhoj, kota-kotanya dan keturunannya. – Disamping itu, nubuatan 
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ini jelas memberi nama nabi itu sebagai Muhammad yang menunjukkan bahwa ini tak bisa diterapkan kepada orang lain 
kecuali Nabi Islam. 

Hal lain yang perlu penjelasan, adalah, bahwa Nabi mandi di ‘Panchgavya’ dan air sungai Gangga. Jelas ini tidak benar-benar 
terjadi, karena ini hanyalah rukyah; maka kita beri tafsiran bahwa Nabi akan disucikan dan dibuat kebal terhadap segala 
macam dosa. Air ini dianggap sangat suci dan murni dan mereka membasuh manusia hingga bebas dari dosa, seperti halnya 
sungai Yordan dianggap suci oleh umat Kristiani dan Zamzam bagi kaum Muslim. 

Jadi, kita telah menyaksikan apa yang Brahmaji (Tuhan) wahyukan dan apa yang dikatakan Wiyasaji kepada dunia. Maharesi 
telah menganggap Nabi Suci itu mutlak saleh dan tanpa dosa serta menunjukkan kesetiaan dan penghormatan yang tulus 
kepadanya dan ingin bersimpuh di kakinya. Tidakkah selayaknya kita menghimbau, dalam cahaya fakta-fakta di atas, kepada 
saudara-saudara kita umat Hindu, yang percaya kepada Kitab-kitab Suci Ilahi dan mendewakan pemimpin agama mereka, 
untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Maharesi Wiyasa tentang Nabi dan beriman kepada Nabi untuk menaati 
perintah Brahma dan memenuhi hasrat yang menyala di hati Maharesi! 

BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN MUHAMMAD 

Buku kecil – Muhammad Dalam Kitab Suci Dunia- ini telah menemukan dari kepustakaan Buddhist suatu rahasia mendalam 
yang akan merombak pandangan keagamaan dari sepertiga penduduk dunia yang memeluk keimanan kepada Gautama 
Buddha. Ini adalah nubuatan dalam bahasa seterang mungkin mengenai kedatangan dari Guru besar dunia, digambarkan 
sebagai Maitreya Buddha, yang berarti “Rahmat kepada seluruh bangsa-bangsa”, suatu terjemahan harfiah dari gambaran al-
Quran atas Nabi Suci Muhammad sebagai Rahmatan-lil-‘alamien. Al-Quran mengklaim bahwa kedatangan Nabi Suci telah 
diramalkan oleh setiap Guru agama dunia dan dimasukkan dalam masing-masing Kitab sucinya. Nubuatan dalam Injil telah 
diketemukan yang menekankan tergenapinya dalam pemunculan diri Nabi Suci. Nubuatan dalam Weda, Kitab suci agama 
Hindu, juga telah membawa ke tempat terang penemuan terpenuhinya kedatangan Nabi Suci secara ajaib.  

Penemuan kini tentang nubuatan yang sama dari Buddha, memberikan nyaris setiap gambaran yang menonjol dari tata aturan 
Nabi Suci, yang membubuhkan segel penutup atas pembenaran dari klaim al-Quran. Pengarangnya, Maulana Abdul Haque 
Vidyarthi yang adalah seorang pakar Sanskerta yang besar, melakukan perjalanan panjang untuk melengkapi penelitiannya, 
mendalami arsip dari British Museum di London dan perpustakaan Buddhist di Ceylon untuk mencari tahu Kitab-kitab asli 
yang sangat langka. Kitab ini, di samping mengusung persamaan yang kuat antara ajaran Islam dan Buddha, masih harus 
menempuh perjalanan panjang  dalam membawa umat Muslim dan Buddha lebih erat di dunia. 

Muhammad Yakub Khan Editor The Civil and Military Gazette Lahore, December 22, 1955.  

BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN MUHAMMAD  

Sekarang sampailah kita kepada agama Buddha, yang mempunyai lebih banyak pemeluk dibanding setiap agama lain di 
dunia. Jumlah penganutnya adalah sepertiga dari penduduk bumi. Karena itu, adalah benar-benar tidak adil pada fihak Tuhan 
bila Dia meninggalkan begitu besar komunitas tanpa seorang saksi. Jika memang benar bagi bangsa Yahudi, bahwa bila 
mereka percaya kepada Tuhan dan para rasul-Nya, lalu mengapa kaum Hindu dan Buddha tidak memiliki nabi-nabi di antara 
mereka sehingga mereka bisa beriman kepada Tuhan dan Utusan-Nya serta mengikuti jalan yang lurus, sebagaimana 
dicantumkan dalam al-Quran. Beberapa ulama Muslim mengira bahwa Quran Suci hanya menyebutkan para nabi Bani Israil. 
Ini adalah benar-benar kesalah-fahaman. Yakinlah bahwa ada nabi-nabi yang tidak termasuk dalam Rumah Israil. Ini 
dinyatakan dengan kata-kata yang jelas: 

“Dan (Kami telah mengutus) para Utusan, yang sebelumnya telah Kami kisahkan kepada engkau, dan para Utusan yang tak 
Kami kisahkan kepada engkau”. (Q.S. 4:164).  
  
Pada akhir ayat ini, Tuhan Sendiri menekankan: 
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“Para Utusan, mereka mengemban kabar baik dan memberi peringatan, agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang 
Allah setelah (datangnya) para Utusan. Dan Allah itu senantiasa Yang Maha-perkasa, yang Maha-bijaksana” (Q.S. 4:165).  

Manifestasi dari kebijaksanaan Tuhan ini adalah bahwa perlu juga dalam hal bangsa-bangsa lain sebagaimana dalam hal 
bangsa Yahudi. Dinyatakan dalam al-Quran bahwa Hud telah dikirim ke kaum Ad. Bangsa ini tinggal di gurun Al-Ahqaf 
yang memanjang dari Oman sampai Hadramaut, di Arabia selatan.  

Nabi saleh dikirim ke kaum Tsamud. Ini tidak hanya para nabi yang disebutkan dalam al-Quran yang sama sekali tak terdapat 
dalam Alkitab. Dia juga menyebutkan nabi-nabi non-Israil yang bersamaan waktunya dengan Musa dan kepada siapa Musa 
pergi mencari ilmu. Dia tinggal di pertemuan kedua Sungai Nil yakni di Khartoum. Lagi pula, al-Quran juga membicarakan 
Darius, Raja Persia, yang disebut Dzulqarnain, atau seorang yang bertanduk dua, berdasarkan rukyah Nabi Daniel. Ada juga 
surat dalam Quran Suci yang mengandung nama Luqman (al-Quran surat 31). Luqman adalah seorang Ethiopia dan meskipun 
demikian dia adalah seorang nabi, meski mufassir berbeda masalah identitasnya, beberapa mengatakan bahwa dia seorang 
Yunani, yang lain menyatakan bahwa dia termasuk kaum ‘Ad, namun tetap yang lain menyatakan bahwa dia seorang 
Ethiopia. Sebagai tambahan atas hal ini dalam surat berjudul “Para Nabi” (al-Anbiyya) dinyatakan: 

“Dan Ismail dan Idris dan Dhul-Kifli; semua itu orang yang sabar. Dan mereka Kami masukkan    dalam rahmat Kami, 
sesungguhnya mereka golongan orang yang saleh” (Q.S. 21:85-86).  

Di sini, setelah menyatakan penderitaan, cobaan dan kesukaran yang datang menimpa Ayub dari Tuhan, dikatakan bahwa dia 
menghadapkan diri kepada Tuhan bagaikan bayi ketika dipukul oleh ibunya. Sang bayi menangis namun lari kepada ibunya 
minta perlindungan. Demikianlah maka para Nabiyullah lari kepada Tuhan untuk mohon perlindungan bahkan ketika tahu 
dari Tuhanlah suatu cobaan tertentu itu datang menimpa mereka. Ismail dan ibunya, misalnya, hidup dalam kesunyian mutlak 
di tanah yang asing di bawah perintah Tuhan yang diberikan kepada Ibrahim, namun mereka tidak pernah mengeluh kepada 
Tuhan dan tetap bersabar serta penuh yakin kepada-Nya seperti saat-saat sebelumnya. Terlebih lagi, Ismail dalam 
pengabdiannya kepada Tuhan menyerahkan sepenuh hidup dan pengorbanannya. Dan Idris, nabi Tuhan yang lain, 
menyerahkan seluruh hidupnya, yakni tigaratus tahun, dalam mempelajari jalan-jalan Tuhan. Setelah ini Tuhan menyebut 
seorang nabi yang membawa nama Dzulkifli yang jelas bukan dari ras Israil. Adalah suatu pemutar-balikan sejarah para nabi 
yang mengatakan bahwa dia seorang nabi Israili. Kisah Dzulkifli sebagaimana diberikan oleh Ibnu Abbas tidak ada 
sebutannya dalam tradisi Yahudi dan Kristiani serta Kitab-kitab suci mereka. Di sisi lain, Mujahid mengira bahwa Dzulkifli 
adalah nama lain dari Ilyas, dan Abu-Musa Asy’ari berkata bahwa Dzulkifli bukanlah seorang nabi. Tetapi Hasan 
mengatakan kepada kita bahwa dia adalah seorang nabi karena dia telah disebutkan dalam surat ‘Para Nabi’ (Al-Anbiyya). 
Kedua, dia telah digabungkan dengan Ismail dan Idris dan mereka itu diakui adalah nabi, yang menunjukkan bahwa dia 
seorang nabi juga. Ketiga, Tuhan Sendiri berfirman: 

“Dan Ismail dan Idris dan Dhul-Kifli; semua itu orang yang sabar” (Q.S. 21:85).  

Rahmat ini (rahmatina) adalah nama lain dari kenabian. Ke empat, Dzulkifli begitu pun Ismail dan Idris adalah teladan 
kesabaran; yakni keteguhan hati mereka inilah yang menunjukkan bahwa mereka itu nabi.  

Tak seorangpun dari kita tanpa kesulitan. Kita harus merasakan kesedihan dan penderitaan serta tunduk kepada nasib yang 
kurang beruntung. Tetapi hanya ketika kehilangan ini diderita dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan maka hal ini 
baru menjadi punya nilai spiritual. Terlebih lagi, kesucian didapat oleh dia yang berduka tidak untuk dirinya sendiri 
melainkan demi derita orang-orang lain dan yang mengabdikan kehidupannya demi kesejahteraan orang lain, tidak pernah 
mempedulikan kepentingan dirinya sendiri. Penuh kehormatanlah dia yang mencintai umat manusia dan menunjukkan kasih-
sayangnya dengan tindak pertolongan serta kedermawanan. Tak diragukan lagi, dia adalah benar-benar sedih tetapi tak 
pernah mengeluh. Kata Arab sabar yang, memberi arti berlainan tergantung penggunaannya, dalam terminologi teologi Islam 
ini berarti: 

Menghindari berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan dan hukum. 
Tidak menjerit dan menangis pada waktu kesulitan. Dalam medan perang atau waktu agresi, sabar berarti keberanian dan 
ketegaran, sebagaimana Quran Suci telah berkata: 
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“Keberanian sejati itu adalah mereka yang berdiri teguh dan berlaku sabar di bawah sakit dan kesulitan kesabaran mereka 
hanyalah demi Tuhan, dan tidak memperagakan keberaniannya”. 

Keberanian sejati terletak dalam kesabaran serta ketegaran dalam menahan nafsu, dan berdiri tanpa takut untuk menyokong 
kebaikan dan mencegah kejahatan. Jika seseorang itu sabar dalam pengertian yang benar, dia bertindak sebagai pembaharu 
dan pemimpin dari komunitas yang lebih besar dan tetap bertambah demikian bila dia kelihatan tidak hanya mencari makan 
untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan. Sesungguhnya dia adalah 
putera langit yang terilham.  

Buddha meninggalkan mahkota dan istana serta segala kesenangan hidup demi orang-orang yang terlantar dan mengalami 
kesulitan untuk membawa mereka keluar dari penderitaan dan kesedihan. Meskipun dia seorang pangeran, dia tidak pernah 
menangisi rasa sakit dan kesukarannya sendiri melainkan tetap sabar dalam menghadapinya. Dia menahan marahnya terhadap 
musuh-musuhnya dan mengajari para pengikutnya moral yang tinggi. Dia teguh dalam kebenaran bila kehormatan bahkan 
kehidupan dalam bahaya. Orang-orang mempercayai kejujurannya. Ada kisah yang diceriterakan oleh Ibnu Abbas bahwa ada 
seorang nabi yang Tuhan memberinya kerajaan. Tiada berapa lama, Dia mewahyukan kepadanya: 

“Aku akan mematikan engkau segera, karena itu serahkanlah kerajaan itu kepada orang lain, yang akan menjadi pewarismu, 
dia harus menyembah Tuhan pada waktu malam dan menjalani puasa sepanjang hari. Dia tidak boleh marah selagi mengadili 
orang”.  

Atas pariwara sebagai nabi, seorang lelaki menyerahkan dirinya mengaku bahwa dia adalah orang yang dimaksud. Setan 
datang mencobainya dengan keras tetapi dia terbukti sempurna dan bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan itu, Tuhan 
berkenan kepadanya dan memberi nama Dzulkifli (Razi jilid 6 halaman 136). Perawi yang lain Mujahid menceriterakan kisah 
ini untuk Ilyas. Dari kisah ini bila kita hilangkan namanya, jelaslah bahwa kisah ini hanya punya sedikit sekali perbedaan 
dengan riwayat Buddha, yang meninggalkan kerajaannya dan menjalani praktek hidup bertapa yang keras. Mara (setan) 
mencobainya tetapi dia tetap teguh dalam menolak bisikan jahat dari setan. Dia menghilangkan kecemburuan dan kemarahan, 
meskipun musuh-musuhnya membencinya dengan sengit. Mereka yang telah mempelajari riwayat hidup Buddha, kenal benar 
bahwa dia memiliki semua sifat moral yang tinggi. Sekarang, menyimpulkan bahwa Buddha adalah seorang yang terilham.  

Quran Suci berulang-ulang berfirman:  

“Dan bagi tiap-tiap umat ada Utusan. Maka apabila Utusan mereka datang, perkara akan diputuskan antara mereka dengan 
adil, dan mereka tak akan dianiaya” (Q.S.10:47).  

Orang-orang dari Timur Jauh, Cina, Jepang, dan Tibet, membentuk sejumlah besar mayoritas populasi dunia. Bagaimana ini 
bisa masuk di akal untuk mengira bahwa sejumlah besar umat semacam itu tidak mendapatkan juru ingat atau utusan yang 
dikirimkan kepada mereka, dan kemudian mereka bisa menegakkan suatu agama yang mengaku mempunyai penganut yang 
lebih besar dari umat lain. Pada hari pengadilan ketika hukum pembalasan Ilahi akan mengadili di antara umat sesuai dengan 
kitab wahyunya masing-masing, jika tidak ada kitab atau hukum yang pernah diturunkan kepada suatu umat tertentu melalui 
utusan-Nya, lalu atas dasar apa mereka akan diadili? Hendaknya dicatat bahwa umat Buddha bukanlah suku terasing 
melainkan bangsa yang beradab. Dinyatakan dalam Quran Suci:  

“Dan orang-orang yang berjuang untuk Kami, Kami pasti akan memimpin mereka di jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 
itu menyertai orang yang berbuat baik”. (Q.S. 29:69).  

Dan siapakah yang mengingkari bahwa Buddha berjuang keras untuk mengenal jalan yang lurus dan menderita dirinya demi 
mencari cahaya ruhani. Perkara revolusioner pertama dalam kehidupan gautama yalah bahwa dia mendapat julukan ‘Buddha’ 
yang berarti ‘seorang yang tercerahkan’. Dia duduk di bawah satu Pohon tertentu (belakangan disebut pohon ilmu). Dia 
memutuskan bahwa dia tak akan berdiri sebelum menerima pencahayaan. Dia memiliki kemauan baja; sehingga dia lebih 
disukai dengan gelar ‘Buddha’ (seorang yang mendapat pencerahan) dari langit. Dia langsung kembali kepada para pertapa 
yang mengutuknya dan kini mereka berlari menemuinya dan memanggilnya “Saudara”. Untuk itu, dia menjawab: 
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“Wahai pertapa, jangan tujukan seorang yang sempurna sebagai ‘Saudara’, seorang yang sempurna adalah Buddha(yang 
tercerahkan) yang suci dan utama”.  

Dan tertulis dalam Quran Suci:    

“Apakah orang yang telah mati, lalu Kami hidupkan lagi, dan kepadanya Kami beri cahaya yang dengan itu dia berjalan di 
antara manusia” (Q.S. 6:123).  

Buddha telah bangkit dari kematiannya menuju hidup; dia sekarang telah membawa cahaya dengan mana dia menunjukkan 
jalan kepada orang-orang lain.  

Suatu hari setelah enam tahun dengan bertapa menahan diri yang sangat ketat yang telah menurunkan dirinya hingga berubah 
tinggal tulang, dia diserang penyakit keras dan jatuh pingsan. Maka dia tiba pada kesimpulan bahwa dia harus menggunakan 
suatu ‘jalan tengah’(majjhima pad), langkah antara penolakan diri dari seorang pertapa dengan keinginan sensual, dan inilah 
jalan yang lurus.”jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat” (Q.S. 1:5, 4:69). Dikatakan dalam Quran Suci: “Dan 
tiada suatu umat, melainkan telah berlalu di kalangan mereka seseorang juru ingat” (Q.S. 35:24). 

Alasan yang diberikan adalah: “agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah (datangnya) para 
Utusan” (Q.S. 4:165). Jika tak seorangpun juru ingat telah datang di kalangan bangsa India, maka alasan mereka pada hari 
pengadilan terhadap Tuhan adalah bahwa Dia tidak mengirim utusan seorangpun kepada mereka sehingga mereka bisa 
beriman kepada rasul-Nya dan beriman kepada-Nya. Adalah masuk akal untuk berpendapat bahwa suatu komunitas yang 
besar semacam itu tersisih dari “Rahmat bagi segala bangsa” s.a.w., bahwa dia tidak membenarkan Buddha atau ‘cahaya 
Asia’, maupun Buddha menubuatkan “demi kehendak dari segala bangsa” (Kejadian 49:10, Yesaya 2:2, 11:10, 42:1,4). 
Dalam ayat yang dikutip di atas, disebutkan tiga nabi besar – Ismail, Idris dan Dzulkifli dalam satu kategori yang sama dan 
dinyatakan bahwa mereka itu sabar dalam segala keadaan. Ismail telah menyerahkan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan. 
Idris (Henokh) membaktikan seluruh hidupnya dalam mempelajari sifat-sifat Tuhan dan berjalan bersamanya selama tigaratus 
tahun (Enokh dalam bahasa Ibrani berarti ‘seorang yang sangat berbakti’, Kejadian 5:22-24). Yang ketiga adalah Dzulkifli, 
kifl berarti ‘dua kali, duakelipatan pahalanya’. Karena itu, Dzulkifli berarti, ‘Seorang yang telah diberi pahala dua kali lipat’. 
Ada juga ayat lain yang menerangi arti dari kata sifat ini. Bahwa ahli Kitab bila mereka percaya kepada Nabi Suci, maka 
mereka akan dihadiahi Tuhan pahala dua kali: 

“Dan apabila dibacakan kepada mereka, mereka berkata: Kami beriman kepadanya; sesungguhnya itu Kebenaran dari Tuhan 
kami. Sesungguhnya sebelum itu kami orang yang berserah diri.   Mereka akan diberi ganjaran lipat dua, karena mereka 
sabar, dan menolak kejahatan dengan   kebaikan, dan membelanjakan sebagian yang Kami rezekikan kepada mereka” (Q.S. 
28:53-54). 

 Alasan untuk memberikan pahala dua kali lipat diberikan dengan kata-kata: “Karena mereka menolak kejahatan dengan 
kebaikan”.  

Orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah “ahli kitab”, yang beriman kepada kitab-kitab suci mereka maupun 
kepada Nabi Suci s.a.w. Jelaslah bahwa Buddha atau Dzulkifli adalah salah-satu dari mereka, dia beriman kepada kitabnya 
sendiri dan meramalkan datangnya Maitreya Buddha yang mirip dirinya. Karena itu, Tuhan menghadiahi dia dengan pahala 
berlipat dua sesuai dengan gelarnya yakni ‘Dzulkifli’.  

Sebagai penutup, boleh saya katakan bahwa Islam meletakkan landasan universalisme. Ini terbukti tidak saja yang terbesar 
melainkan juga tenaga yang mempersatukan elemen kemanusiaan yang berbenturan. Untuk pertama kalinya diumumkan 
bahwa kepada setiap bangsa itu dikirim seorang utusan dan Nabi Suci kita yalah yang membenarkan semua nabi. Sekarang 
buku berjudul “Muhammad dalam Kitab-kitab Suci Dunia” adalah suatu bukti tercatat, yang diterbitkan untuk pertama 
kalinya dalam sejarah Islam, mengenai fakta skriptural yang besar yang diperkuat dalam al-Quran bahwa semua nabi, mereka 
yang muncul sebelum Nabi Suci Muhammad s.a.w. telah meramalkan kedatangannya yang diberkahi. 
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Buku berjudul Muhammad dalam Kitab Suci Dunia karya Maulana Abdul Haque Vidyarthi (1888 - 1978) dapat 
didownload gratis di pakdenono.com (Bagi yang mampu membeli, harap membeli bukunya. Penyusun menawarkan ebook-
ebook gratis hanya kepada mereka yang tidak mampu membeli tetapi membutuhkan ebook-ebook untuk memperluas 
wawasan. Jika penjelasan pengarangnya benar, saya menyeru kepada umat Islam agar menghormati agama-agama lain. 
Sebagai ajakan kerjasama dengan umat agama lain, saya ingin ada Buddha Therapy, Hindu Therapy, dsb) 

 

Orang-orang yang Terlibat Terorisme atas Nama Agama 

Harun Yahya 

Akhlaq agama melarang setiap bentuk terorisme, namun demikian, beberapa kelompok teroris masih saja menyatakan mereka 
bertindak atas nama agama. Akan tetapi, jika seseorang melihat lebih dekat pada pandangan orang-orang yang melakukan 
pembantaian atau menggunakan kekerasan sebagai jalannya, jelaslah bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang.  

Mereka tidak mengetahui kebenaran agama dan tidak mampu untuk hidup di dalamnya serta mengerti akhlaq agama. Setiap 
orang yang benar-benar percaya pada keberadaan Allah, yang sungguh-sungguh takut kepada-Nya, dan bersandar pada kitab 
yang telah diturunkan-Nya, tidak akan pernah sanggup mengambil segala bentuk tindakan yang bisa menyakiti orang-orang 
yang tak bersalah dan tidak bisa membela diri. Karena itulah, orang yang melaksanakan tindak terorisme dan kekerasan atas 
nama Islam, tidak bisa dikatakan sebagai kelompok agama. 

Pesan sesungguhnya dari sebuah agama atau sistem pemikiran lainnya acapkali diselewengkan oleh mereka yang menamakan 
diri sebagai pengikutnya, atau ditafsirkan secara keliru. Hal tersebut berlaku untuk Yudaisme maupun Kristen. Para tentara 
Perang Salib, sebagai contoh, adalah orang-orang Kristen Eropa yang berangkat dari Eropa pada akhir abad ke-11 dengan 
tujuan membebaskan Tanah Suci. Mereka mungkin berangkat dengan tujuan agama, tapi nyatanya mereka menyebarkan 
ketakutan dan kebiadaban ke mana pun mereka pergi. 

Kebiadaban mereka, yang menyalahtafsirkan agama Kristen, yang merupakan agama cinta kasih dan tentunya tidak 
memberikan ruang untuk kekerasan, jelas sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama sejati sama sekali. 

Sebagian besar orang yang menggunakan teror atas nama agama merupakan kelompok-kelompok fanatik yang terkait dengan 
kepercayaan penyembah berhala atau ajaran-ajaran mistik yang baru muncul, yang sama sekali bukan agama wahyu.  

Kelompok-kelompok ini, terutama di Amerika dan Jepang, melaksanakan tindakan kekerasan yang mengerikan terhadap 
anggotanya sendiri dan juga orang lain. Termasuk di dalamnya kelompok-kelompok yang membakar diri mereka sampai mati 
di sebuah tanah pertanian, atau melakukan bunuh diri massal di tempat tidur, atau orang-orang yang menyakiti orang lain 
dengan melepaskan gas beracun di jaringan terowongan kereta bawah tanah di Jepang.  

Kelompok lainnya yang mulai menarik perhatian karena tindak terorismenya meliputi kelompok rasis fanatik seperti Ku Klux 
Klan dan kelompok-kelompok neo-Nazi. Selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini, terlihat adanya peningkatan 
pemikiran rasis dan fasis di kalangan muda, yang telah menyebabkan makin meningkatnya jumlah tindak kekerasan.  

Serangan-serangan yang ditujukan terhadap orang-orang Turki di Jerman beberapa tahun lalu, penyiksaan dan penyerangan 
yang ditujukan kepada orang keturunan Asia dan Afrika di negara-negara Eropa lainnya, dan tindak kekerasan terhadap orang 
berkulit hitam dan Arab masih terjadi di Amerika Serikat hingga hari ini, semuanya bisa disebutkan di antara cara-cara yang 
digunakan oleh kelompok seperti itu. 

Tidak boleh dilupakan bahwa pada akar semua gerakan-gerakan menyimpang, terdapat kenyataan bahwa orang-orang seperti 
itu telah berpaling dari akhlaq agama dan telah dibesarkan tanpa pengetahuan yang benar tentang agama.  
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Akhlaq yang umum pada agama Islam, Kristen, dan Yahudi amat bertentangan dengan sistem Dajjal, yang dibangun di atas 
kekerasan dan kebiadaban. Pada akar agama terdapat cinta, perhatian, dan belas kasih. Allah telah memerintahkan kita untuk 
memperlakukan sesama dengan adil, tenggang rasa, pengertian, belas kasih, dan rasa hormat.  

Lebih jauh lagi, manusia diwajibkan bersikap seperti itu tanpa memandang agama, bahasa, ras, atau jenis kelamin dari orang 
yang dihadapinya. Karena itulah, mustahil terdapat kekerasan di dalam masyarakat tempat akhlaq agama berlaku. Akhlaq 
agama merupakan satu-satunya sistem yang dapat membimbing manusia ke arah kedamaian dan keamanan. Allah 
mengungkapkan dalam sebuah ayat, 

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu turuti langkah-
langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu." (al-Baqarah [2]: 208) 
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BAB 5 
 
 

 

  
 

Program Komprehensif Internasional Untuk Menanggulangi Masalah 
Penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa Berbasis Ajaran 

Islam (Konsep Pertama Di Dunia)  
 

Rasululloh SAW. Menyuruh Bilal memberitahukan kepada orang banyak : ‘Tiada akan masuk ke dalam surga melainkan diri 

(jiwa) yang muslim. Dan Tuhan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka” (HR. Bukhari No 1378) 

Rasululloh SAW. Bersabda: “Kamu dapati juga orang yang amat baik dalam urusan ini (keagamaan) ialah orang yang 

sangat membencinya (HR. Bukhari N0 1520) * maksudnya sebelum mengetahui yang sebenarnya, dia amat benci, tetapi 

setelah diketahuinya, dia amat mencintai dan membelanya 

etika kekacauan merajalela, kerusakan terjadi di mana-mana, Allah mengutus nabi untuk memperbaiki keadaan 
dan menyelamatkan orang-orang yang mau diselamatkan sebelum datang bencana besar. Sang nabi membawa 
program berupa cara-cara menuju keselamatan. Siapa yang mau selamat, maka ikutlah program. siapa yang tidak 

ingin selamat, maka tunggulah kebinasaan. 

Nabi hanya bisa mengajak kepada keselamatan tanpa bisa memaksa umatnya untuk ikut program. bahkan seorang nabi 
tidak bisa memaksa keluarganya sendiri. contohnya nabi Nuh yang meskipun telah berusaha, tetapi anaknya tak mau ikut 
program keselamatan dan si anak pun tidak selamat. 

Para nabi memurnikan kembali program-program keselamatan dari nabi-nabi sebelumnya yang telah banyak bid’ah dan 
penyesatan. kemudian program-program yang telah ada disusun dan disatukan untuk dijadikan program keselamatan yang 
lebih komprehensif karena semua perilaku buruk dari umat-umat nabi-nabi sebelumnya telah turun temurun dan berkembang 
dalam kehidupan umatnya. 

24 nabi63 datang silih berganti. kekacauan yang lebih kompleks terjadi lagi. lalu diutuslah nabi Muhammad sebagai nabi 
terakhir. Program-program keselamatan dari 24 nabi terdahulu beliau susun dan disatukan untuk memperbaiki dan 
menyelamatkan umat beliau yang mana semua perilaku buruk umat nabi-nabi sebelumnya ada pada umat beliau. nama 
programnya adalah Islam (selamat). 

Makna selamat itu sangat luas dan merupakan kebutuhan utama bagi seluruh manusia. kita semua ingin selamat di darat, 
laut, dan udara. kita ingin selamat dari penyakit jiwa dan raga, ingin selamat dari kekacauan, ingin selamat dari keterpurukan, 
ingin selamat dari kemiskinan, ingin selamat dari kejahatan, ingin selamat dari kebodohan, ingin selamat dari kehancuran 
                                            
63 25 Nabi adalah jumlah Nabi yang harus kita ketahui karena totalnya 124.000 Nabi. Dari sini kita harus menghormati agama lain (termasuk Kejawen) 
karena saya yakin agama-agama (kebaikan-kebaikan) tersebut adalah peninggalan para nabi. Beruntunglah banyak ulama Islam yang juga mempelajari 
agama-agama lain karena itulah salah satu cara yang baik untuk memahami agama Islam. 

K 
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hidup, ingin selamat di dunia dan di akhirat. sehatkah jiwa orang yang membenci keselamatan dan menghalang-halangi 
keselamatan orang lain? 

Karena tidak akan ada lagi nabi yang diutus, maka nabi Muhammad bukan hanya mendidik dan mengharuskan umatnya 
agar menjadi peserta program. beliau juga mendidik dan mengharuskan umatnya untuk menjadi koordinator, penyusun 
program, dan penyebarluas program keselamatan yang beliau ajarkan (meneruskan tugas kenabian). 

14 abad telah berlalu sejak nabi Muhammad wafat. sejak saat itu, banyak sekali program Islami yang disusun oleh jutaan 
umat nabi Muhammad di seluruh dunia. 

Islam adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Orang muslim adalah orang yang mengamalkan 
ajaran Islam dan jiwanya muslim, bukan setiap orang yang bersorban dan berjubah adalah orang Islam. Sorban dan jubah 
hanyalah fashion. 

Barat bukan berarti kafir karena banyak orang barat yang pada hakikatnya hidup sesuai ajaran Islam. Apa yang kita sebut 
Negara muslim bukan berarti penduduknya adalah orang-orang muslim karena banyak juga yang hanya muslim dalam Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dan banyak yang pada hakikatnya kafir. Muslim yang saya maksud adalah Muslim menurut Allah 
dan rasul-Nya. 

Jika ada kebaikan yang sesuai ajaran Islam di mana saja, dalam agama apa saja, atau pada siapa saja dan dalam bahasa 
apa saja, harus kita akui kebenarannya. Semua kebaikan adalah milik manusia -terlepas dari Agama, suku bangsa, bahasa, 
profesi, latar belakang dan sebagainya- sejak jaman nabi Adam hingga kiamat nanti yang berserakan di sana-sini dan tugas 
kita sekarang adalah pencarian ulang serta mengumpulkan kembali semua kebaikan di mana pun berada. 

Saya Muhammad Yusuf. sebodoh dan seburuk apapun perilaku saya, saya termasuk umat nabi Muhammad yang juga 
berhak menjadi peserta, penyusun, dan penyebarluas program Islami. Program saya bernama Islam Therapy “Menjadikan 
Islam Sebagai Modalitas Terapi”. 

Program Islam Therapy disusun dari berbagai program Islami (kebaikan) di seluruh dunia-mulai dari nabi Adam hingga 
program Islami masa kini-sekaligus sebagai penghubung antar program dengan mengingat bahwa Islam adalah program 
keselamatan universal;untuk segenap makhluk. 

Siapa pun Anda, apa pun agama Anda, dari bangsa mana pun Anda, selama Anda manusia dan memiliki sesuatu yang 
sesuai dengan ajaran Islam, baik berupa ungkapan, nasihat, ide, tulisan, biografi, website dan sebagainya, maka ijinkanlah 
saya untuk mengikutsertakannya dalam program Islam Therapy.  

Selain “selamat”, Islam juga bisa diartikan “kemenangan” dan “berserah diri”. Program Islam Therapy tahap pertama 
adalah untuk keselamatan, tahap kedua kemenangan atau kesuksesan, dan tahap terakhir berserah diri. 

Penyalahgunaan Narkoba, HIV/ AIDS, dan Gangguan Jiwa sedang menjadi ancaman global. ratusan juta orang telah 
menjadi korban. Program Islam Therapy adalah program keselamatan yang saya ajukan untuk menyelamatkan kita semua 
dari ancaman-ancaman global tersebut. berdakwah melalui ilmu kesehatan, Entepreneurship, dan Iptek merupakan misi 
Program Islam Therapy. ketiga bidang inilah yang menjadi bidang-bidang terbesar yang dijadikan program-program Islami 
oleh umat nabi Muhammad. melalui ketiga bidang ini pula saya mengajak semuanya kembali kepada program keselamatan 
yang murni dari nabi Muhammad. 

Program Islam Therapy adalah program yang sangat komprehensif. bahkan jauh hari sebelum seseorang dilahirkan dan 
jauh hari setelah seseorang meninggalkan dunia, telah dibuatkan program keselamatan. Islam Therapy adalah program yang 
mudah dilaksanakan oleh semua orang. tentunya semuanya kembali kepada diri masing-masing. apakah ingin selamat atau 
tidak? 

Jauh hari sebelum seseorang dilahirkan Islam mengajarkan agar orang tua menikah secara sah. sebelum bersetubuh, Islam 
mengajarkan agar suami-istri memohon perlindungan Allah dari keikutsertaan setan dalam bersetubuh. jika kita tidak 
membaca do’a perlindungan, maka setan akan ikut bersetubuh dan memancarkan “spermanya” sehingga anak yang lahir 
adalah anak setan. di kemudian hari, karena si anak adalah anak setan, maka perilakunya sama dengan perilaku bapaknya. 
jadi pecandu narkoba, seks bebas, anti agama, keras hati, sombong, durhaka, suka melakukan kekerasan, pelaku kriminal, 
dsb. setan juga bisa merusak sperma dan DNA manusia sehingga anak yang akan lahir bisa mengalami cacat fisik atau 
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mental. memang, sejak jauh hari sebelum seseorang dilahirkan, setan sudah menghancurkan hidup musuhnya hingga kita tak 
perlu aneh dengan banyaknya kasus-kasus penderitaan manusia, mulai dari yang cacat fisik dan mental, sistem kekebalan 
tubuhnya rusak, di penjara karena melakukan tindakan melanggar hukum, sampai mati karena keguguran. 

Ada pun program setelah jauh hari seseorang meninggal dunia, kita yang masih hidup mendo’akannya. betapapun 
besarnya kejahatan yang dilakukan manusia, kita harus mendo’akannya karena walau bagaimanapun dia hanyalah korban dari 
permusuhan setan terhadap manusia yang sebetulnya permusuhan setan terhadap manusia hanya karena persoalan yang 
sepele. Saya meyakini bahwa yang melakukan segala kejahatan adalah setan sedangkan manusia yang melakukannya 
dijadikan kambing hitam oleh setan. Karena itulah kita harus waspada dan menutup semua pintu masuk setan ke dalam hati 
kita agar kita selamat (muslim) dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang benar secara kaffah. 

Islam mengajarkan semua program-program untuk mengatasi HIV/AIDS mulai dari Preventif, Kuratif, hingga after care. 
Bagaimana tentang “orang-orang Islam” yang men-stigma ODHA? Stigma tidak diajarkan oleh Islam, stigma adalah ajaran 
Setan! Saya hanya mengakui dua ajaran. Ajaran Islam (di dalamnya ada semua agama dan kebaikan) dan ajaran Setan (di 
dalamnya ada semua keburukan). Artinya, jika bukan muslim berarti setanis. Tapi ada juga yang muslim-setanis dan setanis-
muslim. 

Saya tidak setuju dengan “orang-orang Islam” yang mengarahkan kaum muslimin agar memusuhi agama lain, Yahudi 
misalnya. Mereka bilang “Orang-orang Yahudi” membantai orang-orang Islam dengan biadab di Gaza padahal saya 
menganggap mereka bukan orang-orang Yahudi melainkan kaum setanis. Bahkan umat Yahudi sendiri mengutuk mereka dan 
tidak mengakui mereka sebagai umat Yahudi. Agama Yahudi adalah agama samawi, sama dengan Islam dan mustahil 
mengajarkan tindakan-tindakan pembantaian. Musuh kita adalah setan, bukan umat agama lain, BUKAN bangsa lain, bukan 
manusia lain ; jangan terkecoh oleh setanis yang mengadu domba kita !. 

Kita menganggap bahwa kehancuran moral generasi muda Islam adalah program Kristen padahal para pastur dan pendeta 
sendiri kelabakan dengan kehancuran moral umat kristiani. Saya tekankan, kehancuran moral bangsa kita bukan program 
agama lain melainkan program setan dan setanis berbaju agama. 

Islam adalah kasih sayang untuk seluruh alam. dunia yang ingin saya wujudkan adalah dunia yang penuh dengan 
kedamaian dan keselamatan; setidaknya untuk diri saya sendiri. Manusia, Jin, Binatang, dan Alam saling menyayangi. tak ada 
perang, tak ada ketakutan, tak ada kemiskinan, tak ada penindasan, tak ada permusuhan, tak ada bencana alam dan tak ada 
kesedihan. jika dunia yang ingin Anda wujudkan sama seperti dunia yang ingin saya wujudkan, lupakan kata mustahil 
terwujud. mari kita bekerjasama dan berjuang bersama-sama. 

Program Islam Therapy adalah program internasional jangka panjang. Tentunya kerjasama dan dukungan multipihak 
sangat dibutuhkan. Melalui program Islam Therapy, mari kita tampilkan Islam sebagai kasih sayang kepada seluruh alam. 
Kebahagiaan, kesehatan, kemuliaan, kejayaan, dan kesuksesan umat manusia di dunia serta di akhirat hanya dalam 
pengamalan agama Islam secara total (kaffah). 

Penting diketahui bahwa Islam Therapy adalah ajaran Islam yang saya pahami; bukan ajaran Islam adalah benar-benar 
seperti Islam Therapy. saya berlepas diri jika ada ketidaksesuaian dengan al-Qur’an dan al-Hadist dalam program Islam 
Therapy. saya tidak menganggap benar apa yang saya pahami tentang ajaran Islam. karena itu, yang benar adalah al-Qur’an 
dan al-Hadist, bukan ajaran Islam yang saya pahami. saya pun tidak mengajak Anda untuk mengikuti saya, tetapi ikutilah al-
Qur’an dan al-Hadist. 

Di masa kita sekarang, menurut saya, pelajaran dan petunjuk sudah sangat lengkap. kita telah mengetahui masalah yang 
menimpa nabi Adam berikut solusinya. kita telah diajarkan bagaimana para nabi mengatasi banyak sekali masalah yang 
mereka hadapi. kita telah mengetahui akibat buruk dari kedurhakaan kepada Alllah yang dicontohkan oleh milyaran orang-
orang sebelum kita dengan segala kepribadian dan riwayat hidup mereka. 

Kita telah mengetahui masa depan suatu umat nabi terdahulu yang melanggar petnjuk-petunjuk yang diajarkan oleh 
nabinya. kita mengetahui bagaimana penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan kaum Yahudi dan kaum nasrani ribuan 
tahun yang lalu dan bagaimana kondisi kaum Yahudi dan nasrani saat ini- yang ternyata umat Islam mengkuti langkah 
mereka sehingga kondisi umat Islam sekarang sama seperti kondisi “saudara-saudaranya”. mungkin sudah saatnya mereka 
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sadar bahwa mereka sama-sama sedang tersesat dan bekerjasama untuk kembali kepada Tuhan mereka karena Tuhan mereka 
sama. 

Kita sedang berada pada masa jahiliyah dan kita telah mengetahui bagaimana nabi Muhammad mengatasi kejahiliyahan. 
kita telah mengetahui bagaimana perjuangan nabi Muhammad dan para sahabatnya dari awal hingga akhir. kita telah 
mengetahui betapa damainya kehdupan pada masa orang-orang mengamalkan ajaran Islam dan kita kita tahu apa akibatnya 
ketika orang-orang semakin jauh meninggalkan ajaran-ajaran Islam. 

Orang-orang Islam (orang-orang baik) terdahulu meninggalkan saling mengajak kepada kebaikan (dakwah) dan mulai 
kembali mengkonsumsi khamr dan sekarang ratusan juta orang di seluruh dunia telah menjadi korban narkoba sebagai akibat 
buruk pelanggaran terhadap larangan meminum khamr yang kita anggap sepele. Orang-orang terdahulu membuka kembali 
pintu-pintu perzinahan dan sekarang akibat buruk perzinahan menyengsarakan ratusan juta orang. Orang-orang terdahulu 
membuka kembali pintu-pintu setan dan sekarang banyak terjadi kasus kriminal dan gangguan jiwa, mulai dari pencurian, 
tawuran, skizofrenia, hingga pembunuhan (mutilasi). 

Karena itulah langkah awal gerakan program Islam Therapy meniru langkah awal Rasulullah di masa jahiliyah. ada pun 
ajaran-ajaran Islam yang diturunkan pada saat para sahabat telah memliki keimanan yang kuat dan telah banyak yang 
memeluk Islam, akan kita jadikan program lanjutan dan akan kita laksanakan setelah kita memiliki iman yang kuat dan 
setelah banyak orang memeluk Islam. 

Kita akan laksanakan Ajaran Islam dengan sebenar-benarnya dan akan kita gunakan ajaran Islam yang keras agar apa 
yang telah kita alami bersama tidak terulang karena kita telah bersusah payah memperbaiki segala kehancuran akibat 
melanggar aturan-aturan Islam. 

Islam Therapy Merupakan suatu ajakan kepada Para Penyalahguna Narkoba, ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), Para 
Pengidap Gangguan Psikologis (gelisah, frustasi, cemas, bersedih hati, emosi tidak stabil, putus asa, hidup tanpa tujuan, 
gangguan kepribadian, dsb) dan Segenap umat Nabi Muhammad SAW, untuk menjadikan Islam sebagai Modalitas Terapi. 
Ajaran Islam yang umum seperti Sholat, Sholat Berjamaah, Puasa, Wudhu, Bersiwak, memakai wewangian, membaca Al-
qur’an, dzikir, Sholat Tahajud, dan sebagainya telah dilakukan banyak riset oleh para pakar kesehatan di berbagai negara 
termasuk Indonesia. Hasilnya, segala yang diperintahkan dalam agama Islam berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan 
mental serta kesehatan lingkungan hidup sedangkan segala yang dilarang adalah karena dapat merusak tubuh, jiwa, Sistem 
Imun, sistem Sensor, akal, dan sebagainya. 

Selain itu, ada juga ilmu kedokteran Islam, Thibbun Nabawi, yaitu ilmu kedokteran yang diajarkan oleh Nabi seperti 
Bekam (Cupping Metodh), Ruqyah, Madu, Habbatussauda (Black Cumin), dan lain-lain yang juga telah dilakukan penelitian 
ilmiah baik di Amerika, Jepang, Mesir, Jerman, Perancis, dan lain-lain dengan hasil yang sangat menakjubkan! 

Dr. Moh Sholeh Menulis dalam bukunya yang berjudul “Terapi Salat Tahajud Menyembuhkan Berbagai Penyakit”  : 
“Menurut Paradigma lama, Agama dinilai sebagai sesuatu yang harus diterima secara Dogmatis, terpisah dari Sains, dan 
mustahil bisa dibuktikan secara ilmiah. Implikasinya adalah bahwa dakwah sering dilakukan hanya dengan pendekatan yang 
bersifat normative, ancaman, dan siksaan, bukan atas dasar bahwa ibadah itu suatu kebutuhan dan memiliki implikasi 
langsung bagi kesehatan dan kesempurnaan lahir-batin”. 

Dr. R. H. Su’dan M.D., S.K.M. dalam kata pengantar bukunya yang berjudul “Al-Qur’an & Panduan Kesehatan 
Masyarakat” menulis : ”Menurut pendapat kami, juru dakwah yang baik harus tahu ilmu kesehatan masyarakat, sebaliknya 
juru kesehatan yang baik juga harus tahu dasar-dasar ajaran Islam. Pendidikan kesehatan harus dimasukkan secara integral ke 
dalam kurikulum pesantren. Sebaliknya pendidikan Islam harus pula dimasukkan ke dalam kurikulum kedokteran. Al-Qur’an, 
Al-Hadis, ilmu kesehatan serta kedokteran harus dibahas secara terpadu. Dapat dimulai dengan mengemukakan dahulu ayat-
ayat Al-Qur’an dan Al-Hadis serta Fiqh dan kita buktikan bahwa ajaran Islam sesuai dengan kesehatan” 

Agama Islam adalah Agama yang lengkap dan sempurna. Dalam agama Islam diajarkan Kecerdasan Qalbiah, 
Entrepreneurship, Ilmu Kesehatan, Membaca dan Menulis, Ilmu dakwah (penyuluhan), Mencari dan menyebarluaskan 
informasi, Ilmu ekonomi, Ilmu pendidikan, Psikologi, Iptek, Politik, Ilmu komunikasi, Management, Mnemonik, Konseling, 
memberdayakan SDM, Sosiologi, Leadership, dll. 
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Kecerdasan Qalbiah 

Kecerdasan Qalbiah adalah kecerdasan Intelektual, Emosional, Moral, Spiritual, dan Agama. Sosok yang telah mencapai 
kecerdasan Qalbiah yang sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Secara fisik, beliau pernah dibedah kalbunya sebanyak 
empat kali oleh malaikat Jibril dan disucikan dengan air Zam-zam. Salah satu pembedahannya adalah ketika beliau akan 
melakukan perjalanan isra’ dan mi’raj. Dalam satu sisi, Nabi Muhammad SAW. dikatakan sebagai sosok yang ummi, dalam 
arti tidak bisa membaca dan menulis, padahal membaca dan menulis dianggap sebagai dasar-dasar kecerdasan intelektual-
rasional. Hal itu tidak berarti bahwa beliau tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Boleh jadi secara intelektual (rasional) 
beliau tidak memiliki kecerdasan, tetapi secara intelektual (intuitif), emosional, moral, spiritual, dan beragama beliau 
dianggap orang yang paling tinggi memiliki kecerdasan. Dampak buruk dari pendidikan yang hanya mengejar nilai akademis 
dengan tidak mempedulikan kecerdasan emosi, moral, spiritual, dan agama, adalah kehancuran.  

Daniel Goleman Ph.D menulis dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence : ”Tipe murni IQ-tinggi (artinya 
mengesampingkan kecerdasan emosional) hampir merupakan karikatur kaum intelektual, terampil di dunia pemikiran tetapi 
canggung di dunia pribadi. Profil-profilnya sedikit berbeda untuk kaum pria dan kaum wanita. Pria ber-IQ tinggi dicirikan- 
tak mengherankan- dengan serangkaian luas kemampuan dan minat intelektual. Penuh ambisi dan produktif, dapat 
diramalkan dan tekun, dan tidak dirisaukan oleh urusan-urusan tentang dirinya sendiri. Cenderung bersikap kritis dan 
meremehkan, pilih-pilih dan malu-malu, kurang menikmati seksualitas dan pengalaman sensual, kurang ekspresif dan 
menjaga jarak, dan secara emosional membosankan dan dingin. Sebaliknya kaum pria yang tinggi kecerdasan emosionalnya, 
secara sosial mantap, mudah bergaul dan jenaka, tidak mudah takut atau gelisah. Mereka berkemampuan besar untuk 
melibatkan diri dengan orang-orang atau permasalahan, untuk memikul tanggung jawab, dan mempunyai pandangan moral; 
mereka simpatik dan hangat dalam hubungan-hubungan mereka. Kehidupan emosional mereka kaya, tetapi wajar; mereka 
merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dunia pergaulan lingkungannya. Kaum wanita yang semata-
mata ber-IQ tinggi mempunyai keyakinan intelektual yang tinggi, lancar mengungkapkan gagasan, menghargai masalah-
masalah intelektual, dan mempunyai minat intelektual dan estetika yang amat luas. Mereka juga cenderung mawas diri, 
mudah cemas, gelisah, dan merasa bersalah, dan ragu-ragu untuk mengungkapkan kemarahan secara terbuka (meskipun 
melakukannya secara tidak langsung). Sebaliknya, kaum wanita yang cerdas secara emosional cenderung bersikap tegas dan 
mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, dan memandang dirinya sendiri secara positif; kehidupan bagi mereka 
memberi makna. Sebagaimana kaum pria, mereka mudah bergaul dan ramah, serta mengungkapkan perasaan mereka dengan 
takaran yang wajar (misalnya, bukan dengan meledak-ledak yang nanti akan disesalinya); mereka mampu menyesuaikan diri 
dengan beban stres. Kemantapan pergaulan mereka membut mereka mudah menerima orang-orang baru; mereka cukup 
nyaman dengan dirinya sendiri sehingga selalu ceria, spontan, dan terbuka terhadap pengalaman sensual. Berbeda dengan 
kaum wanita yang semata-mata ber-IQ tinggi, mereka jarang merasa cemas atau bersalah atau tenggelam dalam kemurungan. 
Tentu saja gambaran ini merupakan gambaran ekstrem- kita semua memiliki campuran kecerdasan IQ dan kecerdasan 
emosional dengan kadar yang berbeda-beda. Tetapi, gambaran ini menyajikan suatu pandangan instruktif tentang apa yang 
ditambahkan secara terpisah oleh masing-masing dimensi ini terhadap ciri seseorang. Sejauh seseorang sekaligus mempunyai 
kecerdasan kognitif maupun emosional, gambaran-gambaran ini berbaur. Namun, di antara keduanya, kecerdasan emosional 
menambahkan jauh lebih banyak sifat-sifat yang membuat kita menjadi lebih manusiawi. 

Entrepreneurship 

Entrepreneurship merupakan karakter yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menghasilkan sesuatu yang sumber 
asalnya berada atau tersebar di berbagai pihak. Ia menjadikannya suatu hal yang baru yang bermanfaat melalui suatu proses 
inovasi. Ia juga menjadi bagian praktek atau perilaku baru dalam masyarakat yang dibicarakan. Individu yang melakukan hal 
tersebut dinamakan entrepreneur. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Dan inovasi tersebut hasilnya diterima oleh masyarakat. 
Kata masyarakat inilah yang berkaitan dengan istilah civic. Karena itu, inovasi tersebut harus memberikan keuntungan bagi 
seluruh masyarakat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi sang inovator atau seorang entrepreneur saja. Karena itu 
seorang entrepreneur sejak awal harus memiliki jiwa atau semangat kemasyarakatan. Seorang civic entrepreneur dapat 
berasal dari LSM, dunia usaha, pemerintah atau kalangan lainnya yang memiliki motivasi untuk mengembangkan inovasi 
demi kepentingan umum. Metoda atau teknik untuk mencapai hal tersebut serta skalanya bermacam-macam tergantung 
masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai.  



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 117

Karena dasarnya adalah inovasi, artinya memperbesar ruang alternatif. Maka hal tersebut menuntut ditemukannya hal-hal 
baru. Misalnya, cara baru bagaimana membangkitkan kesadaran dan kepentingan bersama, cara baru memobilisir sumber 
daya yang tersedia pada seluruh partisipan, bagaimana menghasilkan teknologi baru, bagaimana membangun sistem insentif 
yang baru dan lain-lain. Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur yang sukses dengan multiinovasinya. Beliau sukses di 
jalur Agama, wirausaha, politik, sosial, Pendidikan, dan lain-lain yang jika kita mau mengikuti cara Nabi, Insya Allah, kita 
pun akan meraih kesuksesan di berbagai bidang baik keduniawian maupun Ukhrawi.  

A. Khoerussalim Ikhs, dalam bukunya yang berjudul To Be Moslem Entrepreneur mengabarkan kepada kita bahwa 
Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur bermodal dengkul, tidak bisa baca tulis, yatim piatu tapi bisa Sukses!. bagi 
Entrepreneur yang takut dengan persaingan, dalam buku tersebut mengingatkan bahwa kita adalah pemenang dari 200 juta sel 
sperma dalam kompetisi memperebutkan sel telur dengan taruhan yang sangat mengerikan; jika menjadi pemenang Anda 
hidup, jika tidak Anda mati!. Dari 200 juta sel sperma, Andalah yang menang sedangkan yang lain mati. melawan ratusan 
juta saingan saja kita berani, apalagi hanya ribuan? Ketika memperebutkan sel telur, semua target terfokus pada satu sasaran. 
Sedangkan dalam persaingan saat ini, tampaknya saja satu sasaran, namun belum tentu dalam perjuangannya semuanya fokus 
pada target. Karena Ada yang berkompetisi sambil memikirkan problem rumah tangga, ada yang kekurangan modal, ada 
yang memikirkan rencana liburan, dan lain sebagainya. dan jangan lupa, 200 juta sel sperma dalam persaingannya tidak 
saling menjegal, bermusuhan, apalagi saling membunuh. Silahkan baca juga buku Rahasia Bisnis Rasulullah ’12 Rahasia 
Besar kepemimpinan Rasulullah dalam membangun Megabisnis yang selalu untung sepanjang sejarah’ karya Prof. Laode 
kamaluddin, Ph.D. 

Saya pun ingin menambahkan bahwa Nabi Muhammad adalah Motivator ulung. Ketika para sahabatnya disiksa oleh kaum 
kafir karena keislamannya, Nabi Muhamad tampil sebagai motivator sehingga para sahabat yang disiksa mampu bersabar 
padahal siksaan yang dialaminya sangat biadab. Cara Nabi memotivasi sahabatnya yang sedang disiksa, jika kita terapkan 
pada orang yang tidak dalam siksaan, mungkin lebih berhasil. Nabi memotivasi para sahabatnya dengan cara menceritakan 
kenikmatan surga, kebahagiaan abadi, penderitaan di dunia hanya sebentar, dan sebagainya. Para motivator ketika 
memotivasi dengan cara menceritakan kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan, penderitaan dalam perjuangan menggapai cita-
cita hanya sebentar, dan sebagainya agar para pendengar termotivasi, mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang 
mengamalkan sunnah Nabi. 

Hal yang tak kalah menarik yang harus kita perhatikan adalah kerja keras Nabi dalam Mempresentasikan “produk” 
(agama). Beliau tidak malu, tidak takut gagal, tak putus asa, teguh pendirian, sabar meskipun diludahi dan dilempari dengan 
batu dan kotoran unta oleh prospek. Ketika kita mempresentasikan produk, kita pun akan menemui orang yang seperti Abu 
Bakar (ditawari langsung membeli), Abu Jahal (sama sekali tidak tertarik bahkan menghalang-halangi gerakan bisnis kita 
walaupun telah ditawari berkali-kali), dan seperti seorang paman Nabi, Abu Thalib, yang mendukung namun tidak membeli. 

Orang-orang muda bangsa Cina memiliki semangat entepreneurship yang luar biasa. Sayling Wen menulis dalam 
bukunya yang berjudul LEADERSHIP Kepemimpinan-Sebuah Resep dari Sun Zi : ”Sering dikatakan bahwa dari semua orang 
di muka bumi ini, bangsa Cina-lah yang paling suka jadi tuan bagi diri sendiri, mendirikan perusahaan, dan jadi bos bagi diri 
sendiri. Pernyataan ini sangat indah dan mentalitas mereka tercermin dalam ungkapan Cina ”Lebih baik jadi kepala ayam 
daripada jadi ekor lembu”. Saya sering mendengar orang-orang muda Cina mendiskusikan aspirasi dan rencana mereka. 
Mereka akan membicarakan bagaimana mereka akan memulai usaha ini atau itu”. 

Banyak yang ragu-ragu memiliki cita-cita besar atau takut memiliki cita-cita berskala internasional. Namun saya ingat 
bahwa Jagat raya berisi sekitar 300 miliar galaksi. Salah satu dari galaksi ini adalah Galaksi Bima Sakti, yang terdiri atas 
sekitar 250 miliar bintang. Matahari kita hanyalah salah satu dari bermiliar bintang ini. Begitulah, masih terdapat lebih 
banyak bintang di jagat raya daripada butiran pasir di seluruh pantai di bumi, dan Matahari kita hanyalah salah satu butiran 
pasir ini. Bumi tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dari sebutir pasir tersebut. Saya ulangi, bumi tidak lebih besar dari 
sebutir pasir! Kecil sekali!. Apalagi saat ini untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia, tak perlu banyak tenaga, 
waktu dan biaya. Cukup dengan satu klik melalui internet. tidak bisa menerjemahkan dokumen berbahasa asing, sekarang ada 
sofware penerjemah. Ingin berkomunikasi dengan seseorang yang jauh di sana, tinggal menggunakan handphone. Allah telah 
memberi begitu banyak kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mewujudkan cita-cita.  
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Melalui analisis SWOT, saya yakin Islam Therapy suatu saat nanti bisa go internasional meskipun harus merangkak dari 
nol besar. Berjuang seorang diri dengan dana pribadi yang lebih sering seratus rupiah saja tidak punya (padahal pelayanan 
Islam Therapy yang apa adanya serba gratis), dengan kondisi fisik dan mental yang buruk, menderita gangguan bicara 
sehingga tidak bisa mempresentasikan konsep Islam Therapy, kesana-kemari jalan kaki, tanpa pendidikan di antara orang-
orang bergelar dan berbahasa tinggi, tapi -mengutip ungkapan Suzana Murni- Who care? Selagi saya masih ingin 
memperjuangkan Islam Therapy, saya akan memperjuangkannya. Dan ternyata saya tidak sendiri. Di sana, banyak orang 
yang sedang bergerak dengan program mereka masing-masing yang jika disatukan dan dikoneksikan, maka akan sesuai 
dengan visi dan misi Islam Therapy. Target saya dalam memperjuangkan Islam Therapy adalah satu orang saja mengingat 
Allah, meskipun hanya satu detik, atas upaya Islam Therapy, berarti saya sukses. Semakin dunia ini kacau semakin membuat 
para pekerja agama putus harapan padahal semakin dunia ini kacau, semakin banyak orang yang membutuhkan kedamaian, 
kebahagiaan, serta merindukan indahnya kebersamaan dan rasa saling menyayangi yang hanya bisa mereka dapatkan dalam 
agama. Sesombong apa pun manusia, ketika dalam posisi yang  sulit, dia pasti memohon pertolongan Allah. 

Dalam memperkenalkan suatu inovasi baru, sikap terburu-buru adalah sikap yang bisa mengacaukan segala rencana 
karena terburu-buru itu datangnya dari setan. Judith Swarth, MS.MD , menasihatkan, ”Beritahukanlah diri Anda sekurang-
kurangnya sekali sehari bahwa jarang timbul kegagalan akibat bekerja terlalu lambat atau terlalu berhati-hati. Namun 
kegagalan sering disebabkan karena kesalahan menilai atau karena terlalu terburu-buru”   

Hal yang sangat patut direnungkan oleh umat Islam, dan ini menjadi kendala bagi kemajuan umat adalah faktor 
leadership (kepemimpinan) dan kemampuan manajemen. Dampaknya pun jelas, dengan dua titik lemah ini potensi yang 
banyak tidak terbaca, tidak tergali secara maksimal, dan tidak bisa dikembangkan menjadi sebuah sinergi yang memiliki 
dampak besar bagi kemajuan umat. 

Kelemahan leadership dan manajerial ini ternyata dapat kita telusuri dengan mengamati bagaimana pemahaman umat 
tentang sifat Rasulullah SAW. Diantara titik-titik yang kurang tersentuh secara maksimal adalah bagaimana umat Islam 
mempelajari masa muda Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. 

Dari beberapa literatur yang didapat, betapa jiwa entrepreneurship Rasulullah di bidang wirausaha begitu mendominasi, 
sehingga beliau berkembang menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa entrepreneur, dan keterampilan manajemen yang 
baik untuk mengelola sebuah dakwah, sebuah sistem yang bertata nilai kemuliaan Al Islam. 

Pada waktu Rasulullah masih kecil, beliau sudah mempunyai sebuah proyek untuk menjaga kehormatan harga dirinya 
agar tidak menjadi beban bagi kehidupan ekonomi pamannya, Abu Thalib, yang memang tidak tergolong kaya. Beliau 
mendapat upah dari menggembalakan beberapa ekor kambing milik orang lain, yang secara otomatis mengurangi biaya hidup 
yang harus ditanggung oleh pamannya ini. 

Pada usia 12 tahun, sebuah usia yang relatif muda, beliau melakukan perjalanan dagang ke Syiria bersama Abu Thalib. 
Beliau tumbuh dewasa di bawah asuhan pamannya ini dan belajar mengenai bisnis perdagangan darinya. Bahkan ketika 
menjelang dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberi 
nafkah, Rasulullah mulai berdagang sendiri di kota Mekkah. 

Bisnisnya diawali dengan sebuah perdagangan taraf kecil dan pribadi, yaitu dengan membeli barang dari satu pasar dan 
menjualnya kepada orang lain. Aktivitas bisnis lainnya dengan sejumlah orang di kota Mekkah pun dilakukan. Dengan 
demikian ternyata Rasulullah telah melakukan aktivitas bisnis jauh sebelum beliau bermitra dengan Khadijah. Dan inilah 
yang membuahkan pengalaman yang tak ternilai harganya dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan pada diri Rasulullah. 

Ciri yang sangat khas dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu adalah beliau sangat terkenal karena 
kejujurannya dan sangat amanah dalam memegang janji. Sehingga tidak ada satupun orang yang berinteraksi dengan beliau 
kecuali mendapat kepuasan yang luar biasa. Dan ini merupakan sebuah nuansa dengan pesona tersendiri bagi warga Jazirah 
Arab. apalagi kemuliaan akhlaknya seakan menebarkan pesona indah kepribadiannya. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 119

Pun ketika beliau tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, ternyata beliau banyak menerima modal dari orang-orang 
kaya Mekkah yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, dan menyambut baik seseorang yang jujur untuk 
menjalankan bisnis dengan uang yang mereka miliki berdasarkan kerjasama. Tiada lain karena sejak kecil Rasulullah telah 
dikenal oleh penduduk Mekkah sangat rajin dan penuh percaya diri. Dikenal pula kejujuran dan integritasnya dibidang 
apapun yang dilakukannya. Tak berlebihan bila penduduk Mekkah memanggilnya dengan sebutan Shiddiq (jujur) dan Amin 
(terpercaya). 

Salah seorang pemiliki modal itu adalah Khadijah, yang kelak menjadi istri beliau, yang menawarkan suatu kemitraan 
berdasarkan sistem bagi hasil (profit sharing). Dan, subhanallaah, kecakapan Rasulullah dalam berbisnis telah mendatangkan 
keuntungan, dan tidak satupun jenis bisnis yang ditanganinya mendapat kerugian. Selama bermitra dengan Khadijah inilah 
Rasulullah telah melakukan perjalanan dagang ke pusat bisnis di Habasyah (Ethiopia) dan Yaman. Beliau pun empat kali 
memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria dan Jorash. 

Diantara hal yang terus menerus harus kita teladani dari Rasulullah dalam interaksi bisnisnya adalah beliau sangat 
menjaga nilai-nilai harga diri, kehormatan, dan kemuliaannya dalam proses interaksi bisnisnya ini. Bisnis bagi Rasulullah 
SAW tidak hanya sebatas perputaran uang dan barang, tapi ada yang lebih tinggi dari semua itu, yaitu menjaga kehormatan 
diri. Sehingga keuntungan apapun dari setiap transaksi yang beliau dapatkan, maka kemuliaannya justru semakin menjulang 
tinggi. Semakin dihormati, semakin disegani dan ini menjadi aset tak ternilai harganya yang mendatangkan kepercayaan dari 
para pemilik modal. 

Dengan kata lain, modal terbesar dari seorang yang menjadi pengusaha sukses, pemimpin sukses, atau ilmuwan sukses 
dalam disiplin ilmu apapun, ternyata jiwa entrepreneur ini harus dikembangkan sejak awal. Pembangunan harga diri, 
pembangunan etos kerja, pembangunan karir kehormatan sebagai seorang jujur yang terbukti teruji dan sangat amanah 
terhadap janji-janji, jikalau hal ini ditanamkan, dilatih sejak awal maka akan membuahkan kepribadian yang sangat bermutu 
tinggi dan ini menjadi bekal kesuksesan bekerja dimanapun atau kesuksesan mengemban amanah jenis apapun. 

Dan yang paling perlu digaris bawahi, Rasulullah SAW mengadakan transaksi bisnis sama sekali tidak untuk memupuk 
kekayaan pribadi, tetapi justru untuk membangun kehormatan dan kemuliaan bisnisnya dengan etika yang tinggi dan hasil 
yang didapat justru untuk didistribusikan ke sebanyak umat. Sehingga kesuksesannya mampu membawa banyak dampak 
positif, yaitu kesuksesan dan kesejahteraan bagi umat yang lainnya. Dan inilah yang menyebabkan kepribadian junjungan 
kita, Rasullah SAW begitu monumental, baik dalam mencari nafkah maupun dalam menafkahkan karunia rizki yang 
diperolehnya. 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." (QS. Al-

Maidah: 2) 

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa 
bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid fisabilillah." (HR.Imam 

Ahmad) 

Rasul Adalah seorang entrepreuner atau wirausahawan. Mulai usia 8 tahun 2 bulan sudah mulai menggembalakan 
kambing. Pada usia 12 tahun berdagang sebagai kafilah ke negeri Syiria dan pada usia 25 tahun Rasul menikahi Khadijah 
dengan mahar 20 ekor unta muda. Ini menunjukkan bahwa Rasul merupakan seorang wirausahawan yang sukses. Jika satu 
ekor unta muda berharga Rp. 10.000.000, berarti jumlah totalnya Rp. 200.000.000. adakah orang Islam di Republik Indonesia 
yang berpendidikan tinggi, bukan yatim piatu, bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, menikah dengan mahar 
Rp. 200.000.000 ?   

Jiwa wirausaha harus benar-benar ditanamkan dari kecil, karena kalau tidak maka potensi apapun tidak bisa dibuat 
menjadi manfaat. Prinsip dari wirausahawan adalah memanfaatkan segala macam benda menjadi bermanfaat. Tidak ada 
kegagalan dalam berusaha, yang gagal yaitu yang tidak pernah mencoba berusaha. 
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Gagal merupakan informasi menuju sukses, keuntungan bukan hanya untung untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. 
Kredibilitas diri kita adalah modal utama dalam berwira usaha, dengan menahan diri untuk tidak menikmati kebahagiaan 
orang lain sebagai keberuntungan kita. Jual beli bukan hanya transaksi uang dan barang, tapi jual beli harus dijadikan amal 
soleh yaitu dengan niat dan cara yang benar. 

Uang yang tidak barokah tidak akan dapat memberi ketenangan, walau sebanyak apapun akan tetap kekurangan dan akan 
membuat kita hina. Berjualan dengan akhlak yang mulia, pembeli tidak hanya mendapat fasilitas dan tidak hanya 
mendapatkan barang tapi juga melihat kemuliaan akhlak seorang penjual. Semoga kita semua mampu merenungi kejujuran 
diri, amanah, dan kegigihan dalam menjaga kehormatan harga diri kita selaku umat Islam. 

"Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu..." (Q. S Ali Imran (3) : 160) 

Bagaimana kita memahami pengertian hidup sukses? Dari mana harus memulainya ketika kita ingin segera 
diperjuangkan? 

Tampaknya tidak terlalu salah bila ada orang yang telah berhasil menempuh jenjang pendidikan tinggi, bahkan lulusan 
luar negeri, lalu menganggap dirinya orang sukses. Mungkin juga seseorang yang gagal dalam menempuh jalur pendidikan 
formal belasan tahun lalu, tetapi saat ini berani menepuk dada karena yakin bahwa dirinya telah mencapai sukses. Mengapa 
demikian? Karena, ia telah memilih dunia wirausaha, lalu berusaha keras tanpa mengenal lelah, sehingga mewujudlah segala 
buah jerih payahnya itu dalam belasan perusahaan besar yang menguntungkan. 

Seorang ayah di hari tuanya tersenyum puas karena telah berhasil mengayuh bahtera rumah tangga yang tentram dan 
bahagia, sementara anak-anaknya telah ia antar ke gerbang cakrawala keberhasilan hidup yang mandiri. Seorang kiai atau 
mubaligh juga berusaha mensyukuri kesuksesan hidupnya ketika jutaan umat telah menjadi jamaahnya yang setia dan telah 
menjadikannya sebagai panutan, sementara pesantrennya selalu dipenuh sesaki ribuan santri. 

Pendek kata, adalah hak setiap orang untuk menentukan sendiri dari sudut pandang mana ia melihat kesuksesan hidup. 
Akan tetapi, dari sudut pandang manakah seyogyanya seorang muslim dapat menilik dirinya sebagai orang yang telah meraih 
hidup sukses dalam urusan dunianya?  

Kalau kita hendak membangun rumah, maka yang perlu terlebih dahulu dibuat dan diperkokoh adalah fondasinya. 
Karena, fondasi yang tidak kuat sudah dapat dipastikan akan membuat bangunan cepat ambruk kendati dinding dan atapnya 
dibuat sekuat dan sebagus apapun.  

Sering terjadi menimpa sebuah perusahaan, misalnya yang asalnya memiliki kinerja yang baik, sehingga maju pesat, 
tetapi ternyata ditengah jalan rontok. Padahal, perusahaan tersebut tinggal satu dua langkah lagi menjelang sukses. Mengapa 
bisa demikian? ternyata faktor penyebabnya adalah karena didalamnya merajalela ketidakjujuran, penipuan, intrik dan aneka 
kezhaliman lainnya. 

Tak jarang pula terjadi sebuah keluarga tampak berhasil membina rumah tangga dan berkecukupan dalam hal materi. 
Sang suami sukses meniti karir dikantornya, sang isteri pandai bergaul ditengah masyarakat, sementara anak-anaknya pun 
berhasil menempuh jenjang studi hingga ke perguruan tinggi, bahkan yang sudah bekerjapun beroleh posisi yang bagus. 
Namun apa yang terjadi kemudian? 

Suatu ketika hancurlah keutuhan rumah tangganya itu karena beberapa faktor yang mungkin mental mereka tidak sempat 
dipersiapkan sejak sebelumnya untuk menghadapinya. Suami menjadi lupa diri karena harta, gelar, pangkat dan 
kedudukannya, sehingga tergelincir mengabaikan kesetiaannya kepada keluarga. Isteripun menjadi lupa akan posisinya 
sendiri, terjebak dalam prasangka, mudah iri terhadap sesamanya dan bahkan menjadi pendorong suami dalam berbagai 
perilaku licik dan curang. Anak-anakpun tidak lagi menemukan ketenangan karena sehari-hari menonton keteladanan yang 
buruk dan 
menyantap harta yang tidak berkah. 
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Lalu apa yang harus kita lakukan untuk merintis sesuatu secara baik? Alangkah indah dan mengesankan kalau kita 
meyakini satu hal, bahwa tiada kesuksesan yang sesungguhnya, kecuali kalau Allah Azza wa Jalla menolong segala urusan 
kita. Dengan kata lain apabila kita merindukan dapat meraih tangga kesuksesan, maka segala aspek yang berkaitan dengan 
dimensi sukses itu sendiri harus disandarkan pada satu prinsip, yakni sukses dengan dan karena pertolongan-Nya. Inilah yang 
dimaksud dengan fondasi yang tidak bisa tidak harus diperkokoh sebelum kita membangun dan menegakkan menara gading 
kesuksesan. 

Terjadinya seseorang bisa mencapai sukses atau terhindar dari sesuatu yang tidak diharapkannya, ternyata amat 
bergantung pada dua hal yakni sunnatullah dan inayatullah. Sunatullah artinya sunnah-sunnah Allah yang mewujud berupa 
hukum alam yang terjadinya menghendaki proses sebab akibat, sehingga membuka peluang bagi perekayasaan oleh 
perbuatan manusia. Seorang mahasiswa ingin menyelesaikan studinya tepat waktu dan dengan predikat memuaskan. 
Keinginan itu bisa tercapai apabila ia bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam belajarnya, mempersiapkan fisik dan 
pikirannya dengan sebaik- 
baiknya, lalu meningkatkan kuantitas dan kualitas belajarnya sedemikian rupa, sehingga melebihi kadar dan cara belajar yang 
dilakukan rekan-rekannya. Dalam konteks sunnatullah, sangat mungkin ia bisa meraih apa yang dicita-citakannya itu. 

Akan tetapi, ada bis yang terjatuh ke jurang dan menewaskan seluruh penumpangnya, namun seorang bayi selamat tanpa 
sedikitpun terluka. Seorang anak kecil yang terjatuh dari gedung lantai ketujuh ternyata tidak apa-apa, padahal secara logika 
terjatuh dari lantai dua saja ia bisa tewas. Sebaliknya, mahasiswa yang telah bersungguh-sungguh berikhtiar tadi, bisa saja 
gagal total hanya karena Allah menakdirkan ia sakit parah menjelang masa ujian akhir studinya, misalnya. Segala yang 
mustahil menurut akal manusia sama sekali tidak ada yang mustahil bila inayatullah atau pertolongan Allah telah turun. 

Demikian pula kalau kita berbisnis hanya mengandalkan ikhtiar akal dan kemampuan saja, maka sangat mungkin akan 
beroleh sukses karena toh telah menetapi prasyarat sunnatullah. Akan tetapi, bukankah rencana manusia tidak mesti selalu 
sama dengan rencana Allah. Dan adakah manusia yang mengetahui persis apa yang menjadi rencana Nya atas manusia? 
Boleh saja kita berjuang habis-habisan karena dengan begitu orang kafirpun toh beroleh kesuksesan. Akan tetapi, kalau 
ternyata Dia menghendaki lain lantas kita mau apa? mau kecewa? kecewa sama sekali tidak mengubah apapun. Lagipula, 
kecewa yang timbul dihati tiada lain karena kita amat menginginkan rencana Allah itu selalu sama dengan rencana kita. 
Padahal Dialah penentu segala kejadian karena hanya Dia yang Maha Mengetahui hikmah dibalik segala kejadian. 

Apa kuncinya? Kuncinya adalah kalau kita menginginkan hidup sukses di dunia, maka janganlah hanya sibuk 
merekayasa diri dan keadaan dalam rangka ikhtiar dhahir semata, tetapi juga rekayasalah diri kita supaya menjadi orang yang 
layak ditolong oleh Allah. Ikhtiar dhahir akan menghadapkan kita pada dua pilihan, yakni tercapainya apa yang kita 
dambakan - karena faktor sunnatullah tadi - namun juga tidak mustahil akan berujung pada kegagalan kalau Allah 
menghendaki lain.  

Lain halnya kalau ikhtiar dhahir itu diseiringkan dengan ikhtiar bathin. Mengawalinya dengan dasar niat yang benar dan 
ikhlas semata mata demi ibadah kepada Allah. Berikhtiar dengan cara yang benar, kesungguhan yang tinggi, ilmu yang tepat 
sesuai yang diperlukan, jujur, lurus, tidak suka menganiaya orang lain dan tidak mudah berputus asa.  

Senantiasa menggantungkan harap hanya kepada Nya semata, seraya menepis sama sekali dari berharap kepada makhluk. 
Memohon dengan segenap hati kepada Nya agar apa-apa yang tengah diikhtiarkan itu bisa membawa maslahat bagi dirinya 
maupun bagi orang lain, kiranya Dia berkenan menolong memudahkan segala urusan kita. Dan tidak lupa menyerahkan 
sepenuhnya segala hasil akhir kepada Dia Dzat Maha Penentu segala kejadian.  

Bila Allah sudah menolong, maka siapa yang bisa menghalangi pertolongan-Nya? Walaupun bergabung jin dan manusia 
untuk menghalangi pertolongan yang diturunkan Allah atas seorang hamba Nya sekali-kali tidak akan pernah terhalang 
karena Dia memang berkewajiban menolong hamba-hambaNya yang beriman. 

"Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak 
memberikan pertolongan) maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu 
hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal" (QS Ali Imran (3) : 160). 
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”Gantunglah cita-citamu setinggi langit” (Ir. Soekarno) 

”Orang bodoh juga tahu bahwa Anda tidak bisa menggapai bintang di langit, tetapi hanya orang bijak yang terus berusaha 
mencapainya” (Harry Anderson) 

”Saya tidak bisa menunggu kesuksesan, maka saya maju menjemput kesuksesan” (Jonathan Winters) 

”Krisis besar akan melahirkan sosok yang hebat dan akan melahirkan keberanian untuk bertindak” (Jhon F. Kennedy) 

”Orang besar berbicara tentang gagasan; orang menengah berbicara tentang peristiwa; orang bawah berbicara tentang 
orang lain” (Proverb) 

”Prestasi besar biasanya lahir dari pengorbanan besar untuk orang lain, dan sangat jarang dihasilkan dari dorongan meraih 
keuntungan pribadi” (Napoleon Hill) 

”Kegagalan adalah orang yang tidak menyadari betapa dekat jarak dirinya dengan kesuksesan ketika ia sudah mulai 
menyerah” (Thomas Alva Edison) 

 
 
 

ABDULLAH GYMNASTIAR (AA GYM) 
SUKSES BISNIS DENGAN AKHLAK 

 
“Kalau kita mau sukses, kunci pertama adalah jujur, dengan bermodalkan kejujuran, orang akan percaya kepada kita. 
Kedua, professional. Kita harus cakap sehingga siapapun yang memerlukan kita merasa puas dengan yang kita kerjakan. 
Ketika, inovatif, artinya kita harus mampu menciptakan sesuatu yang baru, jangan hanya menjiplak atau meniru yang 
sudah ada.”  

K.H. Abdullah Gymnastiar. 
 
Sosok kyai muda ini sering kali muncul di acara televisi secara langsung yang selalu dihadiri oleh ribuan massa menjadi ciri 
khas dan fenomena tersendiri. Beliau adalah K.H. Abdullah Gymnastiar atau biasa dipanggil Aa Gym, pimpinan pesantren 
Daarut Tauhid Bandung. Aa Gym memulai pendidikan formal awal di SD Damar sebuah SD swasta yang kini sudah 
dibubarkan.  
 
Sekolah ini cukup jauh dari rumahnya, sekitar tiga kilometer. Masa itu, pilihan satu-satunya ke sekolah adalah berjalan kaki. 
Menjelang naik ke kelas 3 SD, pindah ke KPAD Gegerkalong. Aa Gym pun pindah sekolah ke SD Sukarasa 3. Bakat saya 
mulai berkembang dan nilai prestasi sekolah pun cukup bagus.  
 
Terbukti ketika tamat, beliau terpilih menjadi ranking terbaik II di sekolah dengan selisih satu nilai saja dibandingkan ranking 
I. Di bidang seni, bakat beliau juga berkembang, seperti menggambar dan menyanyi. Sejak itu pula Aa Gym sering ditunjuk 
menjadi ketua kelas dan aktif dalam gerakan Pramuka.  
 
Jiwa dagang Aa Gym sudah terbentuk sejak TK, terbawa-bawa hingga di Sekolah Dasar. Misalnya, beliau pernah menjual 
petasan yang memang pada waktu itu belum dilarang seperti sekarang. Alhasil, beliau pernah mendapat teguran dan pengurus 
DKM masjid. Namun, pada waktu itu beliau belum begitu mengerti ilmu agama dengan baik.  
 
Setelah lulus SMA dan memasuki kuliah Aa Gym tidak lulus tes Sipenmaru. Aa Gym mencoba daftar ke Pendidikan Ahli 
Administrasi Perusahaan (PAAP) Universitas Padjadjaran, yaitu sebuah program D3 di Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah 
beliau diterima. Namun, kuliah di sini hanya bertahan selama tahun. Beliau lebih sibuk berbisnis daripada mengikuti kuliah. 
Teman-teman kuliah pun lebih mengenal beliau sebagai “tukang dagang”.  
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Selepas PAAP, beliau masuk ke Akademi Tekhnik Jenderal Abmad Yani (ATA, sekarang Unjani). Kampusnya waktu itu 
sangat sederhana karena menumpang di SD Widyawan atau kadang di PUSDIKJAS. Maklum, karena pemiliknya adalah 
Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat. Selama kuliah di ATA, beliau mengontrak sebuah kamar di pinggir sawah 
karena benar-benar ingin melatih hidup mandiri. Soal prestasi, banyak yang telah diraih.  
 
Beliau mengikuti lomba menggambar, mencipta lagu, baca puisi, sampai lomba pidato. Allhamdulillah, beliau selalu meraih 
juara, walaupun yang mengadakannya adalah senat mahasiswa dan kebetulan beliau sendirilah ketuanya. Selain menjadi 
ketua senat, beliau juga menjadi komandan resimen mahasiswa (Mlenwa) di ATA, maklumlah saingan di kala itu sedikit. 
Kegiatan berbisnis masa kuliah juga semakin menggebu. Beliau pernah membuat usaha keset dan perca kain.  
 
Beliau juga jadi penjual baterai dan film kamera kalau ada acara wisuda. Aa Gym juga sempat menjadi supir angkot jurusan 
Cibeber-Cimahi sekedar menambah pemasukan. Inti dari semua ini, memang Aa Gym sangat senang untuk membiayai 
kebutuhan sendiri tanpa menjadi beban siapa pun.  
 
Selain itu, beliau juga melatih diri untuk tidak dibelenggu oleh gengsi dan atribut pengekang lainnya. Aa Gym telah 
menyelesaikan program sarjana muda di ATA walaupun belum mengikuti ujian negara. Berarti, beliau memang tak berhak 
menyandang gelar apa pun. Bahkan, sampai saat ini ijazahnya pun belum beliau ambil dari kampus. Memang sesudah itu ada 
upaya untuk melanjutkan kuliah sampai S1, terutama karena dorongan teman-teman dan beberapa dosen yang baik hati.  
 
Beberapa kegiatan perkuliahan pun diikuti. Akan tetapi, setelah menelusuri hati, ternyata hanya sekedar untuk mencari status 
belaka, dan hal itu tak cukup kuat untuk memotivasi menyelesaikan kuliah. Mungkin hikmahnya untuk memotivasi orang 
yang belum dan tak punya gelar agar tetap optimis untuk maju dan sukses. 
 
Untuk menyempurnakan ibadah dan melaksanakan sunnah, Aa Gym pun menikah. Tepat dua belas Rabiul Awal tahun 1987 
adalah salah satu titik sejarah bagi kehidupan beliau dengan diucapkannya ijab kabul. Gadis yang menjadi pilihan beliau 
adalah Ninih Muthmainnah. Pernikahan yang dilaksanakan di Pesantren Kalangsari, Cijulang,ini dihadiri oleh banyak ulama 
karena memang berada di lingkungan pesantren.  
 
Beliau menikah dengan resepsi ala kadarnya. Bahkan, untuk menghemat jamuan bagi tamu, digunakan niru (nampan) 
sehingga satu niru bisa menjamu 8 orang sesudah menikah, kami tinggal di rumah orang tua di Kompleks Perumahan 
Angkatan Darat (KPAD) Gegerkalong, Bandung. Aa Gym bertekad untuk memberi nafkah kepada keluarga dengan uang 
yang jelas kehalalannya. Jelas tak mungkin rumah tangga akan berkah dan bahagia jika ada makanan atau harta haram yang 
dimiliki. Untuk itu, beliau mulai merintis usaha kecil-kecilan. Usaha-usaha yang beliau rintis antara lain : 
 
1. Buku. Setiap pagi beliau berjualan buku di Masjid al-Furqon, IMP Bandung. Sambil belajar tafsir dan ilmu hadits di sana, 
beliau memikul kardus berisi buku-buku agama untuk dijual. Jadi, sambil menuntut ilmu juga mencari rezeki. Alhamdulillah, 
usaha kecil inilah yang menjadi cikal bakal toko buku dan sekarang berkembang menjadi supermarket yang saat ini sudah 
dikelola dan diserahkan kepada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Daarut Tauhid. 
 
2. Handicraft. Sambil mengajar di madrasah KPAD, beliau membuat hasil kerajinan bersama anak-anak pada sore harinya. 
Usaha ini terus berkembang hingga bisa membeli mesin gergaji. Sejak itu kami banyak menerima order plang nama serta 
order sablonan. Dari usaha sederhana inilah kemudian berkembang menjadi usaha percetakan dan penerbitan buku. 
Subhanallah, benar-benar semuanya dimulai dari hal yang kecil. 
 
3. Konveksi. Mengingat istri beliau punya keterampilan menjahit, maka untuk menambah penghasilan keluarga, beliau 
menabung agar bisa membeli mesin jahit bekas. Alhamdulillah, order jahitan berkembang dan bisa mengajak beberapa 
muslimah untuk ikut bergabung. Kadang seminggu sekali kami berbelanja untuk membeli kain yang dijual kiloan.. Dari 
kegiatan dan perjuangan inilah cikal bakal lahirnya usaha konveksi. 
 
4. Mie Baso. Menjual mie baso, inilah pekerjaan yang paling mengesankan. Beliau mengelola usaha warung baso kecil-
kedilan di Perumnas Sarijadi, bekerja sama dengan pamannya selaku pemilik rumah. Setiap pukul empat subuh beliau sudah 
pergi ke Pasar Sederhana untuk mencari tulang karena kuah yang enak harus dicampur dengan sumsum tulang.  
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Aktivitas berikutnya dilanjutkan dengan menggiling daging untuk bahan baso, dan pukul sembilan pagi beliau baru bisa 
melayani pembeli. Karena beliau tak mau ketinggalan shalat berjamaah, setiap kali adzan, warung baso beliau tinggalkan. 
Beliau pergi shalat berjamaah di sebuah masjid yang letaknya agak jauh dari warung, sementara pembeli beliau tinggalkan 
dan dipersilahkan memasukkan uang bayarannya ke tempatnya.  
 
Memang tampaknya seperti mengajak pada kejujuran, tapi hasilnya pembeli banyak yang bingung justru yang sering datang 
adalah yang mau berkonsultasi. Akibatnya, tak jarang saya baru bisa pulang ke rumah sekitar jam sembilan malam. Lelah 
sekali rasanya sementara hasilnya pun tak seberapa. Rupanya masyarakat tak terbiasa dengan cara baru ini. Belum lagi badan 
yang selalu bau baso karena seharian bergulat dengan baso. Yang menyedihkan, ternyata istri agak mual dan kurang suka 
mencium bau baso. Akhirnya, tutuplah warung baso ini dengan segudang pengalamannya. 
 
Menurut Aa Gym seorang wirausahawan sejati sangat dipengaruhi oleh masa kecilnya. Kalau masa kecilnya selalu dimanja, 
selalu dimudahkan urusan, selalu ditolong, maka bersiap-siaplah menuai anak yang tidak berdaya. Oleh karena itu, bagi yang 
masih muda jangan bercita-cita melamar pekerjaan, tapi berpikirlah untuk menjadi wirausahawan.  
 
Dan bagi orang tua, tanamkan kepada anak-anak kita jiwa wirausaha sejak dini. Didik anak-anak agar mandiri sejak kecil. 
Latih anak-anak kita untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Orang tua yang memanjakan anak-anak 
mereka dengan memberikan segala keinginannya maka akibatnya akan kembali juga kepada orang tua.  
 
Beliau pun sempat berjualan semenjak di bangku TK dengan menjual jambu tetangga. Begitu juga ketika di bangku SD dan 
SMP. Dengan demikian, ketika selesai kuliah, sudah hafal bagaimana cara “bangkrut efektif”, bagaimana “tertipu optimal”, 
dan bagaimana usaha bisa remuk. Selesai kuliah, ijazah tidak diambil sehingga sampai sekarang saya tidak tahu ijazah saya 
seperti apa. Namun, dengan izin Allah tidak kurang rezeki sampai sekarang.  
 
Mencoba mengurus pesantren dengan jiwa wirausaha jadilah pesantren Daarut Tauhid seperti sekarang ini. Hal ini benar-
benar membuat sebuah keyakinan bahwa jikalau jiwa kewirausahaan tertanam sejak awal pada diri kita, kita tidak akan 
pernah takut dengan apa pun. Karena itu, kalau saja bangsa ini dikelola oleh orang-orang yang berjiwa wirausaha, tidak ada 
satu pun yang perlu kita takuti dan krisis ini.  
 
Hal yang paling tak enak didengar beliau adalah kalau ada yang bertanya, “Berapa sih  tarifnva kalau manggil Aa Gym 
ceramah?” Duh, rasanya sedih sekali dengan pertanyaan seperti itu. Alhamdulillah, bagi beliau berdakwah adalah panggilan 
kewajiban atas amanah ilmu yang ada.  
 
Bisa menyampaikan ilmu saja sudah merupakan rezeki yang luar biasa. Kalaupun ada yang berterima kasih, itu karunia Allah 
yang tak diharapkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Itulah sebabnya beliau berusaha sekuat tenaga agar 
memiliki penghasilan sendiri.  
 
Apalagi sesudah regenerasi di Yayasan Daarut Tauhid sehingga beliau lebih leluasa dan sungguh-sungguh untuk membangun 
MQ Corporation, usaha pribadi yang beliau harapkan menjadi sumber rezeki yang halal serta mencukupi untuk keluarga dan 
biaya dakwah, sehingga dapat menghindari fitnah dan tak menjadi beban bagi umat.  
 
Selain itu juga bisa membuktikan bahwa bisnis berbasis moral sangat memungkinkan untuk maju, bermutu, dan bermanfaat 
banyak. Hal ini juga menjadi laboratorium saya untuk berlatih mengelola bisnis yang profesional sebagai bahan untuk 
berdakwah dan tentunya juga membuat lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya para tetangga, kaum 
dhuafa, dan orang-orang cacat.  
 
Bagi beliau usaha yang ditekuni adalah sarana bagi teman-teman yang memiliki rezeki berlebih dan ingin usaha yang halal 
dan maslahat, untuk bergabung dalam sistem bagi hasil. Oleh karena itu, dan setiap keuntungan, selain disisihkan untuk 
zakatnya juga dikeluarkan biaya pendidikan bagi saudara kita yang dhuafa agar bisa maju bersama-sama.  
 
Alhamdulillah dengan didukung oleh tim yang berakhlak baik, konflik menjadi minimal dan kebocoran pun nyaris nihil. 
Bahkan, sesudah kemampuan pengelolanya dikembangkan, kinerja perusahaan kian baik dan professional. Dulu beliau 
berpikir pas-pasan, yaitu pas butuh ada. Tapi kini beliau berpikir sebaliknya. Beliau ingin menjadi orang kaya yang melimpah 
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rezekinya serta halal dan berkah.  
 
Mudah-mudahan menjadi contoh bagi orang yang mau kaya dengan tetap taat kepada Allah. Dan juga supaya orang tak 
memandang sebelah mata karena menganggap kita butuh terhadap kekayaan mereka. Di samping itu juga diharapkan bisa 
sedikitnya memberi contoh bagaimana memanfaatkan kekayaan di jalan Allah. Semoga terpelihara dari fitnah dunia karena 
memang luas dunia ini amat menggoda dan melalaikan. 
 
Kebanyakan orang selalu meributkan modal berupa finansial, padahal menurut beliau modal itu adalah: Pertama, keyakinan 
kepada janji dan jaminan Allah. Kedua, kegigihan meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar. Ketiga, menjadi orang yang 
terpercaya (kredibel). Kredibel berarti sikap yang selalu jujur dan terpercaya, selalu berusaha melakukan yang terbaik dan 
memuaskan, serta selalu berusaha mengembangkan ilmu, pengalaman, wawasan, sehingga bisa tampil kreatif, inovatif dan 
solutif.  
 
Percayalah bahwa sebelum kita lahir, rezeki sudah lengkap disiapkan oleh Allah Yang Mahakaya. Kita hanya disuruh 
menjemputnya, bukan mencarinya. Yang harus diperoleh justru keberkahan dari jatah kita. Dan semua itu akan datang kalau 
kita bekerja di jalan yang diridhoi oleh Allah Swt.  
 
Adapun keuntungan bukan hanya berupa uang, harta, kedudukan, atau aksesoris duniawi lainnya. Bagi beliau, keuntungan itu 
adalah ketika bisnis yang dilakukan ada di jalan Allah, bisnis kita jadi amal shaleh yang disukai Allah, dan menjadi jalan 
mendekat kepada-Nya. Nama baik kita terjaga, bahkan menjadi personal guarantie. Dengan bisnis kita bertambah ilmu, 
pengalaman, dan wawasan, dengan bisnis bertambahnya saudara dan tersambungnya silaturahmi, dan dengan bisnis kita 
semakin banyak orang yang merasa beruntung. 
 
Jadi, walaupun keuntungan finansial tak seberapa didapat atau bahkan tak mendapatkannya, apabila keuntungan seperti di 
atas sudah didapatkan, beliau tetap merasa sangat beruntung. Beliau yakin pada saatnya Allah akan memberikan keuntungan 
dunia yang sesuai dengan waktu dan jumlahnya dengan kadar kebutuhan dan kekuatan iman beliau. 
 
Berbisnis bagi Aa Gym bukan sekedar urusan duniawi. Jika bisnis dijalankan dengan cara yang salah hanya akan melahirkan 
kerakusan dan ketamakkan manusia. Sebaliknya bisnis yang dijalankan dengan niat dan cara yang benar adalah ibadah yang 
besar sekali pahalanya, karena dengan mengokohkan harga diri bangsa. Seperti disampaikan beliau dalam sebuah 
kesempatan, bahwa perekonomian yang kuat akan berimbas pada tingkat kesehatan yang baik, sehingga akan meningkatkan 
kemampuan untuk berkarya dengan mengakses ilmu lebih banyak, hingga melahirkan sebuah bangsa yang cerdas.  
 
Visi Aa Gym dalam membantu Pesantren Daarut Tauhid sekaligus dengan beragam kegiatan bisnisnya, tidak lepas dari 
konsep dasar pendidikan di pesantren ini menyatukan antara dimensi dzikir, fikir dan ikhtiar. Dimensi dzikir ini sangat 
menekankan pada keikhlasan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Hal ini merupakan sisi penyeimbang hidup, dimana kita 
dituntut untuk senantiasa menyempatkan waktu, untuk berkontemplasi dan menjadikan setiap detik kehidupan kita 
bergantung kepada Tuhan.  
 
Dimensi fikir menegaskan pentingnya rasionalitas dalam setiap tindakan keseharian kita, sehingga setiap langkah merupakan 
bagian dari perencanaan yang matang. Sementara dimensi ikhtiar menunjukkan pentingnya etos kerja, melalui hidup penuh 
kesungguhnya dan kerja keras tanpa kenal putus asa. Ketika dimensi tersebut jika dilakukan secara sinergis akan melahirkan 
pribadi yang unggul dan tangguh dengan tetap dilandasi oleh nilai kearifan. 
 
Kunci kesuksesan Aa Gym dalam menjalankan roda bisnis di pesantrennya, hingga telah berkembang menjadi 24 bidang 
usaha dalam 12 tahun, terletak pada pembangunan kredibilitas para pengelolanya yang meliputi tiga aspek utama yaitu, nilai 
kejujuran, kecakapan (profesionalisme), dan inovatif. Nilai kejujuran yang diajarkan meliputi ketepatan dalam menepati janji, 
manajemen waktu, memiliki fakta dan data yang jelas, terbuka, kemampuan mengevaluasi, rasa tanggung jawab dan pantang 
putus asa. 
  
Kecakapan dalam berbisnis ini selain diperlukan pendidikan yang penting juga adalah pelatihan nyata. Seperti ditulis oleh 
Syafi’i Antonio dalam artikelnya yang menceritakan tentang riwayat Rasulullah yang telah mendapat pendidikan 
entrepreneurship sejak usia 12 tahun, ketika bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan bisnis.  
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Pada usia 17 tahun Beliau telah diberi tanggung jawab untuk mengurus seluruh bisnis pamannya, dan mulai merasakan 
persaingan dengan para pedagang yang lebih professional. Menginjak usia 25 tahun Beliau mendapatkan dukungan finansial 
dari konglomerat setempat Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri Beliau. 
  
Nilai yang ketika yang dikembangkan Daarut Tauhid yang juga dikenal dengan bengkel akhlak ini adalah inovatif. Beberapa 
aspek pendidikannya antara lain melatih jiwa progressive, dengan menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik sebagai 
kewajiban massal, mengadakan studi banding, melakukan pelatihan-pelatihan dan senantiasa memberikan rangsangan untuk 
melahirkan sikap kreatif dan inovatif. 

 
Ketiga nilai tersebut telah dilakukan secara integral di Daarut Tauhid. Bisnis bagi Aa Gym akan terasa hambar jika nilai-nilai 
moral dikesampingkan, hanya akan menjadi materi sebagai dewa yang dikejar dan diagung-agungkan, dan akhirnya akan 
melahirkan jiwa-jiwa Brutus di setiap pelaku bisnis. 
 
Aspek-aspek modal dalam bisnis sebetulnya telah diajarkan oleh Rasul jauh 15 abad yang lalu, lewat sifat-sifat kerasulan 
yang dimiliki Beliau yaitu sidiq (benar), amanah (terpercaya), fathonah (cerdas) dan tabligh (komunikasi). Nilai-nilai moral 
ini bersifat general truth, melintasi batas waktu, agama dan budaya. Jika disinergikan dengan strategi bisnis yang tepat akan 
mampu membangun kepercayaan konsumen yang kuat. Kepercayaan konsumen ini merupakan aset yang tidak ternilai. 
 
Kepemimpinan yang berkembang umum di kalangan pesantren pada umumnya masih tradisional, kyai sentries, komando 
tunggal, dan iklim demokrasi kurang berkembang sehingga seringkali timbul blind faith  di kalangan santri. Fungsi 
manajemen yang dijalankan pun kurang mendapat sentuhan bahkan cenderung diabaikan.  
 
Pola kepemimpinan Darut Tauhid tidak lagi menempatkan figur sebagai sentral. Aa Gym sebagai pemimpin pesantren hadir 
hanya karena nilai khusus yang dimilikinya. Meminjam istilah Max Webber, pola kepemimpinan yang lahir seperti ini karena 
otoritas karismatik. Kepemimpinan di Daarut Tauhid telah menerapkan system pendelegasian kerja, sebagai pengalihan 
wewenang formal manajer kepada bawahannya.  
 
Pemimpin diajarkan untuk memiliki sikap rendah hati dan mau melayani, seperti pernah dikemukakan oleh A.M. 
Mangunhardjana SJ. Bahwa pada intinya pemimpin adalah tugas pengabdian mereka menjalankan the golden rule of 
leadership yaitu knows the way, shows the way and goes the way.  
 
Dari sisi manajemen Daarut Tauhiid telah menerapkan  system lebih dari hanya sekedar menerapkan sistem manajemen 
modern. Dimana sistem manajemen modern. Dimana sistem manajemen yang berkembang saat ini tidak menjadikan manusia 
hanya objek pelaku agar materi dan kapital semakin produktif, tapi juga telah melahirkan aspek-aspek spiritual dan emosi 
dalam pemikiran manusia. Covey sendiri dalam hal ini telah melakukan terobosan baru dengan mengemukakan gagasannya 
tentang manajemen berbasis kepentingan yang kental dengan nuansa religius. 
 
Daarut Tauhid sendiri menerapkan inti manajemen dan kepemimpinan sekaligus dalam konsep Manajemen Qolbu (MQ) yang 
ditawarkannya. Dalam MQ hati adalah fakultas utama dalam diri manusia yang sangat menentukan kualitas manusia itu 
sendiri, jika dimanajemeni dan dipimpin dengan benar akan melahirkan manusia paripurna dalam kehidupan dunia dan 
akhirat. 
 
Dalam kesehariannya Daarut Tauhid tidak pernah merengek-rengek meminta sumbangan, apalagi dengan menjaring dana di 
pinggir jalan. Dilihat dari fasilitas dan asset Daarut Tauhid termasuk pesantren yang maju dalam waktu singkat. DT pada 
awalnya hanya dikenal sebagai bengkel akhlak tetapi sekarang lebih menonjol di bidang ekonomi. “Memang kami memiliki 
strategi tersendiri, oleh karena itu visi dan misi Daarut Tauhid sendiri harus dikenali dahulu. Secara garis besar kami ingin 
membentuk SDM yang memiliki keunggulan dalam zikir, fikir dan ikhtiar, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” 
demikian penuturan Abdullah Gymnastiar. 
Dzikir, fikir dan ikhtiar  ini merupakan konsep dasar dari MQ yang diajarkan sehari-hari melalui hal-hal kecil. Untuk 
menerapkan Daarut Tauhid sendiri memiliki lima aturan dasar pelatihan kepada para santrinya yang juga merupakan bagian 
dari roda perekonomian Daarut Tauhid.  
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Pertama, seorang santri dilatih  untuk berfikir keras, mengenal diri dan potensinya sehingga ia mampu mengenal kekurangan 
diri lalu memperbaikinya dan menempat dirinya secara optimal.  
 
Kedua, mereka dilatih untuk mengenal situasi lingkungannya sehingga bisa mendapatkan manfaat dari lingkungannya secara 
optimal sekaligus memberikan manfaat balik kepada lingkungan secara professional.  
 
Ketiga, mereka dilatih untuuk membuat suatu perencanaan yang matang, sehingga segala sesuatunya berjalan dalam jalur 
yang telah disepakati. Keempat, mereka dilatih untuk mengevaluasi setiap hasil karya mereka, bertanggung jawab terhadap 
tugas yang dibebankan dan senantiasa meningkatkan kinerja mereka.  
 
Kelima, ciri SDM yang akan dibentuk adalah yang unggul dalam berikhtiar. Kombinasi ibadah yang bagus, strategi hidup 
yang tepat dan ikhtiar dengan bersungguh-sungguh akan menjadikan hidup sebagai mesin penghasil karya. 
 
Pola MQ sampai sejauh ini telah menghasilkan SDM yang unggul, hal ini terbukti dari berkembangnya perekonomian di 
lingkungan Daarut Tauhid dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadapnya, diantaranya dengan kepercayaan untuk 
mengadakan pelatihan dan pendidikan manajemen untuk para eksekutif di PT Telkom, BNI, IPTN dan PT Kereta Api 
Indonesia. Mereka tertarik dengan konsep manajemen Daarut Tauhid karena diyakini mampu meningkatkan etos kerja dan 
menurunkan tingkat penyelewengan kerja, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  

 
 
 

Ilmu Kesehatan 
Islam telah memberikan penjelasan tentang kesehatan mulai dari manusia itu dilahirkan. Manusia dilahirkan dalam 

kondisi atau keadaan suci, bersih, fithrah. Perkataan ini menunjukkan bahwa Islam telah menanamkan kebersihan, kesucian, 
dan kesehatan sejak dini agar tidak ada ketimpangan dalam meniti kehidupan di dunia fana. Akan tetapi, apabila hal tersebut 
terabaikan, baik oleh diri sendiri atau campur tangan orang lain, maka akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan, baik yang 
merusak dirinya maupun orang lain. 

Sakit dan sehat adalah dua hal yang datang silih berganti dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sakit 
sangat mengganggu ketentraman hidup manusia. Karena itu, mereka selalu berusaha menghindari dari serangannya dan akan 
terus berusaha mencari kesembuhan. 

Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Karena, sebagai makhluk 
hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas diri dari 
segala jenis penyakit itulah yang mendorong manusia untuk membuat upaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai 
dari mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah terkomposisikan, yang diyakini berkhasiat 
menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistem pemijatan, pembekaman, hingga operasi pembedahan. Semuanya 
dilakukan dengan try and error. 

Islam memberikan tuntunan yang benar, agar manusia tidak salah jalan dalam masalah kesehatan. Al-Qur’an dan Sunnah 
Nabi telah banyak memberikan penjelasan dan gambaran dalam urusan kesehatan yang meliputi : 

• Kesehatan Fisik 

• Kesehatan Mental dan Jiwa 

• Kesehatan Nutrisi 

• Kesehatan Masyarakat 

• Kesehatan Lingkungan 

Kesehatan Fisik. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dibanding makhluk yang lain. Allah 
berfirman dalam Al-Qur’an : “Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (At-Tiin : 4). 
Kesungguhan Allah dalam menciptakan manusia dengan bentuk yang sedemikian bagusnya, telah menjadi keharusan bagi 
makhluknya untuk selalu menjaga kesehatan fisiknya. Allah melarang manusia membuat kerusakan terhadap apa-apa yang 
telah diciptakan-NYA. Allah berfirman dalam Al-Qur’an: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qasas : 77). Rasa syukur seseorang dapat 
dituangkan dengan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh, 
sebagaimana yang telah diperintahkan oleh oleh Allah dan Rosul-NYA, misalnya : mandi, menggosok gigi, memotong kuku, 
merawat rambut dan janggut, berwudhu dan berkhitan. 

Kesehatan Mental dan Jiwa. Kesehatan mental dan jiwa tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan fisik. Sebab, ketika 
seseorang mengalami sakit secara fisik, terkadang merusak mental dan jiwanya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, 
kesehatan mental dan jiwa harus terus ditingkatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT. Berfirman : 
“Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram” (QS. Ar-Ra’d : 28) 

Kesehatan Nutrisi. Dalam kesehatan nutrisi, Islam menganjurkan terhadap pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang halalan thoyyiban (halal lagi baik). Halal adalah suatu hal yang dibolehkan secara agama, sedangkan 
thoyyib adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak merusak fisik dan pikiran, dan harus memenuhi syarat dari segi 
kebersihan dan kesehatannya. 

Kesehatan Masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak dapat hidup sendiri tanpa keterkaitan atau campur 
tangan orang lain. Dia harus berinteraksi satu sama lainnya. Dengan hal tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya dalam segala hal. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal 
(lita’arofu). Melalui saling kenal ini, manusia akan beranak dan bertambah banyak. Begitu pula Rosulullah menganjurkan 
kepada umatnya untuk menghormati tetangganya. Betapa Islam menumbuhkan kebersamaan sehingga terciptalah masyarakat 
yang sehat. 

Kesehatan lingkungan. Islam agama yang indah, agama yang cinta dengan kebersihan. Sudah pasti, Islam akan selalu 
memperhatikan dalam menjaga kesehatan lingkungan dalam arti luas. Islam tidak hanya menjaga kesehatan lingkungan 
dirinya, rumahnya, dan sekitar tetangganya. Akan tetapi, memperhatikan pula dalam menjaga kesehatan lingkungan dalam 
memilih, baik dalam memilih calon pendamping, calon pemimpin, dan tempat bekerja. 

Islam memberikan banyak petunjuk praktis dan metode-metode mudah. Praktiknya dapat digunakan untuk menjaga 
keselamatan lahir dan batin, termasuk cara-cara pengobatan dan terapi. Allah telah menegaskan dan memberikan petunjuk 
tentang pengobatan, maka hal itu pasti bersifat mutlak. Cara atau metode yang Allah tunjukkan kepada manusia banyak 
didemonstrasikan oleh Rosulullah SAW., yang kemudian diajarkan kepada para sahabatnya. Untuk itu, sudah selayaknya 
sebagai seorang muslim, berperan aktif dalam memasyarakatkan dan mengembangkan sistem pengobatan ini. Yaitu, suatu 
pengobatan ilahiyah dan Nabawiah sebagai bentuk keta’atannya kepada Allah dan Rosul-NYA. “Dan tidaklah patut bagi 
laki-laki mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rosul-NYA telah menetapkan suatu 
ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan 
Rosul-NYA maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata” (Al-Ahzab : 36) 

Baru-baru ini saja para pakar dalam bidang kesehatan mental menggunakan istilah “Wellness” untuk menggambarkan 
suatu keadaan “sehat” secara lebih komprehensif, sedangkan Islam telah berabad-abad yang lampau mengajarkannya kepada 
kita. Istilah “Wellness” mempunyai makna yang lebih luas yang mencakup “mental health” sekaligus “mental hygiene” dan 
dikembangkan secara holistik untuk mendeskripsikan konsep keutuhan internal dan eksternal dari kepribadian yang sehat. 

Masih agak sulit untuk menemukan padanan istilah dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan “wellness”. Secara bebas 
“wellness” dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “kesehatan”, “keunggulan”, “kesempurnaan”, “paripurna” 
atau “kebaikan”, akan tetapi dilihat dari makna konseptualnya terjemahan tersebut dirasakan kurang tepat. “Wellness” 
merupakan suatu kondisi yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan konsep “sehat” atau “baik”. Dalam 
pengertian “wellness” kondisinya tidak hanya sehat jasmani atau mental, akan tetapi kepribadian secara keseluruhan sebagai 
suatu refleksi dari kesatuan unsur jasmani dan rohani, serta interaksinya dengan dunia luar. 

Nicholas dan Goble (1989) mengemukakan sistem model “wellness” yang multidimensional menekankan empat prinsip 
yaitu, 

1. Sehat itu multidimensional, artinya kondisi sehat itu terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan yang mencakup: 
dimensi fisik, emosional, sosial, spiritual, vokasional, dan intelektual. 

2. Sehat itu variabel/dinamis dan tidak statis, artinya kondisi sehat itu bukan sesuatu yang statis atau diam akan 
tetapi merupakan suatu keadaan yang dinamis dan bervariasi dalam dimensi waktu dan tempat. Ada satu saat 
sehat dan saat lain kurang sehat, dan di tempat tertentu dapat sehat tetapi di tempat lain kurang sehat. 
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3. Sehat itu mengatur sendiri dalam setiap dimensi kehidupan, artinya dalam masing-masing dimensi kehidupan 
akan terjadi suatu proses pengaturan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai keseimbangan. Keadaan kurang 
sehat dalam suatu dimensi misalnya dalam aspek fisik, maka akan terjadi upaya untuk mendorong kondisi ke arah 
yang lebih baik. 

4. Sehat itu mengatur sendiri antar dimensi kehidupan, artinya kondisi sehat dalam setiap dimensi akan saling 
berkaitan dan saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan keseluruhan kepribadian. Misalnya, keadaan 
emosonal yang kurang sehat akan berpengaruh pada dimensi-dimensi lainnya yaitu pekerjaan, sosial, intelektual, 
dsb.  

Archer, Probert, dan Gage (1987) mendefinisikan “wellness” sebagai proses dan keadaan suatu pencapaian fungsi-fungsi 
manusiawi secara maksimum yang mencakup aspek badan, jiwa, dan kesadaran. 

Berdasarkan konsep “wellness” dengan model holistik multidimensional, karakteristik sehat digambarkan dalam lima 
tugas-tugas hidup yang saling berkaitan dalam bentuk roda keseluruhan kehidupan. Kondisi “wellness” dinyatakan melalui 
lima tugas hidup yaitu : Spiritualitas, Regulasi diri, pekerjaan, cinta, dan persahabatan.  Tugas-tugas hidup itu secara dinamis 
saling berinteraksi dengan tantangan-tantangan hidup yang timbul dalam keluarga, masyarakat, religi, pendidikan, 
pemerintah, media, dan dunia usaha/industri. 

Islam mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap kesehatan, baik kesehatan lahiriah maupun batiniah. Hal ini 
terbukti dengan banyaknya dalil-dalil tentang kesehatan baik bersifat preventif, curatif, rehabilitatif maupun promotif. 
Sebagaimana dijabarkan dalam kitab al-Thîb al-Wiqa`i karya Ahmad Sauqi al-Fanjari dan terjemahan Ahsin Wijaya dan 
Totok Jumantoro dengan judul terjemahan Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam. 

 
Memperhatikan konstruksi kesehatan Islam yang dibangun oleh al-Fanjari dalam kitabnya tersebut memiliki dua wacana 
yang agak berbeda, bila dibandingkan dengan konsep kesehatan di Indonesia sesuai UU No. 23 tahun 1992 tentang 
Kesehatan. Konstruksi awal dari konsep kesehatan Islam al-Fanjari lebih sesuai dengan konsep kesehatan Indonesia tersebut. 
Meskipun demikian masih ada beberapa bagian yang perlu penyempurnaan. Hanya sangat disayangkan konstruksi awal 
kesehatan Islam al-Fahjari ini tidak dibahas atau dideskripsikan pada isi kitabnya. 

 
PENGERTIAN KESEHATAN ISLAM 

 
Terdapat beberapa pengertian kesehatan secara umum, seperti dalam UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992, bab I pasal 1 ayat 
1, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 
sosial dan ekonomi.(UU-RI No. 23, 1992 : 5).  

WHO (Wordl Health Organization) mendefinisikan : “health is defined as a state of complete physical, mental, and social 
wellbeing and not merely the absence of desease or infirmity” (artinya sehat adalah suatu keadaan yang sempurna dari badan, 
jiwa, dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.(Hanlon, 1969 dan MUI, 1995 : 12 dan 
Al-Fanjari, 1996 : 4) 

 
Sedangkan dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 disepakati antara lain bahwa diperolehnya 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamen bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, 
politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. (Depkes. RI, 1999 : 31) 

 
Adapun pengertian kesehatan dalam pandangan Islam tercermin dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan 
Ibnu Majah : 

 
“Rasulullah S.a.w. bersabda : “Barang siapa sehat badannya, damai hatinya (jiwa) dan punya makanan untuk sehari-
harinya (sosial ekonomi), maka seolah-olah dunia seisinya dianugerahkan kepadanya”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

 
Bila diamati hadits ini dengan definisi kesehatan di atas, sebenarnya mengandung arti yang sama. Sehingga pengertian sehat 
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atau kesehatan dalam Islam adalah suatu keadaan yang sempurna dan sejahtera pada badan, jiwa, social dan ekonomi yang 
menjadikan dirinya produktif memelihara kehidupan dunia dan akhirat. 

 
 
 

KONSTRUKSI KONSEP KESEHATAN ISLAM 

 
Konstruksi konsep kesehatan Islam yang Ideal, khususnya untuk dikembangkan bagi masyarakat muslim di Indonesia, yang 
merupakan penggabungan atau mengkomparasikan antara konsep al-Fanjari dengan UU RI No. 23 tahun 1992 tentang 
kesehatan adalah konsep kesehatan Islam dengan konstruksi sebagai berikut : 

 
1. KESEHATAN PRIBADI (PERSONAL HYGIENE) (QS. Al-Baqarah (2) : 222), yang meliputi; 

 
a. Kebersihan dan kesehatan kelamin dan dzubur, seperti menbersihkan setelah buang hajat (H.R. Muttafaq 
‘alaih dan Jama’ah dari Anas r.a., Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Salman r.a., Ahmad, Nasa’i dll dari ‘Aisyah r.a.), 
khitan (HR. Jama’ah)  

 
b. Kebersihan dan kesehatan badan, seperti mandi (QS. Shâd (38) : 42, HR. Muslim dari ‘Aisyah r.a), mandi 
setelah berhubungan seks atau junûb (Bukhari – Muslim dari Ummu Salamah r.a., Bukhari-Muslim dll. dari Abu Hurairah 
r.a.) Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Ali r.a.), mandi setelah melahirkan /nifâs atau mentruasi/haidl (QS. Al-Baqarah 
(2) : 222, HR. Bukhari dari ‘Aisyah r.a.), mandi sebelum shalat Jum’at (HR. Muslim dari Ibnu Umar r.a.), mandi sebelum 
shalat Idul Fitri dan Idul adha/’idain (HR. Malik dari Ibnu Umar r.a., Abdullah bin Ahmad dari Fakih bin Sa’di), mandi 
setelah memandikan mayat/jenazah (HR. Ahmad dan Ashab al-Sunân), mandi ketika akan berpakaian ihram (HR. 
Daruquthni, Baihaqi dan Tirmidzi dari Zaid bin Tsabith r.a.), mandi ketika akan memasuki kota Mekkah (HR. Muttafaq 
‘alaih dari Ibnu ‘Umar r.a.), mandi bagi orang yang baru memeluk agama Islam (HR. Ashab al-Sunnân kecuali Ibnu Majah 
dari Qais bin ‘Ashim r.a.) 

  
c. Kebersihan dan kesehatan muka, mulut, gigi, hidung, tangan, kaki, kepala, rambut, telinga yang 
dilakukan saat berwudlu atau tersendiri (QS. al-Ma’idah (5) : 6, HR. Bukhari-Muslim dari Humran r.a., Muttafaq 
‘alaih dari Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim, Ahmad dari Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim, Abu Daud dari Abi Umamah r.a., Abu 
Daud dan Nasa’i dari Abdullah bin ‘Umar r.a.), berwudlu atau mandi sebelum tidur (Hadist dalam al-Fanjari 1996 : 19, HR. 
Thabrani), berwudlu sebelum berhubungan seks atau bila akan mengulanginya (HR. Muslim), mencuci tangan setelah tidur 
(Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 19), berwudlu sebelum dan sesudah menengok orang sakit (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 
6) 

 
d. Kebersihan dan kesehatan kuku (HR. Jama’ah) 
e. Kebersihan dan kesehatan rambut (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 22) 

 
f. Kebersihan dan kesehatan pakaian (QS. al-Mudatstsir (74) : 4), mencuci pakaian (HR. Imam enam ahli hadits 
dari Asma’ binti Abu Bakar r.a.), cara mencuci pakaian yang terkena kencing bayi yang menyusu ASI eksklusif (HR. 
Jama’ah dari Ummu Qais binti Muhshan r.a.), cara mencuci pakaian yang terkena air liur anjing (HR. Muslim dan Ahmad 
dari Abu Hurairah r.a.), mencuci sandal dan sepatu (HR. Bukhari-Muslim), mencuci tikar atau kulit binatang (HR. Bukhari-
Muslim) 

 
2. KESEHATAN KELUARGA, meliputi ; 

 
a. Pernikahan yang sehat, (QS. al-Rûm (30) : 21, al-Nisâ’ (4) : 3, al-Nûr (24) : 32, HR. Muttafaq ‘alaih dari Abdullah 
bin Mas’ud r.a., Muttafaq ‘alih dari Anas bin Malik r.a.), Usia calon pengantin (QS. al-Nisâ’ (4) : 6), Kedua pasangan saling 
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mengenal baik fisik, psikis dan kesehatannya (HR. Muslim dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Jabir bin Abdillah r.a.), 
memilih yang baik agamanya (HR. Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah), memilih pasangan yang subur (HR. Ahmad dari Anas 
bin Malik r.a.), Menikahi pasangan yang saling mencintai (HR. Ahmad, Abu daud yang dishahihkan oleh Hakim dari Jabir 
r.a.), menikahi pasangan yang masih suci/gadis atau perjaka (HR. Bukhari dari ‘Aisyah, dan HR Ibnu Majah) 

 
b. Pernikahan yang tidak sehat, yakni; menikahi saudara sedarah atau sesusu (QS. al-Nisâ’ (4) : 23, 
HR. Ibnu Majah dari ‘Utsman bin Affan r.a.), menikah dengan orang musyrik (QS. al-Baqarah (2) : 221), menikah dengan 
orang kafir (al-Mumtahanah (60) : 10), menikah dengan pezina (QS. al-Nûr (24) : 3), menikah dengan janda bekas isteri 
bapaknya (QS. al-Nisâ’ (4) : 22), menikah perempuan dalam masa ‘iddah (QS. al-Baqarah (2) : 235), menikah wanita 
bersuami (QS. al-Nisâ’ (4) : 24), meminang atau menikah dengan wanita pinangan orang lain (HR. Muttafaq ‘alaih dari Ibnu 
‘Umar r.a.), menikahi janda atau gadis tanpa musyawarah dengannya (HR. Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah r.a.), menikah 
syighar/barter (HR. Muttafaq ‘alaih dari Ibnu ‘Umar r.a.), memadu dengan bibinya atau keponakannya (HR. Muttafaq ‘alaih 
dari Abu Hurairah r.a.), menikahi bukan karena agamanya (HR. Thabrani dari Anas r.a.). 

 
c. Reproduksi sehat, meliputi; senggama yang sehat dan tidak memaksa (QS. al-Nisâ’ (4) : 19, al-
Baqarah (2) : 223), berhias diri agar pasangan selalu berhasrat seks padanya (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 168), alat 
kelamin harus dalam keadaan bersih dan sehat (HR. Bukhari-Muslim dari Anas r.a.), Suami harus memprakarsai dalam 
bercumbu (Hadits dari ‘Aisyah r.a. dalam al-Fanjari, 1996 : 165), isteri harus menawarkan senggama pada suaminya sebelum 
tidur (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 163), bercumbu rayu (warming up) sebelum senggama (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 
158), Istima’/suami mencumbu sekitar vagina istrinya (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 161), senggama boleh dengan cara 
apapun, kecuali sodomi (QS. al-Baqarah (2) : 223, HR. Abu Ya’la), senantiasa siap bila diajak senggama oleh pasangannya 
(HR. Thabrani), membantu istri mencapai orgasme (Hadits dari Anas bin Malik dalam al-Fanjari, 1996 : 161), berwudlu 
sebelum senggama atau bila akan mengulanginya (HR. Muslim), segera temui pasangan bila hasrat seks timbul (Hadits dalam 
al-Fanjari, 1996 : 168) 

 
d. Reproduksi yang tidak sehat, meliputi; senggama dengan istri yang sedang haidl atau nifas (QS. al-Baqarah (2) : 
222, Hadits dari Masruq dalam Syabiq, 1973 : 194, HR. Lima ulama hadits kecuali Nasa’i dari Ummu Salamah r.a.), sodomi 
(HR. Abu Ya’la), zina (QS. al-Isrâ’ (17) : 32, HR. al-Dailami) 

 
e. Kehamilan (QS. Fâthir (35) : 11, Fushilat (41) : 47), tanda kehamilan (QS. Ali Imrân (3) : 41), tumbuh kembang janin 
(QS. al-Hâjj (22) : 5, al-Mu’minûn (23) : 14 dan HR. Bukhari-Muslim dari Abu Abdurrahman), perawatan saat hamil (QS. al-
A’râf (7) : 189), penyempurnaan tumbuh kembang janin (QS. al-Hijr (15) : 29) 

 
f. Melahirkan (QS. Ali Imran (3) : 36, Maryam (11) : 72), memandikan bayi yang baru lahir (HR. Enam ahli hadits dari 
Atsma binti Abu Bakar r.a.), membersihkan langit-langit mulut bayi dengan mengusapkan sesuatu yang manis (HR. Bukhari 
dari Abu Musa r.a.), mendo’akan dan diberi nama yang baik (QS. Ali Imran (3) : 36, HR. Muslim dari ‘Aisyah r.a., HR. 
Bukhari dari Ibnu Abbas r.a., Abu Daud dari Abu Darda’ r.a.), mencukur rambut (HR. Lima ahli hadits dan dishahihkan 
Tirmidzi), Aqiqah (HR. Tirmidzi dari ‘Aisyah r.a.) 

 
g. Menyusui (QS. al-Hâjj (22) : 2, al-Qashshash (28) : 12), menyusui dengan ASI selama dua tahun (QS. al-Baqarah (2) : 
233, Luqman (31) : 14) 

 
h. Tumbuh kembang anak (QS. al-Mukmin (40) : 67), 

 
i. Pendidikan anak (QS. al-Isrâ’ (17) : 14), meliputi; pengajaran Tauhid (QS. Luqman (31) : 13), mengajari shalat dan 
ilmu pengetahuan sejak usia 7 tahun (HR. Ahmad dan Abu Daud), mengajari akhlaq yang mulia (QS. Luqman (31) : 16, HR. 
Tirmidzi) 

 
j. Masa menopause (QS. Thalaq (65) : 4) 
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k. Masa tua, meliputi; masa tua yang produktif (QS. Ali Imran (3) : 39-40), hidup tenang dan tentram (QS. al-
Qashshash (28) : 23), merawat dan berbakti pada orang tua dengan berbuat baik (QS. Luqman (31) : 14, al-Baqarah (2) : 83), 
al-An’âm (6) : 151, al-Nisâ` (4) : 36 dan al-Ahqâf (46) : 15, HR. Bukhri-Muslim dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a.), 
bertutur kata lemah lembut (QS. al-Isrâ’ (17) : 23-24), merawat dengan baik (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah r.a.), 
mendo’akan (QS. Ibrahim (14) : 41), tidak membantah atau membentak (QS. al-Isrâ` (17) : 23), membantah berbuat 
kemusrikan (QS. al-Ankabut (29) : 8, HR. Bukhari-Muslim dari Asma binti ABukar r.a.), tidak mendurhakai (HR. Bukhari-
Muslim). 

 
3. MAKANAN DAN GIZI ( FOOD AND NUTRITION) meliputi : 

 
a. Makanan sehat dan bergizi (halâlan thayyiban) (QS. Maryam (19) : 26, al-Mukminun (23) : 33, al-Syu’ara 
(26) : 79), makan makanan halal (QS. Al-Mâ’idah (5) : 5, 2 : 168, 5 : 88, 16 : 114 dan 7 : 160), makan makanan bergizi (QS. 
Al-Baqarah (2) : 168, 5 : 88, 6 : 118-119 dan 16 : 14), makan karbohidrat (QS. Yusuf (12) : 65), makan sayuran dan kacang-
kacangan (QS. al-Baqarah (2) : 61), makan ikan (QS. al-Nahl (16) : 14), makan daging halal dan baik (QS. al-Thur (52) : 22, 
Hadits-hadits dalam Mu’nis, 1997 : 32), 

 
b. Makanan yang tidak bergizi dan tidak sehat seperti; bangkai hewan darat, darah, daging babi dan binatang 
halal yang disembelih tidak sesuai syari’at (QS. al-Baqarah (2) : 173), 

 
c. Minum air bersih/jernih (QS. al-A’raf (7) : 160, QS. 15 : 22, 19 : 26, 25 : 49, 26 : 79, 38 : 42, 56 : 68, 72 : 16, dan 
77:27), air susu (QS. Al-Nahl (16) : 66, QS. 23 : 21 dan 33, 37 : 46), air madu (QS. al-Nahl (16) : 69, Muhammad (47) : 15), 
air jahe (QS. al-Insan (76) : 17), tidak minum air panas (QS. al-Ghasyiyah (76) : 5-6), 

 
d. Makan buah-buahan (QS. Al-Nahl (16):69, QS. 7 : 19, 23 : 19, 43 : 73, 44 : 55) 

 
e. Makan dan minum dari hasil usaha sendiri (QS. Al-Thûr (52):19, QS. 59 : 24 dan 77 : 43) 

 
f. Pola makan dan minum orang sehat, di antaranya : mencuci tangan sebelum makan (Hadits dalam al-Fanjari, 
1996 : 65), mengawali makan dengan berdo’a dan mengunyah dengan baik (HR. Abu Nu’aim), makan sambil duduk, tidak 
sambil berbaring (Hadis dalam Mu’nis, 1987 : 27), bersyukur dengan makanan yang disukai dan tidak mencela yang tidak 
disukai (Hadis dalam Mu’nis, 1987 : 25), tidak makan dan minum berlebih-lebihan (QS. al-A’raf (7) : 31, Hadist dalam al-
Fanjari, 1996 : 63), makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang (Hadis dalam Mu’nis, 1987 : 7), makan dan minum 
cukup hanya mengisi 2/3 lambung (Hadits dalam Mu’nis, 1987 : 21), mencuci tangan atau menjilatinya dan berdo’a bila telah 
selesai makan (HR. Muttafaq ‘alaih dari Ibnu Abbas r.a.), setelah selesai makan jangan langsung tidur/tiduran (Hadits dalam 
Mu’nis, 1987 : 27), biasakan makan malam (HR. Tirmidzi dari Anas r.a.), minum air tawar yang matang (Hadits dalam 
Mu’nis, 1987 : 28), mengambil napas tiga kali dalam sekali minum (dalam Mu’nis, 1987 : 28), minum air yang dimasuki lalat 
setelah menenggelamkan dan membuang lalatnya (HR. Bukhari dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.), minum dengan 
mengatur tegukan, maksimal 3 tegukan (Hadits dalam Mu’nis, 1987 : 28), 

 
g. Pola makan orang sakit, meliputi; orang sakit jangan dipaksa untuk makan (Hadits dalam Mu’nis, 
1987 : 42) 

 
4. PERAWATAN ORANG TUA (GERIATRICS), merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran modern. Kedokteran 
Islam sebenarnya yang pertama kali mempromosikannya. Banyak ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang 
memerintahkan agar merawat ayah, ibu, nenek dan orang-orang yang telah lanjut usianya (jompo), menghormat kekurangan 
mereka, sabar terhadap mereka terlebih-lebih dalam keadaan sakit. Orang pertama yang menulis masalah ini adalah Ibnu Sina 
dalam karyanya “al-Qanûn” di bawah sub bab “Thib al-Musinin wa al-Syuyukh” (perawatan orang-orang manula dan orang 
jompo). 
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5. KESEHATAN LINGKUNGAN (QS. al-Qashshash (28) : 77, HR. Muslim, Dailami, Thabrani), meliputi : 

 
a. Kebersihan fasilitas sosial/umum seperti tempat ibadah (QS. al-Baqarah (2) : 125, jalan umum dengan 
membersihkan dari kotoran atau sampah (HR. Bukhari, hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 30), tidak membuang kotoran/sampah 
di jalanan (HR. Muslim dan Abu Daud, hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 32), jamban/WC umum (QS. al-Nisâ’ (4) : 43, QS. 5 : 
6) dengan menggunakan air bersih (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bakhili, Tsalatsah dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. dan 
HR. Ahmad) 

 
b. Menjaga kebersihan air dari pencemaran ( HR. Bukhari, Tirmidzi) 

 
c. Menjaga kebersihan rumah (QS. al-Kahfi (18) : 90, Yunus (10) : 87, QS. 3 : 198, 9:6, 10:93, 12:21, 13:29, 16:41, 
44:51 dan 16:81), dan sekitarnya seperti halaman (QS. Shaffat (37) : 177, hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 30), kamar tidur 
(QS. al-A’raf (7) : 97, Qalam (68) : 19, Yasin (36) : 56), dapur (QS. Hud (11) : 40, kamar mandi/WC (QS. al-Nisâ’ (4) : 43, 
QS. 5 : 6) dengan menggunakan air bersih (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bakhili, Tsalatsah dari Abu Sa’id al-Khudri 
r.a. dan HR. Ahmad), perabotan rumah (HR. Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah r.a.), taman (HR. Ahmad), 

 
d. Menjaga Kebersihan kandang binatang (QS. al-Nahl (16) : 6) 

 
e. Memelihara sanitasi air yang sehat (HR. Ahmad), 

 
f. Menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak BAK pada lubang binatang (HR. Ahmad, Nasa’i, Abu Daud, Hakim 
dan Baihaqi), tidak BAB/BAK pada tempat berteduh (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud), tidak BAB/BAK pada air yang 
tergenang (HR. Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah), tidak BAB/BAK pada saluran air yang aliran airnya kecil (HR. 
Thabrani) 

 
g. Membersihkan lingkungan dari najis, seperti bangkai (HR. Abu Daud dan Tirmidzi), air kencing (HR. Abu 
Daud), darah (HR. Tsittah dari Asma’ binti Abu Bakar r.a.), feses (HR. Abu Daud), 

 
h. Menjaga kebersihan alam sekitar, seperti Air (QS. al-A’raf (7) : 160, QS. 15 : 22, 19 : 26, 25 : 49, 26 : 79, 38 : 
42, 56 : 68, 72 : 16, dan 77 : 27), tumbuh-tumbuhan dan binatang (QS. al-Baqarah (2) : 205), udara/angin (QS. al-Baqarah (2) 
: 164, QS. 2 : 266, 3 : 117, 7:57, 14:18, 15:22, 17:68-69, 18:45 dll.), laut/bahtera (QS. al-Baqarah (2) : 164, al-Rum (30) : 41, 
al-An’am (6) : 63, QS. 18 : 61, 79), sungai, gunung, pantai (QS. al-Naml (27) : 61), dan planet/antariksa (QS. al-Ma’idah (6) : 
97). 

 
6. KESEHATAN KERJA, meliputi ; 

 
a. Profesionalisme (QS. al-Qashshash (28) : 26, HR. Bukhari, Abu Daud),  
b. Jaminan untuk menjaga upah pekerja (QS. al-Kahfi (18) : 77, QS. 39:35, 52:40, HR. Muslim, Bukhari), 

 
c. Keselamatan Kerja (menjaga buruh dari hal-hal yang membahayakan dalam bekerja) dan mengganti kerugian 
terhadap musibah (kecelakaan) kerja, termasuk proses pengobatan (QS. Ali Imran (3) : 200, al-Nisa’ (4) : 102), 

 
d. Tempat kerja yang sehat (QS. al-Baqarah (2) : 222) 

 
e. Membatasi jam kerja, uang lembur pada setiap penambahan jam kerja (QS. al-Zummar (39) : 39). 
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7. KESEHATAN JIWA, memelihara kesehatan jiwa seperti; 

 
a. Senantiasa sadar/dzikir (QS. Ali Imran (3) : 191, al-Ra’d (13) : 28), 
b. Sabar dan ridla (QS. al-Baqarah (2) : 45, HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a.), 

 
c. Berprasangka baik/husnudhân (HQR. Bukhari-Muslim, Muslim-Abu Daud), 

 
d. Optimis/raja’ (HR. Jama’ah dari Anas r.a.), 

 
e. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa (HR. Bukhari-Muslim) 

 
f. tawakal (QS. al-Ahzab (33) : 48, HR. Bukhari-Muslim) 

 
g. Berlindung kepada Allah semata (QS. al-A’raf (7) : 200, hadits dari Ibnu Abbas r.a.) 

 
h. Membaca shalawat kepada Nabi S.a.w. (QS. al-Ahzab (33) : 56, HR. Muslim) 

 
i. Membaca al-Qur’an (QS. al-Muzzamil (73) : 4, HR. Muslim – Abu Daud) 

 
j. berdo’a (QS. al-Mu’min (40) : 60, al-A’raf (7) : 180) 

 
k. Senantiasa berbicara baik (HR. Bukhari-Muslim) 

 
l. Menghindari penyakit jiwa seperti; buruk sangka/syu’udhan (QS. al-Hujurat (49) : 12, HR. Muttafaq 
‘alaih dari Abu Hurairah r.a.), dengki (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.), mencari-cari a’ib atau kesalahan orang lain 
(HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah r.a.), sombong atau takabbur (QS. Luqman (31) : 18-19, HR. Muslim), pendendam 
(QS. al-Maidah (5) : 8, HR. Bukhari-Muslim dari ‘Aisyah r.a.), riya/selalu ingin dipuji orang lain (QS. al-Nisa’ (4) : 38, al-
Ma’un (107) : 4-7, HR. Ahmad), mengejek orang lain (QS. al-Mukminun (23) : 110), bimbang dan ragu (QS. al-Taubah (9) : 
45), putus asa (QS. al-Isra’ (17) : 83), mudah cemas dan sedih (QS. Yunus (10) : 62, QS. 15: 88, 16:127, 3:139, HR. Abu 
Nu’aim), mudah marah (HR. Bukhari). 

 
8. PEMBERANTASAN PENYAKIT, PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN, meliputi : 

 
a. Profesionalisme tenaga kesehatan HR. Bukhari, Abu Daud-Nasa’i, Abu Daud) 

 
b. melakukan diagnosa sebelum bertindak (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 191, 193) 

 
c. Pengobatan (HR. Bukhari dari Abu Hurairah r.a., Ahmad, Hakim) 

 
d. Perawatan dan pemulihan kesehatan (Hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 189) 

 
e. Memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etik praktek kedokteran/kesehatan Islam (seperti Iman, 
Islam, Ihsan, tidak menggunakan yang diharamkan, tidak mencacatkan tubuh, mengedepankan profesionalisme, tidak 
mengidap penyakit jiwa (lihat kesehatan jiwa), tidak komersil, memelihara kesehatan pribadi, dan berpenampilan rapi/sopan. 
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9. PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR (Epidemiologi), melalui karantina (HR. Abu Daud, hadits dalam al-
Fanjari, 1996 : 40), preventif kesehatan, tidak memasuki suatu daerah yang terjangkit wabah penyakit tidak lari dari tempat 
itu (HR. Muttafaq ‘alaih), mencuci tangan sebelum menjenguk orang sakit dan sesudahnya, berobat ke dokter dan mengikuti 
semua petunjuk pencegahan dan pengobatannya. 

 
10. PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT, meliputi : 

 
a. Metode penyuluhan yang efektif (QS. al-Nahl (16) : 125 

 
b. Sasaran penyuluhan, mengembangkan modul penyuluhan dan mengevaluasi (HR. Muslim dari Abu 
Sa’id al-Khudri r.a., Tirmidzi) 

 
c. Pengamanan persediaan farmasi (obat-obatan) dan alat kesehatan, meliputi ; produksi, peredaran dan 
penggunaan (QS. Qaf (50) : 7, HR. al-Hassan dari Abu Qatadah r.a.). 

 
d. Pengamanan dan pemberantasan NAZA, khamr (NAZA) haram (QS. al-Ma’idah (5) : 90, al-Nisa’ (4) : 43, al-
Baqarah (2) : 219) bagi pemakai, penjual, pembeli dan pembuat (HR. Bukhari-Muslim dan hadits dari Abdullah bin ‘Umar 
r.a.). 

 
11. KESEHATAN SEKOLAH meliputi, kesehatan lingkungan sekolah, sistem kepegawaian yang sehat, kesehatan pribadi 
(guru, murid, pengelola dan pegawai), dan pendidikan kesehatan seperti wajib belajar dan mengajarkan kesehatan (HR. Ibn 
Abdil Bar). 

 
12. KESEHATAN DAN KEBUGARAN FISIK (TUBUH) DENGAN OLAH RAGA DAN ISTIRAHAT, MELIPUTI 
KEWAJIBAN MENGAJARKAN OLAH RAGA (hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 83), dan kewajiban berolahraga seperti 
berenang dan memanah (hadits dalam al-Fanjari, 1996 : 83), lari atau jalan cepat (HR. Tirmidzi), berkuda ( hadits dalam al-
Syuyuthi, 1997 : 30), gerak badan (hadits dalam al-Syuyuthi, 1997:30), istirahat yang cukup (QS. al-Naba (78) : 10-11, hadits 
dalam al-Syuyuthi : 30). 

 
Konstruksi konsep kesehatan Islam yang seperti inilah, yang diharapkan mampu menjawab persoalan perkembangan 
kesehatan Islam yang selama ini western oriented. Sehingga terjadi kegamangan dalam aktifitas kesehatan baik dari sisi 
pengembangan ilmu pengetahuan, maupun pelayanan yang mengusung visi dan misi Islam. Wacana ini insya Allah 
merupakan jawaban hal-hal prinsip yang menjadi penomena pengembangan kesehatan Islam. 
 
Meski demikian, upaya pengembagan dan penelitian harus selalu dilakukan agar kesehatan Islam tidak hanya matang dalam 
konsep, tetapi juga mampu melahirkan upaya-upaya kesehatan secara praktis. Sehingga mampu melahirkan teori-teori baru 
dalam dunia kesehatan Islam, dan mampu menjawab tantangan kesehatan global. Ammiien 
 
Peradaban Barat kerap mengklaim bahwa Philipe Pinel (1793) merupakan orang pertama yang memperkenalkan metode 
penyembuhan penyakit jiwa. Tak cuma itu, Barat juga menyatakan rumah sakit jiwa (RSJ) pertama di dunia adalah  Vienna's 
Narrenturm  yang dibangun pada tahun 1784.  Benarkah klaim peradaban Barat itu? 
 
Klaim itu tentu sangat tak berdasar. Sebab, jauh sebelum Barat mengenal metode penyembuhan penyakit jiwa berikut tempat 
perawatannya, pada abad ke-8 M di Kota Baghdad. Menurut  Syed Ibrahim B PhD dalam bukunya berjudul  "Islamic 
Medicine: 1000 years ahead of its times", mengatakan, rumah sakit jiwa atau  insane asylums telah didirikan para dokter dan 
psikolog Islam  beberapa abad sebelum peradaban Barat menemukannya. 
 
Hampir semua kota besar di dunia Islam pada era keemasan telah memiliki rumah sakit jiwa. Selain di Baghdad  ibu kota 
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Kekhalifahan Abbasiyah   insane asylum juga terdapat di kota Fes, Maroko. Selain itu,  rumah sakit jiwa juga sudah berdiri di 
Kairo, Mesir  pada tahun 800 M. Pada abad ke-13 M,  kota Damaskus dan Aleppo juga telah memiliki rumah sakit jiwa. 
  
 
Mari kita bandingkan dengan Inggris. Negara terkemuka di Eropa itu baru membuka rumah sakit jiwa pada t1831 M. Rumah 
sakit jiwa pertama di negeri Ratu Elizabeth itu adalah Middlesex County Asylum yang terletak di Hanwell sebelah barat 
London. Pemerintah Inggris membuka rumah sakit jiwa setelah mendapat desakan dari Middlesex County Court Judges. 
Setelah itu Inggris mengeluarkan Madhouse Act 1828 M. 
 
Lalu bagaimana peradaban Islam mulai mengembangkan pengobatan kesehatan jiwa?  Menurut Syed Ibrahim, berbeda 
dengan para dokter Kristen di abad pertengahan yang mendasarkan sakit jiwa pada penjelasan yang takhayul, dokter Muslim 
justru lebih bersifat rasional. 
  
 
Para dokter Muslim mengkaji justru melakukan kajian klinis terhadap pasien-pasien yang menderita sakit jiwa. Tak heran jika 
para dokter Muslim berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang ini. Mereka berhasil menemukan psikiatri dan 
pengobatannya berupa psikoterapi dan pembinaa moral bagi penderita sakit jiwa. 
 
''Selain itu, para dokter dan psikolog Muslim juga mampu menemukan bentuk pengobatan modern bagi penderita sakit jiwa 
seperti, mandi pengobatan dengan obat, musik terapi dan  terapi jabatan,'' papar Syed Ibrahim. 
 
Konsep kesehatan mental atau  al-tibb al-ruhani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari 
Persia bernama Abu Zayd Ahmed ibnu Sahl al-Balkhi (850-934). Dalam kitabnya berjudul  Masalih al-Abdan wa al-Anfus 
(Makanan untuk Tubuh dan Jiwa), al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia biasa menggunakan 
istilah  al-Tibb al-Ruhani untuk menjelaskan keseharan spritual dan kesehatan psikologi. 
  
 
Sedangkan untuk  kesehatan mental dia kerap menggunakan istilah  Tibb al-Qalb . Ia pun sangat terkenal dengan teori yang 
dicetuskannya tentang kesehatan jiwa yang berhubungan dengan tubuh. Menurut dia, gangguan atau penyakit pikiran sangat 
berhubungan dengan kesehatan badan. Jika jiwa sakit, maka tubuh pun tak akan bisa menikmati hidup dan itu bisa 
menimbulkan penyakit kejiwaan,  tutur al-Balkhi. 
 
Menurut al-Balkhi, badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. 
Dia menulis bahwa ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di badan. 
Sedangkan, ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang 
berhubungan dengan kejiwaan lainnya. 
 
Dia juga mengungkapkan dua macam penyebab depresi. Menurut dia, depresi bisa disebabkan alasan yang diketahui, seperti 
mengalami kegagalan atau kehilangan. Ini bisa disembuhkan secara psikologis. Kedua, depresi bisa terjadi oleh alasan-alasan 
yang tak diketahui, kemungkinan disebabkan alasan psikologis. Tipe kedua ini bisa disembuhkan melalui pemeriksaan ilmu 
kedokteran. 
 
 
Selain  al-Balkhi, peradaban Islam juga memiliki dokter kejiwaan bernama Ali ibnu Sahl Rabban al-Tabari . Lewat  kitab  
Firdous al-Hikmah yang ditulisnya pada abad ke-9 M, dia telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien 
yang mengalami gangguan jiwa.  Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikologi dengan kedokteran. 
  
 
Menurut dia, untuk mengobati pasien gangguan jiwa membutuhkan konseling dan psikoterapi. Al-Tabari menjelaskan, pasien 
kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau keyakinan yang sesat. Untuk mengobatinya, kata al-Tabari, dapat dilakukan 
melalui ''konseling bijak''. Terapi ini bisa dilakukan oleh seorang dokter yang cerdas dan punya humor yang tinggi. Caranya 
dengan membangkitkan kembali kepercayaan diri pasiennya. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 137

 
Melalui kitab yang ditulisnya yakni  El-Mansuri dan  Al-Hawi , dokter Muslim legendaris al-Razi  juga telah berhasil 
mengungkapkan definisi symptoms (gejala) dan perawatannya untuk menangani sakit mental dan masalah-masalah yang 
berhubungan dengan kesehatan mental. 
 
 
Al-Razi juga tercatat sebagai dokter atau psikolog pertama yang membuka ruang psikiatri di sebuah rumah sakit di Kota 
Baghdad.  Pemikir Muslim lainnya di masa keemasan Islam yang turut menyumbangkan pemikirannya untuk pengobatan 
penyakit kejiwaan adalah Al-Farabi . Ilmuwan termasyhur ini secara khusus menulis risalah terkait psikologi sosial dan 
berhubungan dengan studi kesadaran. 
 
Selain itu, Ibnu Zuhr , alias Avenzoar  juga  telah berhasil mengungkap  penyakit syaraf secara akurat. Ibnu Zuhr juga telah 
memberi sumbangan yang berarti bagi neuropharmakology modern. Yang tak kalah penting lagi, Ibnu Rusyd atau Averroes  
ilmuwan Muslim termasyhur - telah mencetuskan adanya penyakit Parkinson’s. 
 
Sejarawan Francis Bacon menyebut Al-Haitham  sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar psychophysics dan 
psikologi eksperimental. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukannya, Bacon merasa yakin bahwa Al-Haitham adalah 
sarjana pertama yang berhasil menggabungkan fisika dengan psikologi, dibandingkan Fechner yang baru menulis  Elements 
of Psychophysics pada tahun 1860 M. Begitulah, kedokteran dan psikologi Islam mengembangkan pengobatan penyakit 
jiwa64.   
 
Kontribusi umat Islam bagi peradaban manusia adalah fakta yang tak terbantahkan. Para sejarawan sains Barat dalam sebuah 
konferensi mengakui bahwa dunia kedokteran modern  berutang begitu banyak terhadap para ilmuwan Muslim di era 
keemasan Islam. Betapa tidak, dokter Muslim di era kekhalifahan merupakan perintis diagnosis dan penyembuhan beragam 
penyakit. 
Dr Emilie Savage-Smith dari St Cross College di Oxford mengungkapkan, Islam adalah peradaban pertama yang memiliki 
rumah sakit. Menurut dia, rumah sakit pertama di dunia dibangun Kekhalifahan Abbasiyah di kota Baghdad, Irak sekitar 
tahun 800 M. ''Rumah sakit  yang berdiri di Baghdad itu lebih mutakhir dibandingkan rumah sakit di Eropa Barat yang 
dibangun beberapa abad setelahnya,'' papar Savage-Smith seperti dikutip  Independent.  
 
Savage-Smith mengungkapkan, rumah sakit (RS) Islam terbesar di zaman keemasan dibangun di Mesir dan Suriah pada abad 
ke-12 dan 13 M. Pada masa itu, RS Islam sudah menerapkan sistem perawatan pasien berdasarkan penyakitnya. Menurut 
Savage-Smith, pembangunan sebuah sistem rumah sakit yang begitu luas merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam 
peradaban Islam pada abad pertengahan. 
''Peradaban Islam pada abad ke-10 M untuk pertama kalinya memperkenalkan sistem pendidikan kedokteran secara langsung 
di rumah sakit,'' papar Savage-Smith. Ia pun mengagumi Islam yang mengajarkan umatnya untuk merawat seluruh jenis 
penyakit tanpa memandang status ekonomi pasiennya. 
 
 
Menurut dia, rumah sakit Islam pada era kejayaannya terbuka bagi semua; laki-laki, perempuan, warga sipil, militer, kaya, 
miskin, Muslim dan non-Muslim. Pada masa itu, kata Savage-Smith, rumah sakit memiliki beragam fungsi yakni sebagai; 
pusat perawatan kesehatan, rumah penyembuhan bagi pasien yang sedang dalam tahap pemulihan dari sakit atau kecelakaan. 
 
 
Selain itu, ungkap Savage-Smith, peradaban Islam juga sudah memiliki rumah sakit jiwa atau  insane asylum.   Menurut dia, 
masyarakat Muslim juga tercacat sebagai yang pertama mendirikan dan memiliki  rumah sakit jiwa. Rumah sakit pada era 
keemasan Islam juga berfungsi sebagai tempat perawatan para manusia lanjut usia (manula) yang keluarganya kurang 
beruntung. 
 
 
Smith-Savage menuturkan, para dokter Muslim menguasai dunia kedokteran berkat upaya penerjemahan terhadap karya-
                                            
64 www.republika.co.id 
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karya  kedokteran Yunani klasik. Tak cuma menerjemahkan, namun para dokter Muslim pun mengembangkan, menemukan  
serta menulis buku-buku kedokteran. 
 
 
Para dokter Muslim pun berhasil menemukan sejumlah penyakit, cara pengobatan hingga penyembuhannya. Menurut Smith-
Savage, dokter Muslim telah mampu menjelaskan beragam jenis penyakit infeksi seperti cacar air. Selain itu, kedokteran 
Islam juga menemukan penyakit yang sebelumnya tak diketahui manusia, seperti kataraks. Bahkan, kedokteran Islam juga 
telah berhasil melakukan operasi atau bedah. 
 
Peradaban Barat pun belajar dan mengembangkan hasil penemuan dan penelitian di bidang kedokteran. Tanpa kontribusi 
kedokteran Islam, boleh jadi dunia Barat tak akan menguasai ilmu kedokteran seperti saat ini.65 

 
Membaca dan Menulis 

 

Malam itu, malam 17 Ramadhan, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Muhammad SAW. yang kala itu 
berusia 40 tahun, asyik bertahanuts di keremangan gua Hira’ yang hening. Di tengah keasyikan bertahanuts itulah, di luar 
dugaannya, datang malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Muhammad SAW. untuk membacanya. ”Bacalah!” kata 
Jibril. Muhammad SAW. terperanjat. Hingga spontan saja ia menjawab ”Aku tidak bisa membaca”. 

Jibril kemudian merengkuh tubuh Muhammad SAW. , napas Muhammad pun sesak dibuatnya. Lalu, sembari melepas 
rengkuhannya, Jibril kembali menyuruh Muhammad SAW. untuk membaca. ”Bacalah!” kata Jibril. 

Muhammad SAW. masih saja menjawab ”Aku tidak bisa membaca”. Begitu seterusnya hingga berulang sampai tiga kali. 
Akhirnya, dengan pasrah, Muhammad SAW. berkata ”Apa yang harus kubaca?”. lalu Jibril pun membacakan ayat-ayat yang 
kelak kita mengetahuinya sebagai Surat Al-’Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat itu selengkapnya berbunyi : 

”Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-’Alaq : 1-5) 

Sepotong peristiwa monumental di atas menjadi tonggak dimulainya misi profetik yang akan dibawa Muhammad SAW. 
melalui malaikat Jibril sebagai ”utusan Allah” (Rasul Allah). Dan untaian ayat-ayat yang terangkum dalam surat Al-’Alaq 
ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang menjadi modal atau kunci titik tolak pembangunan peradaban umat manusia yang 
sejati. Dan kata kunci (keyword) itu ada pada kata perintah iqra’ atau membaca. 

Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Qur’an, menjelaskan ”Mengapa Iqra’ merupakan 
perintah pertama yang ditujukan kepada nabi, padahal beliau adalah seorang yang ummi (yang tidak pandai membaca dan 
menulis)? Mengapa demikian? Iqra’ terambil dari kata yang berarti ’menghimpun’ sehingga tidak selalu harus diartikan 
’membaca’ teks tertulis dengan aksara tertentu. Dari ’menghimpun’ lahir aneka ragam makna, seperti menyampaikan, 
menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca, baik teks tertulis maupun tidak tertulis”. 

Dengan demikian, Iqra’ berarti : bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda-tanda 
zaman, sejarah dan diri sendiri, yang tertulis dan tidak tertulis. Alhasil, obyek perintah Iqra’ mencakup segala sesuatu yang 
dapat dijangkaunya. 

Sungguh perintah ’membaca’ yang teruntai dalam kata Iqra’ merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan 
dapat diberikan kepada umat manusia. ”Membaca” dalam aneka maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. Semua peradaban yang berhasil bertahan lama, 
justru dimulai dari suatu kitab (bacaan) 

Pada masa Abbasiyah, misalnya. Masa yang dikenal dengan ”periode keemasan evolusi ilmu pengetahuan dalam sejarah 
Islam” itu tercatat sangat concern dengan koleksi bacaan. Di masa pemerintahan Al-Ma’mun  (198-218 H/813-823 M) 
                                            
65 www.republika.co.id 
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dibangun perpustakaan besar yang terkenal dengan nama Bait al-Hikmah di Baghdad. Perpustakaan itu menyimpan berbagai 
macam subyek seperti sastra, bahasa, kedokteran, matematika, syari’ah, ushuluddin, logika, dan lain-lain. 

Sementara itu, pada masa pemerintahan Fatimiyah (297-573 H / 909-1171 M) didirikan perpustakaan yang memiliki 
sekitar 200 ribu judul buku dan lebih dari 2 ribu Al-Qur’an yang kaya dengan iluminasi. Perpustakaan ini masih dipelihara 
oleh Menteri Abu Al-Qasim Ali Ibn Ahmad Al-Jaraja’i setelah Al-Hakim  (yang memerintah saat itu) wafat. Pada tahun 
425 H/1043 M, Abu Al-Qasim memerintahkan untuk membuat katalog jilidan buku yang ada di perpustakaan. Namun 
perpustakaan ini perlahan-lahan hancur terutama di bawah pemerintahan Al-Mustanasir (427-487 H/1035-1094 M). 

Pada pertengahan Islam, perpustakaan yang cukup penting adalah Perpustakaan Pengadilan Pemerintahan Umayah II di 
Cordova, Spanyol (132-423 H/70-1031 M). Ketika itu Shalahuddin Al-Ayubi menjadi penguasa baru di Mesir 
menggantikan pemerintahan Fatimiyah (567 H/1171 M), beliau juga sangat mendorong perkembangan perpustakaan dan 
lembaga pendidikan. 

Alhasil, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, yang salah satunya dimanifestasikan dengan kuatnya tradisi intelektual 
berupa penulisan buku-buku, telah mengantarkan umat Islam pada kejayaan peradaban. Selama sekitar 700 tahun umat Islam 
telah memimpin peradaban dunia dari tahun 700 M sampai tahun 1400 M. 

Namun sayangnya, justru kenyataannya kini umat Islam tak menyadari sepenuhnya sejarahnya sendiri. Di abad ini, umat 
Islam terpuruk dan jauh tertinggal dari bangsa-bangsa Barat yang sekuler dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Perkembangan pesat informasi dan teknologi – informasi kini dikuasai peradaban Barat dan Jepang. Jaringan 
lembaga keuangan dan media massa internasional yang kuat, Barat pula yang menguasai.  

Di Indonesia sendiri, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga mengalami nasib yang sama, yakni terpuruk 
dalam berbagai bidang. Sehingga daya saing Indonesia menjadi rendah di banding negara-negara lain. World Competitiveness 
Yearbook, misalnya, menempatkan daya saing Indonesia pada posisi ke-39 pada tahun 1997 dan menurun pada posisi ke-46 
dari 47 negara pada tahun 1999. (lihat: Kompas, 4 April 2001) 

Apa penyebabnya? Salah satu penyebab yang paling utama adalah kurangnya etos semangat keilmuan. Salah satu 
indikasinya adalah rendahnya tradisi membaca. Di Indonesia, tradisi membaca kurang berlaku. Yang berkembang adalah 
budaya mendengar dan menonton. Maka tak heran bila di Indonesia lebih banyak orang yang suka menonton televisi 
ketimbang membaca buku. Islam Therapy memiliki program untuk mengatasi masalah ini, yakni belajar melalui multimedia 
dan berbagai cara. Dengan kerjasama antar pecinta ilmu pengetahuan. 

Budaya menulis buku merupakan ciri khas kehebatan umat Islam sepanjang sejarah. Mereka menulis buku-buku tebal 
dan rata-rata masing-masing dari mereka memiliki karya ratusan judul buku . Tentunya abad ini harus menjadi kebangkitan 
terhebat ilmu pengetahuan dan teknologi karena Kita bisa mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui 
sarana lengkap dan mudah yang belum pernah disediakan oleh Allah sebelumnya. Dulu menulis hanya pada kertas dan susah 
mendistribusikannya. Sekarang, ada e-book beraneka format yang bisa kita kirim melalui internet kemana saja dalam 
hitungan menit. Dulu, untuk mengutip harus dilakukan penulisan ulang. Sekarang, tinggal copy-paste. Sekarang ada sofware 
e-learning, ada sofware penerjemah, ada pesawat ruang angkasa, ada telepon, ada toko buku besar mewah dan nyaman yang 
bebas membaca, beribu-ribu laboratorium, ratusan cabang ilmu pengetahuan, komputer yang semakin canggih, ribuan 
penerbit buku, internet yang semakin memudahkan penyebarluasan informasi, berjuta-juta peneliti, dan kemudahan lainnya. 
Satu Flashdisk dengan kapasitas 8 gigabyte saja cukup untuk menyimpan ilmu yang zaman dahulu memerlukan beratus-ratus 
jilid buku dengan berat puluhan kwintal; sekarang flash disk tersebut dapat kita kalungkan di leher kita dan kita bawa kemana 
pun kita pergi tanpa bersyukur sedikitpun kepada Tuhan yang telah memberi nikmat kemudahan.  

 
Fashion 

 
”Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi ’auratmu dan pakaian indah 

untuk perhiasan. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu 
ingat”  (Q.S. al-A’raf :26) 

 
Ayat di atas mengisyaratkan agar ada di antara kita yang menjadi desainer untuk membuat pakaian yang bagus sehingga 

penampilan kaum muslimin terlihat indah namun tidak melanggar syariat. Allah itu indah dan menyukai keindahan. KH. 
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Basyir Abu Hafbi , menulis dalam bukunya yang berjudul 301 Cahaya Ilahi ”Bekal Hidup Sukses & Mulia” : ”Menurut 
sebagian orang, penampilan dan cara berpakaian seseorang mencerminkan kepribadian seseorang. Hanya orang yang berbudi 
luhur yang selalu memperhatikan penampilan dan pakaiannya. Seorang muslim sejati tidak memamerkan auratnya di depan 
orang yang bukan muhrimnya, karena ia merasa malu terhadap Allah Yang Maha Melihat atas tingkah laku hamba-Nya. 
Demikianlah, Islam mengajarkan manusia untuk sopan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam berpenampilan, dan tidak 
sombong dalam kehidupan.  

Pakaian yang sopan adalah pakaian yang menutupi aurat. Bagi seorang muslimah, batasan auratnya adalah seluruh 
tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Islam memerintahkan menutup aurat adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan 
agar tidak terjadi kebiadaban atau pelecehan seksual terhadap kaum wanita. Banyak wanita diperkosa karena ia suka 
memamerkan auratnya atau mengenakan pakaian yang menampilkan keseksian tubuh baik sengaja maupun tidak”. 

Penyusun Menganjurkan agar kaum lelaki juga jangan suka memamerkan keseksian tubuhnya dan para muslimah 
sebaiknya bercadar untuk kebaikan bersama. Banyak perselingkuhan terjadi disebabkan oleh kaum laki-laki yang melihat 
wajah cantik wanita lain atau bertatap muka dengan mantan kekasih. Akibatnya keharmonisan rumah tangga terganggu dan 
keharmonisan yang terganggu dalam rumah tangga berakibat buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak di kemudian hari.   
 

Ilmu Dakwah (Penyuluhan) 

Dakwah berarti menyeru kepada keselamatan, kesehatan dan mengajak kepada kebaikan. Menyeru kepada keselamatan 
dari bahaya penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, Flu burung, Demam berdarah, dan Gangguan Jiwa pun termasuk dakwah. 
Mengajak kepada kebaikan seperti meningkatkan prestasi diri dan marketing juga termasuk dakwah. Islam telah mengajarkan 
bagaimana cara berdakwah yang benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah dan para Nabi. Sebagian besar ayat-
ayat Al-Qur'an adalah tentang Dakwah. Allah berdakwah, para Nabi berdakwah, maka sebagai kaum muslimin, kita pun 
harus berdakwah. Kita tak akan memahami Ajaran Islam apabila kita tidak berdakwah.  

Umat Nabi Muhammad adalah Umat dakwah. Jika kita hanya mengandalkan ibadah kita, kita pasti kalah jauh dengan 
umat nabi-nabi terdahulu. Dakwah adalah tugas para nabi yang tidak diberikan kepada umat-umat nabi yang lain. Umat 
terdahulu hanya beribadah sedangkan yang berdakwah hanya nabinya. Hebatnya umat nabi Muhammad, meskipun umat yang 
lemah, namun boleh menjalankan tugas Nabi bahkan diwajibkan berdakwah. Dengan berdakwah kita akan mendapatkan 
pelajaran penting. Ketika kita berdakwah dengan mengajak kepada kesehatan dan keselamatan, kadang kita di fitnah, orang-
orang yang kita dakwahi berburuk sangka kepada kita padahal kita mengajak mereka untuk kebaikan mereka juga. Demikian 
juga dengan Allah yang berdakwah kepada kita, mengajak kita agar sukses dan bahagia di dunia serta meraih kesuksesan dan 
kebahagiaan abadi di akhirat, namun kita berburuk sangka kepada Allah. Ketika berdakwah, kita dicacimaki, dimarahi, yang 
kadang membuat kita hilang kesabaran. 

Demi kesehatan, keselamatan dan kesuksesan hidup kita, Allah rela mengorbankan makhluk-mahkluk yang disayanginya. 
Para nabi ada yang dibakar, digergaji, bahkan dilempari dengan kotoran unta. Ada pun kita, ketika mengajak orang lain 
kepada kebaikan dan orang yang kita ajak menampar anak kita saja, ingin rasanya orang tersebut kita bunuh padahal kasih 
sayang kita kepada anak kita, setitik pun tidak ada artinya dibandingkan dengan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada 
hamba-hambaNya. Coba kita hitung ada berapa banyak manusia yang Allah korbankan sejak dahulu hanya untuk mengajak 
kita agar sehat, sukses, selamat dan bahagia dengan menjalankan agama? Berapa ribu umat nabi Luth yang Allah korbankan 
agar kita menjauhi perilaku homoseks? Berapa ratus ribu manusia yang dikorbankan pada musibah tsunami di Aceh? 
Bagaimana getirnya ”perasaan” Allah ketika melihat hamba-hamba yang disayanginya menderita akibat gempa bumi yang 
Allah lakukan untuk mengingatkan kita. Bagaimana ”perasaan” Allah ketika mendengar ribuan Anak-anak menangis, ribuan 
ibu meratap, ribuan mayat bergelimpangan, ribuan jerit kesakitan, raungan menahan rasa lapar yang sangat memilukan; 
mereka dikorbankan untuk mengarahkan kita agar kembali ke agama dan hidup dalam kebahagiaan. Jika saat ini Anda masih 
bisa bersujud, bersujudlah kepada Allah atas segala kebaikanNya kepada kita. 

Islam Therapy adalah dakwah melalui Program Internasional jangka panjang, bertahap, dan menampilkan Islam sebagai 
kasih sayang untuk seluruh alam, baik alam manusia maupun alam jin.   
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Mencari dan Menyebarluaskan Informasi (Ilmu Hadist) 

Ilmu mustholatul hadist, jika dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi suatu ilmu 
mencari dan menyebarluaskan informasi, sehingga kita tahu mana informasi yang shahih (benar), mana yang dhaif (lemah), 
mana yang Maudhu (palsu), mana yang gossip, mana yang provokasi, dan sebagainya. Jaman sekarang, mengikuti informasi 
yang salah dapat menghilangkan nyawa ribuan orang dan kerugian besar.  

Penting dipelajari oleh para pencari informasi terutama kalangan pers agar mendapatkan Informasi yang benar. Sebagai 
catatan, perawi hadist yang pernah berdusta sekali saja Riwayatnya bisa diragukan, Apalagi provokator, Tukang gossip, 
pengobral janji, pengidap gangguan mental, Pecandu Narkoba, Atheis, penjajah negara orang, Koruptor, dan lain sebagainya? 
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 
menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat : 6).  

Setan jauh lebih daripada fasik. Informasi apa pun yang kita terima-baik melalui indra pendengaran maupun bisikan hati- 
dari mereka jangan diterima apalagi sampai terjadi pembunuhan, perusakan, penjarahan, fitnah, permusuhan, dan lain 
sebagainya akibat mengikuti informasi dari setan. Perlu diingat bahwa informasi mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Seni 
Setiap orang seharusnya ia sebagai ”seniman”. Mengapa? Karena pada hakikatnya setiap orang menyukai keindahan. 

Allah SWT. menciptakan alam raya ini, baik yang ada di bumi maupun yang melayang di angkasa raya semua sangat indah 
mempesona, yang dalam penciptaan tersebut tak akan ditemui cacat sedikitpun.  

Perhatikanlah dengan seksama! Allah Yang Maha Pencipta tersebut, telah ”melukis” alam dan ”mengukir” persoalan 
manusia begitu indahnya, dan semuanya mengandung makna dan hikmah yang sangat tinggi nilainya. 

Manusia sebagai ciptaan Allah, siapa pun ia, jika ia dekat denganNya, insya Allah manusia tersebut akan ”ketularan” sifat 
indahNya Allah. Ia akan gampang berkreasi karena Allah adalah Dzat Yang Maha Kreatif. Ia akan suka keindahan dan tak 
akan ada sedikitpun perasaan pada hatinya untuk merusak lingkungan yang sudah tertata. 

Seorang seniman yang sejati ia akan mendapatkan sifat lembut dan halusNya Allah SWT. sebagai al-Latif (Dzat Yang 
Maha Halus dan Tersembunyi). Sehingga, seorang seniman akan peka kepada lingkungannya, sangat halus budi pekertinya, 
dan sangat peduli terhadap hamba Allah lainnya yang membutuhkan uluran tangannya.    

 
Ilmu ekonomi 

Drs. Ali Anwar Yusuf, M.Si , menjelaskan tentang ekonomi Islam dalam bukunya yang berjudul Wawasan Islam. : 
Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dapat disimpulkan tujuan ekonomi Islam sebagai berikut : 

1. Mewujudkan ekonomi umat yang makmur dengan cara melaksanakan produksi barang dan jasa dengan 
kuantitas dan kualitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dan menumbuhkan 
kesejahteraan duniawi dan ukhrawi secara serasi dan seimbang. 

2. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, 
jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah, serta selalu meningkatkan 
keadilan dan pemerataannya. 

3. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang serasi, bersatu, damai, dan maju, dalam suasana 
kekeluargaan sesama umat, dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai dan menumpuk-numpuk 
harta. 

4. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan 
jasa maupun memilih sistem distribusi sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara 
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maksimal serta meniadakan penguasaan berlebihan dari sekelompok masyarakat dan menumbuhkan sikap 
kebersamaan. 

5. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi sehingga kelestarian alam 
dapat terpelihara, baik alam fisik, kultural, sosial maupun spiritual. 

6. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri tanpa kebergantungan pada kelompok masyarakat lain. 

Penyusun mempersilahkan kepada yang ingin mengetahui lebih banyak Informasi tentang ekonomi Islam untuk membaca 
buku-buku tentang ilmu ekonomi Islam seperti Teori dan Praktek ekonomi Islam karya Prof. M. Abdul Mannan MA, 
Ph.D., * Dasar-dasar Etika Bisnis Islam karya Prof. DR. H. Buchari Alma, * Akuntansi Islam karya Dr. Sofyan Syafri 
harahap, M.S A .c, * Ekonomi Islam karya Monzer Kahf, Ph.D, dll. 

Ilmu pendidikan 

Ajaran Islam penuh dengan Ilmu Pendidikan. dengan sistem pendidikan yang diajarkan oleh Islam, bangsa Arab yang 
Jahil dan bobrok pun bisa menjadi Generasi terbaik. Silahkan baca juga buku Mendidik ala Rasulullah karya Dr. Abdul 
Hamid Al-Hasyimi , dll.  

Saya secara pribadi berpikir, kenapa Allah menerima do’a dan terkadang menolak, bahkan dengan penolakan yang sangat 
kasar? Ternyata Allah sedang mendidik kita, bahwa tidak setiap permintaan kita akan dipenuhi oleh orang lain. Adab-adab 
berdoa mengajarkan kepada kita, jika kita ingin permintaan kita dipenuhi, penampilan kita harus rapih, bersih dan wangi agar 
orang lain suka kepada kita. Ketika berdoa kita diajarkan untuk meminta dengan sopan dan tutur kata yang baik serta tidak 
diperbolehkan memaksa. Disunnahkan memuji sebelum berdo’a. Jika ada waktu-waktu mustajab dalam berdoa, berarti kita 
harus tahu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk meminta. Jika permintaan kita ditolak, mungkin cara kita meminta tidak 
sesuai dengan aturan. Atau mungkin perilaku kita sehari-hari tidak disukai oleh orang lain; Tentu saja harus dibedakan antara 
meminta kepada Allah yang Maha kuasa dengan meminta kepada Makhluk yang serba lemah.  

Saya juga kadang berpikir, kenapa Allah itu kadang tampil sebagai atasan yang sombong dan perintah-NYA harus 
dipatuhi. Kalau kita tidak suka dengan cara Allah memimpin dan mengatur kita, kita di suruh mencari pimpinan selain Allah? 
Saya sekarang baru sadar bahwa kita sedang dididik agar patuh kepada pimpinan. Allah tahu, di jaman yang masyarakatnya 
kian jauh dari agama, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang sombong, aturannya harus kita patuhi, serba mengatur, 
keputusannya adalah wajib dilaksanakan oleh kita, dan lain sebagainya.  Namun seorang muslim akan menghadapinya 
dengan tenang karena telah terbiasa menghadapi Allah. Ada pun orang yang tidak terbiasa menghadapi sikap atasan yang 
demikian, tentunya akan marah, stres, dan menjadi orang yang berpindah-pindah tempat kerja dan sibuk mencari atasan yang 
sifatnya harus sesuai dengan keinginan hatinya. Yang lebih parah, dia jadi penentang atasan. Apa akibatnya kalau kita jadi 
penentang atasan? Tentunya orang seperti ini karirnya tersendat-sendat. Bahkan mungkin akhirnya menemukan pimpinan 
yang baik setelah melalui masa pencarian bertahun-tahun lamanya dan ternyata pimpinannya itu adalah temannya yang 
muslim yang dulu sama-sama bekerja pada atasan yang sombong. Temannya telah jadi atasan, dia malah masih belum jadi 
apa-apa.   Akhirnya kita sadar, sebaik-baiknya bekerja adalah bekerja kepada Allah. Semua yang Allah inginkan adalah 
segala kebaikan untuk para hamba-NYA. Jika Allah menyuruh kita kerja lembur, ada penghasilan tambahan buat kita.     

Allah mendidik kita agar taat hukum dan selalu mengikuti peraturan. Orang yang terbiasa melaksanakan kedua perintah 
Allah tersebut akan terbiasa menaati hukum dan ikut peraturan di mana saja berada selama hukum dan peraturannya sesuai 
dengan ajaran agama. Orang yang tidak menaati hukum dan tidak mau ikut peraturan akan mengalami kerugian besar. 

Allah pun mendidik kita melalui apa yang disebut oleh Skinner sebagai Operant Conditioning. Menurut teori ini kuat 
atau lemahnya dorongan bagi seseorang melakukan suatu tindakan banyak tergantung pada faktor-faktor yang memperkuat 
atau memperlemah dari hasil tindakannya. Bila suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang memuaskan (seperti pahala besar), 
maka tindakan itu akan diperkuat. Dan sebaliknya apabila suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang kurang memuaskan 
(seperti dosa yang menimbulkan gangguan fisik dan mental serta lingkungan hidup), maka tindakan itu cenderung akan 
diperlemah. Demikian pula halnya dengan teori-teori motivasi lainnya seperti teori jenjang kebutuhan dari A. Maslow. 
Menurut teori ini, ada lima tingkat kebutuhan dalam diri manusia mulai dari yang paling dasar sampai ke yang paling tinggi, 
yaitu kebutuhan jasmaniah (biologis), kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga 
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diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kelima jenis kebutuhan itu merupakan jenjang yang saling terkait, dan mendorong 
individu untuk melakukan berbagai tindakan. Dan yang jarang kita perhatikan adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita 
modeling, yakni jika kita ingin sukses, kita harus mencontoh orang-orang yang telah sukses seperti para nabi sesuai dengan 
bidangnya masing-masing.  

Ada pun kepatuhan kepada perintah pimpinan dan kedisiplinan yang diajarkan oleh Allah, ternyata diamalkan oleh orang-
orang militer. Mereka siap dikirim kapan saja, kemana saja, dengan siapa saja. Mereka ibarat Nabi Ibrahim yang selalu 
mematuhi perintah Allah meskipun harus menyembelih anak kesayangannya atau ketika disuruh berangkat dengan 
meninggalkan anak-istri tercinta di padang pasir yang tandus. Namun Allah memberi teladan yang harus kita tiru, yakni 
keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang harus kita jaga. 

  

Psikologi 

Sejak pertengahan abad XIX, yang didakwahkan sebagai abad kebangkitan psikologi kontemporer di dunia Barat, 
terdapat banyak pengertian mengenai ”psikologi” yang ditawarkan oleh para psikolog. Masing-masing pengertian memiliki 
keunikan, seiring dengan kecenderungan, asumsi dan aliran yang dianut oleh penciptanya. Meskipun demikian, perumusan 
pengertian psikologi dapat disederhanakan dalam tiga pengertian. Pertama, Psikologi adalah studi tentang jiwa (psyche), 
seperti studi yang dilakukan Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) tentang kesadaran proses mental yang 
berkaitan dengan jiwa. Kedua, Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental, seperti pikiran, perhatian, 
persepsi, inteligensi, kemauan, dan ingatan. Definisi ini dipelopori oleh Wilhelm Wundt. Ketiga, Psikologi adalah ilmu 
pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan 
sebagainya. Definisi terakhir ini dipelopori oleh Jhon Watson. 

Pengertian pertama lebih bernuansa filosofis, sebab penekanannya pada konsep jiwa. Psikolog di sini berperan untuk 
merumuskan hakikat jiwa yang proses penggaliannya didasarkan atas pendekatan spekulatif. Kelebihan pengertian pertama 
ini dapat mencerminkan hakikat psikologi yang sesungguhnya, sebab ia dapat mengungkap hakikat jiwa yang menjadi obyek 
utama kajian psikologi. Kelemahannya adalah bahwa pengertian ini belum mampu membedakan antara disiplin filsafat yang 
bersifat spekulatif dengan psikologi yang bersifat empiris. Psikologi seakan-akan masih menjadi bagian dari disiplin filsafat, 
yang salah satu kajiannya membahas hakikat jiwa. 

Pengertian kedua mencoba memisahkan antara disiplin filsafat dengan psikologi, sehingga fokus kajiannya pada 
kehidupan mental, seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelegensi, kemauan dan ingatan. Namun pemisahan ini belum 
sempurna, sehingga antara disiplin filsafat dengan psikologi masih berbaur. Pengertian psikologi yang lazim dipakai dalam 
wacana psikologi kontemporer adalah pengertian ketiga, karena dalam pengertian ketiga ini mencerminkan psikologi sebagai 
disiplin ilmu yang mandiri yang terpisah dari disiplin ilmu filsafat. Pada pengertian ketiga ini, fokus kajian psikologi tidak 
lagi hakikat jiwa, melainkan gejala-gejala jiwa yang diketahui melalui penelaahan perilaku organisme. Manusia merupakan 
makhluk hidup yang memiliki jiwa, namun secara empirik hakikat jiwa tersebut tidak dapat diketahui, sehingga psikologi 
hanya membahas mengenai proses, fungsi-fungsi, dan kondisi kejiwaan. Bagi psikolog tertentu, khususnya dari kalangan 
Psiko-behaviouristik, tidak begitu tertarik dengan membicarakan hakikat jiwa. Mereka bahkan tidak memperdulikan 
perbedaan jiwa manusia dengan jiwa binatang. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana memberi rangsangan atau 
stimulus pada jiwa tersebut agar ia mampu meresponsnya dalam bentuk perilaku. 

Pengertian yang dimaksud dalam buku Nuansa-nuansa Psikologi Islam lebih cenderung pada pengertian pertama. Ada 
beberapa alasan mengapa pengertian pertama yang dipilih: Pertama, Psikologi Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri baru 
memasuki proses awal. Pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada pendekatan spekulatif, yang membicarakan hakikat 
mental dan kehidupannya. Sumber data yang digunakan berasal dari proses deduktif, yang digali dari nash (al-Qur’an dan Al-
Sunnah) dan hasil pemikiran para filosof atau sufi abad klasik, dan belum memasuki wilayah empiris-eksperimental; kedua, 
Psikologi Kontemporer Barat dalam perkembangannya mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi seharusnya 
membicarakan tentang konsep jiwa, namun justru ia mengabaikan bahkan tidak tahu-menahu tentang hakikat jiwa, sehingga 
ia mempelajari ”ilmu jiwa tanpa konsep jiwa”. Ketiga, karena alasan kedua di atas, psikologi kontemporer mempelajari 
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manusia yang tidak berjiwa. Atau, menyamakan gejala kejiwaan manusia dengan gejala kejiwaan hewan, sehingga temuan-
temuan dari perilaku hewan digunakan untuk memahami perilaku manusia. Atas dasar ketiga alasan di atas, para penulis buku 
Nuansa-nuansa Psikologi Islam lebih cenderung menggunakan pengertian pertama. Pemilihan ini tidak berarti menafikan 
keberadaan pengertian psikologi yang lain, tetapi mereka berharap agar ada perimbangan atau bandingan dalam memilih 
model pengembangan disiplin psikologi. Untuk beberapa tahun mendatang, barangkali Psikologi Islam dapat 
mengembangkan pengertian yang ketiga, setelah kerangka konseptualnya telah mapan dan diakui secara obyektif dalam 
perbendaharaan Psikologi Kontemporer. 

Hakikat Psikologi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: ”kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan 
perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat” 

Hakikat definisi tersebut mengandung tiga unsur pokok; Pertama, bahwa psikologi Islam merupakan salah satu kajian 
masalah-masalah keislaman. Ia memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain, seperti Ekonomi 
Islam, Sosiologi Islam, Politik Islam, Kebudayaan Islam, dan sebagainya. Penempatan kata ”Islam” di sini memiliki arti 
corak, cara pandang, pola pikir, paradigma, atau aliran. Artinya, psikologi yang dibangun bercorak atau memiliki pola pikir 
sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam, sehingga dapat membentuk aliran tersendiri yang unik dan 
berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Tentunya hal itu tidak terlepas dari kerangka ontologi (hakikat jiwa), 
epistimologi (bagaimana cara mempelajari jiwa), dan aksiologi (tujuan mempelajari jiwa) dalam Islam. Melalui kerangka ini 
maka akan tercipta beberapa bagian psikologi dalam Islam, seperti Psikopatologi Islam, Psikoterapi Islam, Psikologi Agama 
Islam, Psikologi Perkembangan Islam, Psikologi Sosial Islam, dan sebagainya. 

Maksud keunikan di sini terutama menyangkut masalah-masalah yang mendasar (kerangka filosofis) dan bukan masalah-
masalah teknis-operasional. Psikologi Islam tidak akan mentolerir masalah-masalah yang fundamental, sebab jika hal itu 
diabaikan maka mengakibatkan pengkaburan antara hakikat Psikologi Islam dengan Psikologi Kontemporer Barat. 
Sedangkan masalah-masalah teknik-operasional, Islam tidak banyak menyinggungnya, sehingga tidak ada salahnya jika 
mengadopsi dari yang lain. Misalnya dalam pembagian struktur manusia, Islam tidak menerima teori Sigmund Freud yang 
membagi struktur jiwa manusia dengan id, ego, dan super ego. Pembagian ini menafikan alam supra sadar, sehingga 
kepercayaan akan Tuhan atau agama dinyatakan sebagai delusi atau ilusi. Islam mempercayai adanya struktur al-Ruh yang 
berdimensi illahiyah dan bersentuhan dengan alam supra sadar, sehingga orang yang beragama merupakan bentuk tertinggi 
dari aktualisasi diri kepribadian manusia. Demikian juga masalah mimpi. Freud dan psikolog lainnya menyatakan bahwa 
mimpi hanyalah produk psikis, sedangkan dalam Islam, mimpi boleh jadi berasal dari produk psikis, dan boleh jadi dari dunia 
eksternal seperti dari Tuhan dan setan. Jika seseorang tidak percaya adanya mimpi dari dunia eksternal berarti ia tidak 
mempercayai sebagian wahyu, sebab sebagian wahyu ada yang diterima oleh Nabi melalui mimpi. Namun jika persoalan 
mimpi berkaitan dengan teknik analisis untuk keperluan terapi, maka tidak ada salahnya jika hal itu diadopsi dari teori Freud 
atau psikolog yang lain. 

Kedua, bahwa Psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Aspek-aspek kejiwaan dalam 
Islam berupa al-ruh, al-nafs, al-kalb, al-aql, al-dhamir, al-lubb, al-fu’ad, al-sirr, al-fithrah, dan sebagainya. Masing-masing 
aspek tersebut memiliki eksistensi, dinamisme, proses, fungsi, dan perilaku yang perlu dikaji melalui al-Qur’an, al-Sunnah, 
serta dari khazanah pemikiran Islam. Psikologi Islam tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan, melainkan juga apa hakikat 
jiwa sesungguhnya. Sebagai satu organisasi permanen, jiwa manusia bersifat potensial yang aktualisasinya dalam bentuk 
perilaku sangat tergantung pada daya upaya (ikhtiyar)-nya. Dari sini tampak bahwa psikologi Islam mengakui adanya 
kesadaran dan kebebasan manusia untuk berkreasi, berpikir, berkehendak, dan bersikap secara sadar, walaupun dalam 
kebebasan tersebut tetap dalam koredor sunnah-sunnah Allah SWT. 

Ketiga, bahwa Psikologi Islam bukan netral etik, melainkan sarat akan nilai etik. Dikatakan demikian sebab Psikologi 
Islam memiliki tujuan hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna 
untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Manusia dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, 
lalu ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kualitas hidup. 

Psikologi Islam merupakan salah satu disiplin yang membantu seseorang untuk memahami ekspresi diri, aktualisasi diri, 
realisasi diri, konsep diri, citra diri, harga diri, kesadaran diri, kontrol diri, dan evaluasi diri, baik untuk diri sendiri atau diri 
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orang lain. Jika dalam pemahaman diri tersebut ditemukan adanya penyimpangan perilaku maka Psikologi Islam berusaha 
menawarkan berbagai konsep yang bernuansa illahiyah, agar dapat mengarahkan kualitas hidup yang lebih baik, yang pada 
gilirannya dapat menikmati kebahagaiaan hidup di segala zaman. Walhasil, mempelajari Psikologi Islam dapat berimplikasi 
membahagiakan diri sendiri dan orang lain, bukan menambah masalah baru seperti hidup dalam keterasingan, kegersangan, 
dan kegelisahan.                   

Silahkan baca buku : Nuansa-nuansa Psikologi Islam karya Abdul Mujib M.Ag & Jusuf Mudzakir, M. Si . * AL-QUR’AN 
Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Jiwa karya Prof. Dr. dr. H. Dadang hawari, Psikiater, * dll  

Iptek 

Banyak ayat Al-Qur’an yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan akal dan pendengarannya sebagai media untuk 
memperoleh ilmu pengetahuan. Telah terbit banyak buku dan VCD tentang Al-Qur’an sebagai sumber Ilmu pengetahuan; 
tentu saja Al-Qur’an bukan kitab Iptek. Namun di dalam sejumlah ayatnya terdapat banyak fakta ilmiah yang dinyatakan 
secara sangat ringkas dan mendalam yang baru dapat ditemukan dengan teknologi abad ke dua puluh. Fakta-fakta ini belum 
dapat diketahui semasa Al-Qur’an diwahyukan dan ini semakin membuktikan bahwa Al-Qur’an adalah firman Allah. Di 
masa lalu, para Ilmuwan Muslim seperti Avecina, Al-Khawarijmi, dan lain-lain adalah orang-orang terdepan dalam 
pengembangan Iptek. Banyak peninggalan hasil karya dari para Ilmuwan Muslim yang sangat mengagumkan. Sekarang, 
orang-orang Islam meninggalkan ajaran Agamanya, maka mereka pun menjadi kaum yang tertinggal.  

Drs. Ali Anwar Yusuf, M.Si . dalam bunya yang berjudul Wawasan Islam, menulis: Dunia Barat mengklaim bahwa 
kemajuan ilmu pengetahuan yang telah diraih selama berabad-abad merupakan akibat langsung dari terpisahnya agama dari 
kehidupan praktis manusia dengan konsep pemisahan antara gereja dengan negara. Sepanjang sejarah Eropa, kekuatan gereja 
telah banyak menindas dan memperlakukan rakyat dengan semena-mena, sehingga tidak ada sedikit pun kemajuan dalam 
bidang ilmu pengetahuan yang berhasil diraih. Oleh karena itu, agama dianggap tidak praktis, tidak fleksibel, dan penuh 
dengan pertentangan sehingga dipandang sebagai penghambat perkembangan dan kemajuan manusia. Namun, hal ini berbeda 
dengan kenyataan yang dialami oleh umat Islam terdahulu. Sejarah mencatat bahwa mereka telah mengukir zaman 
keemasannya dengan terang dan gemilang. Pada abad ke-10, kemajuan sains dan teknologi serta peradaban telah mencapai 
puncak kemajuan dan perkembangannya. Pada abad itu pusat-pusat perkembangan sains telah muncul di berbagai tempat. 
Ada tiga tempat yang dapat memicu perkembangan sains yang sangat gemilang, yaitu Timur Tengah Mesir, Pantai Utara 
Afrika, dan Andalusia. Saat itu dunia Islam memiliki gaya hidup khas yang lebih superior daripada dunia Barat. Baghdad, ibu 
kota Khilafah Abbasiyah ketika itu merupakan kota terbesar dan merupakan kosmopolitan yang menjadi perantara antara 
dunia Mediterania dan Hindu-Cina di Timur.  

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Islam tersebut antara lain karena adanya definisi yang jelas 
tentang ilmu pengetahuan (science). Islam membedakan dua wilayah bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan. Wilayah 
pertama berkaitan dengan urusan-urusan kemanusiaan yang mencakup politik, sosial, ekonomi, hukum, peribadahan, dan 
lainnya. Wilayah kedua berkaitan dengan ilmu pengetahuan murni. Pada wilayah pertama, pengetahuan harus bersumber dari 
wahyu (kitab suci Allah). Wahyu menyuruh dan memerintahkan seluruh umat Islam untuk mengembalikan seluruh persoalan 
hanya kepada Allah (Al-Qur’an). Ada pun wilayah kedua bersifat terbuka, yaitu yang berkaitan dengan ilmu murni (pure 
science), yang dihasilkan dari hasil olah pemikiran dan pemahaman manusia terhadap alam semesta. Ilmu pengetahuan ini 
tidak berkaitan dengan pandangan hidup seseorang, baik kapitalisme, Budhaisme, Kristianisme, maupun Islamisme. Dengan 
pembagian dan definisi tersebut, umat Islam pada masa pemerintahannya di masa silam mampu meraih kemajuan dalam 
semua bidang ilmu pengetahuan yang ada masa itu, bahkan mampu menjadi pionir dalam mengembangkan ilmu-ilmu 
pengetahuan yang baru. 

Kalau dunia Barat mengembuskan ideologinya bahwa kemajuan sains yang telah diraihnya selama berabad-abad merupakan 
akibat dari memisahkan agama dari kehidupan duniawi, bahkan membuang agama, kecuali hanya sebagai ritual belaka. 
Sementara itu sains dan teknologi yang diraih kaum muslimin berada dalam naungan negara yang menerapkan perundang-
undangan hukum Islam secara  keseluruhan. Keamanan negara dan eksistensi perundang-undangannya dijaga sendiri oleh 
kaum muslimin tanpa melibatkan negara lain. Hubungan luar negeri dengan negara-negara non-islam tidak sampai menjual 
kedaulatannya. Baik militer, ekonomi, politik, budaya, dan cara pandang negaranya yang benar-benar telah inheren Islami. 
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Mengapa dunia Islam sekarang ini sangat mundur, bahkan terpuruk dalam segala bidang kehidupan, termasuk sains? Keadaan 
yang mengkhawatirkan ini merupakan akibat langsung dari umat Islam yang meninggalkan agamanya dalam mengatur 
seluruh kehidupannya, terutama dalam bernegara. Undang-undang negara, hukum, dan cara pandang yang berlaku di negeri-
negeri Islam saat ini diambil dari faham ideologi sekuler dan sosialis komunis. 
 
Juga dapat dipahami bahwa mundurnya sains dan teknologi pada dunia Islam merupakan akibat dari praktik yang salah dalam 
pemahaman dan penerapan Islam. Kajian dan penguasaan bahasa Arab yang menjadi kunci keilmuan Islam, dibiarkan 
menurun sehingga meninggalkan ijtihad dan pada saat yang sama, pintu misionaris, invasi budaya, dan politik dari Barat 
dibuka leebar-lebar. Pada gilirannya, umat Islam tidak lagi mampu menjaga superioritas negaranya terhadap serangan yang 
datang bertubi-tubi dari kafir Barat tersebut. 
 
Oleh karena itu, stagnasi sains dan teknologi seperti yang terjadi saat ini hanya dapat dihentikan dengan menggunakan hukum 
Islam sebgai sistem kehidupan atau ideologi. Sebab, tidak ada satu negara pun yang dapat maju, baik dalam bidang sains, 
teknologi maupun bidang lainnya, jika tidak mengambil ideologi yang diberlakukan secara utuh. 
 
Satu-satunya cara agar kaum muslimin mengulangi kedudukannya sebagai pemimpin dunia dalam bidang sains, teknologi, 
dan bidang lainnya dengan cara memegang Islam secara komprehensif dan menetapkan sebuah ideologi yang dianut dan 
diterapkan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan bernegara.  
 
Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, orang yang berilmu senantiasa menduduki posisi terhormat di tengah 
masyarakat. Dengan kelebihan yang mereka miliki itulah peradaban manusia bisa bergerak dari satu kondisi tertentu ke 
kondisi lain yang lebih baik. Sebab, berkat renungan-renungan dan tangan dingin mereka, maka berbagai rahasia alam bisa 
terkuak sehingga semakin mempermudah kehidupan masyarakat luas. Bahkan dengan ilmu yang mereka miliki itu dia bisa 
menggenggam kekuasaan di tangannya. Paling tidak, Quran memberi contoh akan hal ini pada diri Sulaiman dan Thalut. 
 
Namun demikian, ilmu yang terus dikembangkan para ilmuwan ini bisa menjadi malapetaka yang mengerikan bagi 
kehidupan dan peradaban umat manusia bila tidak ditancapkan di atas nilai-nilai moral dan agama yang benar pula. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bila berada di genggaman orang yang tidak bermoral justru digunakan untuk 
mencelakai dan menindas pihak lain yang tidak sepaham dengannya. Mereka mengabaikan keberadaan Allah sebagai 
penguasa tunggal alam semesta ini, bahkan tidak sedikit yang justru mengaku dan mengangkat dirinya sebagai Tuhan sang 
penguasa segala kehidupan. Akibatnya, kebenaran dan tata nilai kehidupan umat manusia didasarkan pada kemauan mereka 
semata yang menuruti hawa nafsu yang merusak fitrah kehidupan umat manusia. 
 
Maka dari itu, agama sebagai sumber tata nilai kehidupan umat manusia harus bisa seiring dan sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, lebih dari itu semua, agama sebagai sumber inspirasi dan memberi dasar-dasar 
dan petunjuk serta mempermudah bagi ilmuwan untuk merenung dan melakukan penelitian dan penemuan ilmiah. Maka dari 
itu, agama yang datang dari Alllah pasti sama ilmiahnya dengan alam semesta ini yang sama-sama diciptakan Allah. 
Sehingga ajaran agama yang disampaikan para nabi dan rasul lewat wahyu pasti juga ilmiah. Dalam artian seluruh ajaran 
agama; baik yang membahas halhal yang indrawi maupun yang ghaib pasti ilmiah. IImiah di sini adalah logis dan masuk di 
akal sehat, tidak harus rasional. Maka dari itu ada sebuah ungkapan yang menyatakan: Agama itu akal, tidak beragama bagi 
orang yang tidak berakal. 
 
Berdasarkan fenomena itulah, maka Allah memberi kedudukan yang khusus di hadapan-Nya pada orang yang beriman dan 
berilmu. Dua fakor ini, yaitu iman dan ilmu, merupakan variabel yang sangat mendasar dan vital bagi tegaknya nilai-nilai 
kebenaran absolut di muka bumi yang dibawa para rasul pada setiap kurun waktu dan tempat. Maka dari itu, Allah 
menyatakan bahwa orang beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya. 
  
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat" (QS al-Mujadilah : 11). 
  
Mengapa demikian? Sebab, ilmuwan yang mampu menguak berbagai rahasia alam semesta akan dengan mudah mengagumi 
betapa kompleks dan teraturnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Selain itu, para ilmuwan juga menyadari betapa 
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luasnya alam semesta ini dan kecilnya manusia. Dengan demikian, ilmuwan yang bisa dan mau merenung akhirnya akan 
sampai pada satu kesimpulan betapa maha besarnya yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, baik yang sudah 
terkuak maupun yang belum. Akibatnya, tatkala wahyu yang tertulis dalam kitab suci menyatakan bahwa semua ini yang 
menciptakan dan menguasai adalah Allah, Tuhan semesta alam, maka akan dengan serta merta mengakui dan rela tunduk 
patuh terhadap segala aturan Allah yang tertera dalam kitab suci dan segala aturan lainnya. Sebagaimana firman Allah: 
  
"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu (ulama) " (QS al-Fathir 

: 28). 
  
Namun demikian, Allah juga sudah memberi isyarat bahwa ilmuwan pun banyak yang mengingkari kebenaran yang benar-
benar sudah nyata yang ada di depannya. Allah memberi julukan kepada ilmuwan yang demikian ini lantaran mereka tidak 
mau menggunakan akal sehatnya dan hanya menuruti hawa nafsunya. Allah menegaskan hal demikian ini pada beberapa 
ayat Quran, antara lain: 
  

"Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki Nya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah 
diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal" (QS al-

Baqarah : 269) 
  
Katakanlah: 
  

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran"  

(QS az-Zumar : 9). 
  

"Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran"  
(QS ar Ra'd : 19). 

  
Memang, fenomena demikian ini merupakan sesuatu yang ironis. Hal ini bisa terjadi karena mereka mengedepankan 
nafsunya sehingga muncul kesombongannya. Dalam artian mereka tidak membutuhkan pihak lain karena sudah merasa 
mampu berbuat banyak untuk menundukkan alam semesta ini. Keadaan demikian ini juga sudah diingatkan Allah dalam 
beberapa ayat, di antaranya: 
  

"Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang 
sangat jahat (QS al-Hajj : 3). 

  
"Di antara manusia ada orang orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa 

kitab (wahyu) yang bercahaya" (QS al-Hajj : 8). 
  

"Tetapi orang-orang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan"  
(QS ar-Ruum: 29). 

  
"Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian (yang ada) di 

antara mereka" (QS al-Jaatsiyah : 17). 
  
Al-Quran mampu memberi inspirasi dan petunjuk pelaksanaan serta tuntunan praktis bagi para ilmuwan untuk melakukan 
penelitian di berbagai bidang disiplin ilmu. Sehingga Islam sangat kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi demi kemudahan, kebahagiaan, dan kedamaian kehidupan umat manusia. Sehingga kasus Galileo dan Socrates 
yang rela mati di hadapan para rohaniawan yang sekaligus sebagai penguasa demi mempertahankan kebenaran ilmiah tidak 
terulang lagi. Peristiwa ini membuktikan bahwa agama harus ilmiah seiring sejalan dengan alam semesta ini agar tidak 
terjadi tirani agama. 
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Eropa Abad pertengahan diperintah oleh penguasa dogmatis Gereja Katolik. Gereja melarang kebebasan berpikir dan 
mengekang para ilmuwan. Orang-orang dapat dihukum hanya karena menganut keyakinan atau pemikiran yang berbeda. 
Buku-buku karya mereka dibakar dan mereka sendiri dihukum mati. 

Pengekangan terhadap kegiatan penelitian di Abad Pertengahan seringkali disinggung dalam buku-buku sejarah. Namun 
sebagian kalangan menafsirkan keadaan tersebut secara keliru dan menyatakan bahwa para ilmuwan yang berselisih dengan 
Gereja adalah penentang agama. Namun, yang sesungguhnya terjadi justru sebaliknya – para ilmuwan yang menentang 
fanatisme Gereja adalah kaum beriman yang taat beragama. Mereka tidak menentang agama akan tetapi menentang dogma 
Gereja. Misalnya, ahli astronomi terkenal Galileo, yang hendak dihukum oleh pihak gereja karena menyatakan bahwa bumi 
berputar pada porosnya, mengatakan: 

“Saya haturkan rasa syukur tak terkira kepada Tuhan yang begitu baiknya telah memilih saya sendiri 
sebagai yang pertama menyaksikan pemandangan menakjubkan yang selama ini 
tersembunyi dalam kegelapan selama berabad-abad yang lalu.” (Galileo Galilei, 
dikutip dalam: Mike Wilson, “The Foolishness of the Cross,” Focus Magazine) 

Para ilmuwan lain yang meletakkan landasan bagi bangunan ilmu pengetahuan modern, 
semuanya adalah orang taat beragama. Kepler, yang dianggap sebagai pendiri astronomi modern, 
berkata kepada mereka yang bertanya mengapa ia menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan: 

 “Saya memiliki niat menjadi seorang ahli teologi... namun dengan pekerjaan saya ini, 
kini saya menyaksikan bagaimana Tuhan juga diagungkan dalam astronomi, sebab 
‘langit menyatakan keagungan Tuhan”’. (Johannes Kepler, dikutip dalam: J.H. Tiner, 
Johannes Kepler-Giant of Faith and Science (Milford, Michigan: Mott Media, 1977), 
hlm. 197) 

Newton, salah seorang ilmuwan terbesar dalam sejarah, menjelaskan alasan yang mendasari dorongan kuatnya dalam 
melakukan kegiatan ilmiah dengan mengatakan: 

 “... Dia (Tuhan) adalah kekal dan tak terbatas, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui; dengan kata lain, masa 
keberadaan-Nya dari kekekalan hingga kekekalan; keberadaan-Nya dari ketakberhinggaan hingga 
ketakberhinggaan, Dia mengatur segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu yang diadakan atau dapat 
diadakan... Kita mengenal-Nya hanya melalui perancangan-Nya yang paling bijak dan luar biasa atas segala 
sesuatu... [Kita] memuji dan mengagungkan-Nya sebagai hamba-Nya...” (Sir Isaac Newton, Mathematical 
Principles of Natural Philosophy, Translated by Andrew Motte, Revised by Florian Cajore, Great Books of 
the Western World 34, Robert Maynard Hutchins, Editor in chief, William Benton, Chicago, 1952:273-74) 

Von Helmont, salah seorang tokoh terkemuka di bidang kimia modern dan penemu termometer, menyatakan bahwa ilmu 
pengetahuan adalah bagian dari iman. 

Sang jenius Pascal, bapak matematika modern, mengatakan bahwa: “Tapi dengan keimanan kita mengenal keberadaan 
(Tuhan); dalam keagungan kita akan mengenal sifat-Nya.” 

George Cuvier, pendiri palaeontologi modern, menganggap fosil sebagai bukti-bukti Penciptaan yang kini masih ada dan 
mengajarkan bahwa spesies makhluk hidup telah diciptakan oleh Tuhan. 

Carl Linnaeus, yang pertama kali menyusun klasifikasi ilmiah, meyakini penciptaan dan menyatakan bahwa keteraturan di 
alam merupakan satu bukti penting keberadaan Tuhan. 

Gregor Mendel, pendiri ilmu genetika, yang juga seorang biarawan, meyakini Penciptaan dan menentang teori-teori evolusi 
di zamannya seperti Darwinisme dan Lamarckisme. 

Gereja Katolik yang 
mengabaikan wahyu 
yang disampaikan 
oleh Nabi Isa AS, 
mengambil ajaran 
dan kebijakan yang 
tidak sejalan dengan 
agama. Bahkan 
ilmuwan seperti 

Galileo menghadapi 
tentangan keras dari 

pihak Gereja.  
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Louis Pasteur, nama terbesar dalam sejarah mikrobiologi, membuktikan bahwa kehidupan tak dapat diciptakan melalui 
benda mati dan mengajarkan bahwa kehidupan merupakan keajaiban Tuhan. 

Fisikawan Jerman terkenal, Max Planck, mengatakan bahwa Pencipta jagat raya adalah Tuhan dan menegaskan bahwa 
keimanan adalah sifat wajib bagi para ilmuwan. 

Albert Einstein, yang dianggap sebagai ilmuwan terpenting abad ke-20, meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mungkin 
meniadakan Tuhan dan mengatakan, “ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang.” 

Isaac Newton: “... Dia (Tuhan) adalah kekal dan tak terbatas, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui; dengan kata lain, masa 
keberadaan-Nya dari kekekalan hingga kekekalan...” 

Sejumlah besar para ilmuwan lain yang mengendalikan sejarah ilmu pengetahuan adalah orang-orang taat beragama yang 
beriman kepada Tuhan, sebagian kecil di antara mereka adalah: 

Leonardo da Vinci (1452-1519) (Seni, rekayasa, arsitektur), Georgius Agricola (1494-1555) (Mineralogi), Nicolas Steno 
(1631-1686) (Stratigrafi), Thomas Burnet (1635-1715) (Geologi), Increase Mather (1639-1723) (Astronomi), Nehemiah 
Grew (1641-1712) (Kedokteran), John Dalton (1766-1844) (Pendiri teori atom modern), Johann Gauss (1777-1855) 
(Geometri, geologi, magnetisme, astronomi), Benjamin Silliman (1779-1864) (Mineralogi), Peter Mark Roget (1779-1869) 
(Fisiologi), William Buckland  (1784-1856) (Geologi), William Whewell  (1794-1866) (Astronomi and Fisika), Richard 
Owen (1804-1892) (Zoologi, Paleontologi), Balfour Stewart (1828-1887) (Listrik Ionosfir), P.G.Tait (1831-1901) (Fisika, 
Matematika), Edward William Morley  (1838-1923) Pemenang hadiah Nobel Fisika, Sir William Abney  (1843-1920) 
(Astronomi), William Mitchell Ramsay  (1851-1939) (Arkeologi), William Ramsay (1852-1916) (Kimia), Sir Cecil P. G. 
Wakeley (1892-1979) (Kedokteran), dan lain sebagainya. 

“Agama dapat menjadi petunjuk yang berhasil untuk pencarian ilmu pengetahuan. Dan agama Islam 
dapat mencapai sukses dalam hal ini. Tidak ada pertentangan antara ilmu genetika dan agama. 
Kenyataan di dalam al-Quran yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan menjadi valid. AI-Quran 
yang berasal dari Allah mendukung ilmu pengetahuan. 
  

- Prof. Dr. Joe Leigh Simpson  
Ketua Jurusan Ilmu Kebidanan dan Ginekologi dan 

Prof. Molecular dan Genetika Manusia, 
Baylor College Medicine, Houston, 

Amerika Serikat. 
 

  
"Nabi Muhammad SAW sebagai buku ilmu pengetahuan dari Allah. "  
  

- Prof. Marshall Johnson 
Guru Besar ilmu Anatomi dan Perkembangan Biologi, 

Universitas Thomas Jefferson, 
Philadelphia, Pennsylvania, 

Amerika Serikat. 
  
 
 
“AI-Quran adalah sebuah kitab, petunjuk, kebenaran, bukti,” dan kebenaran yang abadi bagi kita 
sampai akhir zaman. " 
  

- Prof. TVN Persaud 
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Ahli anatomi, ahli kesehatan anak-anak, 
dan ahli ginekologi kebidanan dan ilmu reproduksi  

di Universitas Manitoba, Winnipeg, Menitoba, 
Kanada. 

  
 
"Semua yang tertulis di dalam al-Quran pasti sebuah kebenaran, yang dapat dibuktikan dengan 
peralatan ilmiah. "  
  

- Prof. Tejatat Tejasen 
Ketua Jurusan Anatomi Universitas Thailand, 

Chiang Mai 
  
"...metode ilmiah modern sekarang membuktikan apa yang telah dikatakan Muhammad 1400 tahun 
yang lalu. AI-Quran adalah buku teks ilmu pengetahuan yang simpel dan sederhana untuk orang 
yang sederhana. " 
  

- Prof. Alfred Kroner  
Ketua Jurusan Geologi Institut Geosciences, 

Universitas Johannnes Gutterburg, Maintz, 
Jerman. 

 “AI-Quran adalah kitab yang menakjubkan yang menggambarkan masa lalu, sekarang, dan masa 
depan. " 
  

- Prof. Palmer 
Ahli Geologi ternama 

Amerika Serikat. 
  
"llmuwan itu sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah tertulis di dalam al-Quran beberapa 
tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang hanya menemukan apa yang telah tersebut di dalam al-
Quran sejak 1400 tahun yang lalu." 
  

- Prof. Shroeder 
Ilmuwan kelautan dari 

Jerman 
  
"Dengan membaca al-Quran, saya dapat menemukan jalan masa depan saya untuk investigasi alam 
semesta," 
  

- Prof. Yoshihide Kozai 
Guru Besar Universitas Tokyo dan  

Direktur The National Astronomical Observatory, Mikata, Tokyo, 
Jepang 

  
Semua ilmuwan ini beriman kepada Tuhan dan mengabdi kepada ilmu pengetahuan dengan niat menyingkap rahasia alam 
semesta yang telah diciptakan-Nya. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan meneliti dengan 
pemahaman akan keberadaan dan kekuasaan Allah. 

Untuk menumbuhkan keimanan melalui bukti-bukti Sains, silahkan baca Majalah Insight (http://www.insight-
magazine.com/indo) serta buku-buku dan VCD karya Harun Yahya (www.hyahya.org). Download gratis buku-buku karya 
Harun Yahya berbahasa Indonesia, VCD, E-book islami, dan lain-lain di www.pakdenono.com. Baca juga : Al-Quran dan 
Embriologi karya Muhammad Izuddin Taufiq  * Bukti Kebenaran Al-Qur’an karya Abdullah Al-Rehaili  * Pemerintahan 
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Tuhan “Perjalanan sains Menjelajah Al-Qur’an” karya Arifin Muftie , Pengantar Dr. Moedji Raharto  * Al-Qur’an ‘ilmu 
pengetahuan dan teknologi’ karya Prof. Ahmad Baiquni M. S.c, Ph.D * dll. 

                         

Politik 

Secara historis, istilah politik diambil dari bahasa Yunani atau Latin, yaitu politicos atau politicus. Keduanya berasal dari 
kata ”police” yang berarti kota atau hubungan antarwarga (relating to citizen). Adapun secara terminologis, politik diartikan 
sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap 
negara lain. Politik dapat juga berarti kebijakan atau cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Istilah 
lain yang sebanding dengan kata ”politik” adalah ”siyasah”. Secara bahasa, ”siyasah” berarti mendidik kuda liar. Dengan 
demikian, ”siyasah” mengandung makna perubahan dari suatu kondisi yang sedang berlaku menuju kondisi yang lebih baik. 

Jika dikaitkan dengan pemerintahan, tampak bahwa pemerintahan memiliki dua falsafah, yaitu siyasah dan politik. 
Adakalanya pemerintahan memimpin bangsanya dan mendidik mereka ke arah yang paling baik dan utama. Dalam hal ini 
pemerintah bertindak sebagai guru dan pemimpin, dan inilah yang dikenal dengan istilah siyasah. Adakalanya pemerintahan 
pemimpin dengan mengelola, menjaga dan memelihara segala sesuatu yang sudah berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini 
dia memerankan politik. 

Politik yang dimaksud dalam pembahasan ini paling tidak mengarahkan lima aspek; Pertama, politik dipahami sebagai 
usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik dipahami sebagai segala hal 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik merupakan segala kegiatan yang diarahkan 
untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik merupakan kegiatan yang berkaitan 
dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau 
mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting dan baik. 

Dari kelima aspek tersebut di atas, menurut pengamatan konsep kedua dan ketiga adalah yang paling dominan dalam 
kajian politik. Adapun dalam pemikiran politik Islam berkaitan erat dengan adanya perbedaan dalam menentukan objek 
persoalan yang menjadi acuan kajiannya. 

Secara eksplisit, Al-Qur’an banyak mengungkap kata-kata ”khalifah” yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan 
sebagai pemimpin. Istilah yang sepadan dengan ”khalifah” yang sering digunakan dalam literatur politik Islam adalah amir 
atau sultan yang mengandung arti pemimpin atau wakil Allah dalam memelihara alam semesta. Sebab, manusia mendapat 
amanat kehormatan sebagai wakil Allah di muka bumi dan atas dasar kehormatan itu, ia harus memelihara dan melindungi 
alam semesta, bukan sebaliknya merusak atau mengeksploitasi kekayaan alam semesta. 

Kepemimpinan dalam Islam mempunyai aspek tersendiri di antara berbagai aspek kehidupan yang disorot oleh Al-Qur’an 
dan Al-Hadist. Dalam praktik ibadah formal yang dimanifestasikan melalui ibadah shalat berjamah yang terdiri atas imam 
dan makmum sampai masyarakat terkecil di dalam keluarga, pemimpin dan kepemimpinan ini berperan besar sekali. Bahkan, 
Islam memandang setiap individu adalah pemimpin, yang setidak-tidaknya (dalam batas yang paling minimal) ia akan 
mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dirinya di hadapan Allah. 

Seorang pemimpin yang terpilih wajib diikuti dan ditaati selama tidak keluar dari garis ajaran serta hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, hendaklah dikembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) 
dan Rasul-Nya (As-Sunnah) 

Kedudukan seorang pemimpin adalah di bawah kepemimpinan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, dalam Islam, 
kepemimpinan secara berturut-turut setelah Allah dan Rasul-Nya harus ditaati. Keberadaannya di tengah-tengah umat 
hendaknya berfungsi sebagai wakil Allah untuk menyampaikan dan memelihara terlaksananya setiap ajaran Allah dan Rasul-
Nya. 
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Keharusan taat kepada pemimpin tidak berarti bahwa para pengikutnya tidak dapat mengkritisi kepemimpinan yang 
diperankannya. Fungsi kontrol harus tetap dimainkan. Terlepas dari persoalan apakah itu harus terlembaga atau tidak, Islam 
tetap mengisyaratkan setiap individu untuk melakukan kontrol terhadap berbagai kemunkaran termasuk kemunkaran yang 
dilakukan oleh para pemimpin. 

Oleh karena itu, dalam Islam kepemimpinan tidak lahir atas kehendak sendiri, melainkan atas kehendak umat. Sebab 
kepemimpinan merupakan bagian dari kehidupan. Ia lahir karena adanya kenyataan bahwa massa membutuhkan seseorang 
untuk memimpin mereka, dan mereka pun menerima kehadirannya untuk menjamin hak-hak individu dan memelihara 
keutuhan sosial yang mengikat kebersamaannya. Dengan demikian, seorang pemimpin haruslah menjadi bagian tak 
terpisahkan dari bangunan masyarakat yang dipimpinnya. 

Sesudah Nabi wafat, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang akan diangkat sebagai pemimpin. Hal ini 
mengakibatkan terjadinya perdebatan yang sangat tajam, perpecahan, serta peperangan politik berdarah dalam sejarah Islam. 
Tidak ada petunjuk yang jelas tentang organisasi umat bagi sementara kalangan sangat mengherankan, tetapi dari segi filsafat 
sosial Islam, hal itu logis dan wajar, karena bagaimanapun setiap kekuasaan bersifat temporal, terbatas ruang dan waktu 
untuk menjalankan hukum Islam secara adil dan jujur, sedangkan firman Tuhan bersifat universal dan abadi. 

Khilafat merupakan akibat logis dari sistem Islam, tetapi tidak dianggap sebagai sebagai satu dogma yang fundamental 
dari Islam. Islam sebagai sistem nilai yang dianut suatu komunitas manusia karena perkembangannya membutuhkan pranata-
pranata sosial lainnya, termasuk khilafat yang menampung harapan dan aspirasi umat serta sesuai dengan petunjuk-petunjuk 
dasar wahyu. Al-Qur’an tidak mengeksplisitkan aturan-aturan tentang khilafat begitu pula hadis Rasul. Oleh karena itu, 
interpretasi terhadap kekhilafahan di kalangan umat Islam sangat beragam. Begitu pula dalam sistem pergantian pemimpin 
(suksesi), seperti terjadi pada khulafaur rasyidin atau sahabat yang empat dengan menggunakan empat cara pula, yaitu : 

1. Pemilihan oleh elit umat, seperti suksesi Abu Bakar; 
2. Pencalonan oleh individu, seperti suksesi Umar; 
3. Pencalonan oleh dewan (syuro), seperti suksesi Utsman; 
4. Bay’ah (ikrar loyalitas) yang diberikan oleh rakyat, seperti suksesi Ali. 

Tidak adanya petunjuk operasional dan lengkap tentang khilafah dalam ajaran Islam, mengisyaratkan bahwa masalah 
khilafah merupakan personal budaya manusia yang akan berkembang terus, bersamaan dengan perkembangan pikiran 
manusia dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. 

Rasulullah SAW. mensyaratkan cinta kasih untuk memelihara legitimasi kepemimpinan. Atas dasar kekuatan teologis 
yang menjadi akar cinta kasih inilah, relasi-relasi fungsional antara manusia dapat terwujud. Demikian pula kesatuan 
sosiologis antarindividu yang pada akhirnya membentuk suatu kelompok atau society terbentuk dari kesepakatan rasional 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Manusia sendiri terlahir dari proses cinta kasih yang dipancarkan dari 
kekuatan rahman dan rahim-Nya. 

Hak Asasi Manusia 
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu di seluruh dunia dan bersifat universal. PBB telah menetapkan deklarasi hak 

asasi manusia (Declaration Of Human Right) yang mengikat seluruh negara anggotanya. 

Berbicara tentang hak asasi manusia selalu berkaitan dengan landasan nilai yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, hak 
asasi manusia selalu berkaitan dengan dan budaya masyarakatnya. Dalam kaitan ini, terdapat dua ideologi yang memberi 
warna terhadap hak asasi manusia, yaitu ideologi liberalis dan sosialis. 

Kaum liberal lebih menekankan pada kebebasan, hak, dan kehormatan individu sehingga sering mengabaikan 
kepentingan masyarakat. Dalam pandangan ini, hak individu menjadi sangat sentral sehingga kebebasan bertindak dan 
berperilaku setiap individu menjadi hak yang paling asasi. Akibatnya, hak-hak masyarakat menjadi terabaikan. 

Hak asasi manusia yang berkembang di dunia pada umumnya bersumber pada liberalisme, dan dalam implementasinya 
diberi pengertian dengan nilai-nilai Barat. Hak asasi manusia telah dimonopoli oleh tafsiran barat dan sama sekali 
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mengabaikan nilai-nilai budaya lainnya, termasuk agama. Negara-negara Barat, dengan nilai-nilai kebebasannya, 
mendesakkan pengertian HAM tersebut kepada dunia lainnya, terutama kepada negara-negara berkembang. Oleh karena itu, 
konflik tentang HAM terus berlangsung dari waktu ke waktu dan menjadi persoalan dunia. Negara-negara Barat mengklaim 
dirinya sebagai pelopor HAM sekaligus menjadi komandan bagi pelaksanaan HAM untuk negara-negara lainnya. 

Adapun kaum sosialis sangat menekankan pada hak-hak kolektif dibandingkan dengan hak-hak individu. Bahkan, kaum 
ini tidak mengakui kepentingan-kepentingan individual, termasuk kepemilikan pribadi. Bagi kaum sosialis, hak asasi adalah 
milik bersama sehingga setiap orang harus merasakan bersama-sama  secara merata. Oleh karena itu, sama rasa sama rata 
menjadi slogan utama mereka. 

Pada kenyataannya, kesamarataan tersebut bukan dalam arti yang sebenarnya sebab pada negara-negara penganut 
ideologi ini, kesamarataan hanyalah bagi rakyat pada umumnya. Adapun bagi para pemimpin ideologi dan elit birokrasinya, 
kesamarataan tersebut tidaklah terjadi. Mereka seolah-olah memiliki keistimewaan khusus untuk merasakan dan menikmati 
kekayaan dan kemewahan yang tidak boleh dinikmati rakyatnya. Di sini tampak inkonsistensi para elit negara pada 
ideologinya sekaligus menunjukkan kerapuhan ideologi ini. 

Dengan demikian, baik ideologi liberal maupun komunis tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keduanya 
tetap menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Pada akhirnya HAM dijadikan tameng atau kedok untuk memperkosa hak-
hak masyarakat, terutama masyarakat negara miskin. 

Islam adalah ajaran yang diturunkan dari Allah Sang Maha Pencipta. Ajarannya sangat lengkap dan sempurna dalam 
memberikan dasar-dasar kehidupan manusia, termasuk masalah hak-hak asasinya. 

Islam menempatkan manusia dalam posisi yang sangat sentral dalam kehidupan dunia. Manusia dijadikan makhluk yang 
bermartabat tinggi dan mulia, bahkan ditempatkan sebagai khalifah, subjek di alam semesta. Manusia adalah wakil Allah dan 
pemimpin di muka bumi karena ia adalah makhluk yang merdeka. Kemerdekaan manusia merupakan implikasi dari tugas 
pengabdiannya kepada Allah. Ia hanya dituntut untuk mengabdi, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah, tidak tunduk dan 
patuh kepada manusia yang lain, termasuk kepada manusia atau ideologi lainnya. 

Kebebasan manusia yang tanpa batas merupakan pengingkaran terhadap hakikat kemanusiannya, karena kebebasan 
seperti itu merupakan kebebasan yang semu. Kebebasan yang menghadapkan manusia pada belenggu lain, yaitu belenggu 
kekuasaan materiel dan hawa nafsunya. Ia menjadi budak yang dikendalikan ambisi dan nafsunya. 

Islam tidak menempatkan kepentingan individu atau masyarakat dalam porsi ekstrim sebagaimana dalam faham 
liberalisme dan komunisme. Dalam Islam, hubungan hak dan kewajiban adalah seimbang. Kepentingan individu dan 
masyarakat saling berkaitan dan seimbang dengan mendahulukan kewajiban daripada hak-hak pribadi. Setiap pribadi 
berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan tugas dan kewajiban individualnya. 

Dalam masyarakat, terdapat berbagai macam profesi untuk memenuhi kebutuhannya, seperti dokter, notaris, dan 
sebagainya. Kebutuhan masyarakat terhadap profesi tersebut merupakan fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang apabila 
sebagian masyarakat sudah melaksanakannya, kewajiban bagi yang lainnya menjadi gugur. Adapun kewajiban yang bersifat 
individual adalah fardhu ’ain yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu. Masyarakat tidak bertanggungjawab 
apabila seseorang tidak melaksanakan kewajibannya. 

Pelaksanaan kewajiban masyarakat yang bersifat fardhu kifayah diwakili oleh pemerintah, seperti penyelenggaraan 
sarana umum, pendidikan, dan sebagainya. Apabila pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya, rakyat dapat menuntut agar 
pemerintah memenuhi kewajibannya. Apabila tuntutan itu tidak dilaksanakan, rakyat berkewajiban mengganti pemerintah 
tersebut dengan pemerintah yang lain agar fardhu kifayah itu dapat terpenuhi. 

Di samping yang telah dijelaskan di atas, perbedaan yang paling prinsip antara HAM dalam konsep Barat dengan konsep 
Islam terletak pada pandangan dasar terhadap manusia. Konsep Barat bersifat antroposentrik, yaitu konsep dasar yang 
berpusat pada manusia, sedangkan Islam bersifat teosentrik, yaitu segala sesuatu berpusat pada Tuhan. HAM dalam Islam 
sangat mementingkan penghargaan dan penghormatan kepada manusia sebagai refleksi dari kualitas kesadaran keagamaan 
yang tertanam dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya. Penghargaan dan pengakuan terhadap kemerdekaan dan hak-hak 
asasi manusia tidak terlepas dari keesaan Tuhan yang terkandung dalam syahadat, yaitu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan tentang keesaan Tuhan meniadakan segala bentuk dominasi 
kepada manusia, selain Allah semata-mata. Manusia adalah hamba Allah yang hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. Oleh 
karena itu, manusia berada pada posisi yang merdeka di tengah manusia dan makhluk lainnya. Kemerdekaan merupakan  hak 
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asasi yang sangat mendasar dalam ajaran Islam dan manusia tidak mempunyai hak untuk mengurangi kemerdekaan manusia 
lainnya. 

Agama Islam diturunkan sebagai pedoman hidup manusia di dunia dalam mencapai kebahagiaan abadi di dunia dan di 
akhirat. Manusia, dengan keterbatasan akalnya tidak mungkin dapat mengetahui hakikat kehidupan abadi tanpa 
pemberitahuan dari Tuhan Yang Mahaabadi melalui firman yang disampaikan-Nya kepada utusan-Nya. 

Sebagai agama yang mengatur hidup manusia, Islam memberikan arahan yang jelas mengenai tata kehidupannya. Islam 
memberitahukan apa dan bagaimana kebahagiaan abadi itu dicapai dan hendak ke mana manusia hendak berangkat. Apa yang 
harus dilakukan berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan apa yang selayaknya diterima berkaitan 
dengan hak yang harus diterimanya. 

Hak dan kewajiban manusia sesuai dengan derajat dan tingkat martabatnya. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk 
melaksanakan tugasnya di samping menerima hak-hak hidupnya. Setiap kewajiban tidak terlepas dari tingkat kedudukannya. 
Manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan tinggi dituntut untuk melaksanakan kewajiban hidupnya. Kewajiban 
harus didahulukan daripada hak yang harus diterimanya. Kewajiban ini tercantum dalam Al-Qur’an : ”Dan tidaklah Aku 
ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku” (Q.S. Adz-Dzariyat : 56) 

Islam mengajarkan bahwa melaksanakan kewajiban harus dilakukan lebih dahulu daripada hak. Hukum Islam 
menetapkan bahwa hakikat hidup adalah keseimbangan (equilibrium) antara hak dan kewajiban, yaitu keseimbangan antara 
kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Menuntut hak dan mengabaikan kewajiban merupakan pengingkaran 
terhadap tanggung jawab sebagai manusia dan merupakan sikap yang sangat dicela dalam pandangan Islam. Hal ini karena 
pemberian hak pada dasarnya telah diterima terlebih dahulu sebelum Allah memberikan kewajiban. Sebelum seseorang 
dituntut kewajibannya, ia telah menikmati hak-haknya. Seorang bayi telah diberikan hak untuk menikmati oksigen, makan 
dan minum, dan sebagainya. Setelah dewasa dan telah siap menerima hukum, ia baru memperoleh kewajiban. 

Hak yang telah diberikan Allah kepada manusia sudah sangat lengkap dan sempurna. Semuanya adalah nikmat yang tak 
terhitung jumlah dan macamnya, sedangkan kewajiban yang dipikulkan kepada manusia sangat sedikit, tetapi yang sedikit ini 
pun masih banyak diabaikan oleh manusia. Hal ini menunjukkan kesombongan manusia di muka bumi yang akan 
merugikannya di kemudian hari. 

Banyak kaum muslimin yang ingin menegakkan syariat Islam di Republik Indonesia dan menolak Pancasila. Padahal, 
menurut saya, Pancasila adalah berbasis ajaran Islam. Drs. Kaelan, M. S, dosen senior di Fakultas Filsafat UGM,  
menjelaskan Kewaspadaan dalam Mengamalkan Pancasila dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila Yuridis 
Kenegaraan (cetakan kelima, 1999), sebagai berikut :   

Dalam kondisi bangsa dan negara yang sedang melakukan reformasi ini maka banyak ancaman, gangguan, hambatan 
serta tantangan yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia. 

 
1. Cara Berpikir dan Mentalitas yang perlu diwaspadai 

Berbagai sikap dan cara hidup dalam masyarakat yang perlu diwaspadai yang menimbulkan berbagai kerawanan antara 
lain sebagai berikut. 

 
a. Sikap Materialistis 
Sikap menghargai materi adalah baik, akan tetapi mendewakan materi dengan menganggapnya sebagai ukuran dasar 

untuk menilai makna hidup adalah bertentangan dengan nilai Pancasila dan mengakibatkan manusia cenderung serakah. Hal 
yang demikian ini mengakibatkan sikap yang tidak peka terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan terutama nilai-nilai 
ketuhanan. 

 
b. Mentalitas yang berorientasi pada Kekuatan dan Kekerasan 
Mentalitas ini tercermin dalam perilaku yang mudah mengambil sikap atau tindakan kekerasan sebagai cara menangani 

masalah yang dihadapinya. Bagi aparatur negara atau penyelenggara negara, sikap yang demikian ini jelas tidak demokratis 
dan mencerminkan tindakan negara kekuasaan dan bukan negara hukum. Hal yang demikian ini menunjukkan kemiskinan 
budaya serta membahayakan masyarakat. 

  
c. Sikap yang Formalistis 
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Kalaupun sikap ini nampaknya mematuhi peraturan, namun pada dasarnya tidak dapat menghargai makna peraturan 
dan cenderung menyalahgunakannya. Sikap ini menjadi lemah dan tidak kukuh dalam pendirian. Konsekuensinya mudah 
terjerumus dalam kemunafikan. 

  
d. Sikap yang Primordial 
Sikap primordial adalah sikap yang sempit dan isolatif serta hanya mengutamakan kepentingan asal-usul kelompok 

seperti marga, ras, suku, golongan, daerah, maupun agama. Dengan demikian, sikap primordial cenderung menjadi ekslusif 
dan tidak peka terhadap perlunya kesatuan dan persatuan bangsa sebagai cara hidup bersama yang lebih luas dan terbuka. 
Primordialisme sebagai sikap yang mementingkan persepsi, pandangan dan kepentingan kelompok ikatan lama, antara lain 
mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa serta membatasi hanya pada kelompok saja. 

2. Melunturkan wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa.  
3. Mempersulit upaya pencapaian konsensus nasional dan loyalitas bersama sebagai suatu bangsa. 
4. Cenderung mengingkari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 

2. Sumber Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan 
a. Komunisme 
Komunisme yang dahulu hidup subur di negara Indonesia harus senantiasa diwaspadai terutama dalam era reformasi 

dewasa ini. Pelopor aliran komunisme adalah Karl Marx pada abad 19, yang beraliran sosialis radikal. Ajaran Marx disebut 
Marxisme dikembangkan oleh Stalin dijadikan dasar ideologi negara komunis. Pokok-pokok komunisme yang bertentangan 
dengan Pancasila antara lain sebagai berikut: 

1. Ajaran komunisme bersifat atheis, karena ajaran komunisme didasarkan atas kebendaan, maka ajaran komunisme 
tidak percaya adanya Tuhan. Bahkan agama dikatakan oleh Marx sebagai candu atau racun masyarakat, maka 
jelaslah bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila. 

2. Komunisme adalah internasionalisme, yaitu prinsipnya masyarakat komunis adalah masyarakat komunis dunia 
yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Maka komunisme menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme, hal 
ini bertentangan dengan sila persatuan Indonesia. 

3. Komunisme membangun negara berdasarkan kelas. Perekonomian masyarakat yang ada selama ini adalah bersifat 
tidak adil karena dikuasai oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu harus dilakukan revolusi oleh kaum proletar, dan 
kalau kaum proletar menang maka kaum proletarlah yang berkuasa sehingga berkuasalah diktator proletariat. Hal 
ini bertentangan dengan Pancasila sila keempat. 

 
Adapun berbagai ciri khas yang diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Menciptakan situasi konflik dengan mengadudomba beberapa pihak tertentu (pertentangan kelas). 
2. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. 
3. Bilamana golongan komunis telah merasa kuat dalam masyarakat maka akan mengadakan pemberontakan untuk 

menguasai negara. 
  
b. Liberalisme 
Ajaran liberalisme bertitik tolak dari paham individualisme yang mendasarkan pada hak dan kebebasan individu yang 

melekat pada manusia, sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa kecuali dengan 
persetujuannya. Kemudian pada abad 19 individualisme mengembangkan kapitalisme yang eksploitatif, penguasaan atas alat 
produksi oleh para kapitalis dan pemerasan atas buruh, walaupun kemudian berangsur-angsur melakukan perbaikan atas nasib 
buruh. 

Paham liberalisme tidak sesuai dengan ajaran Pancasila karena Pancasila mendasarkan pada sifat kodrat manusia 
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu paham liberalisme lazimnya bersifat sekuler, yang tidak sesuai 
dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 
c. Fasisme dan Militerisme 
Paham ini tidak begitu dikenal di tanah air kita, tetapi kerawanan-kerawanan yang terjadi dalam masyarakat dapat 

menjadi peka dan malahan mengundang kedatangan perilaku yang menjadi ciri fasisme. Fasisme pada dasarnya 
mendambakan suatu negara yang kuat, dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal dengan membangun orientasi 
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nasionalisme eksklusif dengan mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggap rendah harkat dan martabat bangsa 
serta manusia lain. Paham ini jelas bertentangan dengan Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan, 
Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 
d. Pragmatisme 
Pragmatisme sebagai aliran perlu dibedakan dengan pengertian cara yang pragmatis. Cara yang pragmatis hanya 

mengacu pada pengertian aspek manfaat atau guna secara teknis saja. Adapun pragmatisme adalah suatu paham yang hanya 
menghargai manfaat atau guna secara praktis sebagai hasil akhir, dan bukan prinsip-prinsip yang mendasari usaha untuk 
memetik manfaat dan memberikan hasil. Jadi dalam kaitannya dengan Pancasila maka Pragmatisme pada hakikatnya adalah 
anti ideologi, karena ideologi menurut mereka tidak ada manfaatnya. 

  
3. Penanggulangan dan Pencegahan 

Untuk menanggulangi kerawanan dan AGHT tersebut maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 
a. Berpikir Integralistik 
b. Meningkatkan pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila 
c. Membina kerukunan hidup umat Beragama 
d. Meningkatkan ketaatan pada Hukum, Moral dan Agama 
e. Meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan kritis 
f. Meningkatkan patriotisme dan kesetiakawanan sosial.  
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Ilmu Perang 
 

Islam adalah agama kedamaian. Munculnya Islam disebabkan kondisi umat manusia yang saling bermusuhan dan saling 
membunuh. Penyebaran Islam tidak dilakukan dengan cara peperangan dan permusuhan. Bahkan sebaliknya, Islam tersebar 
ke seluruh dunia karena Islam membawa kedamaian dan menolak permusuhan. Sebagian orang meragukan terhadap 
kedamaian Islam dikarenakan banyak terjadi peperangan sebagaimana yang diceritakan dalam sejarah Islam, padahal 
peperangan yang disebutkan dalam sejarah tersebut bukan atas permusuhan Islam terhadap umat lain, melainkan atas dasar 
mempertahankan diri dari serangan musuh. Apakah harus berdiam diri ketika kita diserang atau dimusuhi? Terlebih tidak ada 
sejarah yang menyatakan bahwa pasukan Islam lebih banyak dari pasukan kafir. Bahkan pasukan kafir sejak dulu sampai 
kiamat nanti selalu pasukan gabungan. Selain itu, Pasukan Islam menghabiskan ”waktu istirahat”nya ketika berperang dengan 
beribadah sedangkan pasukan kafir menghabiskan ”waktu istirahat”nya dengan mabuk-mabukan, berjudi, dan main 
perempuan. 

Islam mengajarkan berjihad dengan harta dan diri sendiri (At-Taubah : 41), Ikhlas karena Allah, bukan untuk 
mendapatkan harta rampasan dan untuk mendapatkan sebutan atau untuk memperlihatkan kedudukannya (Muttafaqun Alaih), 
Jangan berharap bertemu musuh, walaupun pasukan telah siaga, karena menghindari perang dan menghindari pertumpahan 
darah adalah lebih baik (Muttafaqun Alaih). 

Dalam perang, dilarang membunuh orang jompo, anak-anak, wanita, jika mereka tidak ikut ambil bagian dalam 
peperangan. Tetapi jika mereka ikut serta dalam berperang, maka mereka boleh dibunuh (Abu Dawud). Jangan membakar 
musuh dengan api (Bukhari). Tidak boleh memotong-motong mayat yang sudah terbunuh (Abu Dawud). Boleh menggunakan 
tipu muslihat, taktik, strategi, isyarat, dan tanda-tanda rahasia dalam peperangan (Tirmidzi). Berperang sambil diam, tidak 
ribut atau banyak suara. Para sahabat Ra. Jika berperang, membenci suara ribut-ribut (Abu Dawud).  

Terkait dengan perangnya umat Islam, kita harus mengetahui cerita lengkapnya terutama bagaimana jauh sebelum umat 
Islam mengangkat pedang, orang-orang kafir Quraisy betul-betul biadab dalam usahanya untuk menyengsarakan umat Islam. 
Orang-orang Islam disiksa, bahkan ada seorang wanita tua, ibu dari salah seorang sahabat yang (maaf) ditusuk kemaluannya 
dengan tombak sampai meninggal dunia. Ada lagi seorang sahabat yang dibaringkan dalam hamparan bara api hingga lemak 
dari tubuh sahabat tersebut memadamkan bara api. Sekian lamanya umat Islam menderita kelaparan karena kaum kafir 
melarang siapapun untuk berjual-beli (boikot ekonomi) dengan kaum muslimin. Hingga saat ini, kebiadaban kaum kafir 
terhadap umat Islam yang tak bersalah masih terus berlangsung. Istilah jihad digunakan untuk menyudutkan ajaran Islam 
padahal tanpa semangat jihad dari para pejuang yang mayoritas kaum muslimin, saat ini Indonesia belum merdeka.  

Ingatlah peristiwa perang parit agar kita menyadari betapa perang yang bertujuan duniawi itu hanya menyengsarakan 
banyak manusia. Perang parit menjadi strategi utama Perang Dunia Pertama. Selama beberapa tahun berikutnya, bisa 
dikatakan para serdadu hidup dalam parit-parit ini. Kehidupan di sana benar-benar sulit. Para prajurit hidup dalam ancaman 
terus-menerus dibom, dan mereka tak henti-hentinya menghadapi ketakutan dan ketegangan yang luar biasa. Mayat mereka 
yang telah tewas terpaksa dibiarkan di tempat-tempat ini, dan para serdadu harus tidur di samping mayat-mayat tersebut. Bila 
turun hujan, parit-parit itu dibanjiri lumpur. 

Lebih dari 20 juta serdadu yang bertempur di Perang Dunia I mengalami keadaan yang mengerikan di dalam parit-parit 
ini, dan sebagian besar meninggal di sana. Dalam beberapa minggu setelah dimulai oleh serangan Jerman pada tahun 1914, 
garis barat perang ini sebenarnya terpaku di jalan buntu. Para serdadu yang bersembunyi di parit-parit ini terjebak dalam jarak 
yang hanya beberapa ratus meter jauhnya satu sama lain. Setiap serangan yang dilancarkan sebagai upaya mengakhiri 
kebuntuan ini malah menelan korban jiwa yang lebih banyak. 

Di awal tahun 1916, Jerman mengembangkan rencana baru untuk mendobrak garis barat. Rencana mereka adalah secara 
mendadak menyerang kota Verdun, yang dianggap sebagai kebanggaan orang Prancis. Tujuan penyerangan ini bukanlah 
memenangkan perang, melainkan menimbulkan kerugian yang besar di pihak tentara Prancis sehingga melemahkan 
perlawanan mereka. Kepala staf Jerman Falkenhayn memperkirakan bahwa setiap satu serdadu Jerman saja dapat membunuh 
tiga orang serdadu Prancis.  
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Serangan dimulai pada tanggal 21 Febuari. Para pemimpin Jerman memerintahkan serdadunya untuk “keluar dari parit 
mereka,” namun tiap serdadu yang melakukannya justru telah tewas atau sekarat dalam sekitar tiga menit. Meskipun 
penyerangan berlangsung tanpa henti selama berbulan-bulan, Jerman gagal menduduki Verdun. Secara keseluruhan, kedua 
pihak kehilangan sekitar satu juta serdadu. Dan dengan pengorbanan itu, garis depan hanya berhasil maju sekitar 12 
kilometer. Satu juta orang mati demi selusin kilometer. 

Inggris membalas serangan Jerman di Verdun dengan Pertempuran Somme. Pabrik-pabrik di Inggris membuat ratusan 
ribu selongsong meriam. Rencana Jendral Douglas Haig mendorong Pasukan Inggris untuk menghujani dengan pengeboman 
terus-menerus selama seminggu penuh, yang diikuti dengan serangan infanteri. Dia yakin mereka akan maju sejauh 14 
kilometer di hari pertama saja dan kemudian menghancurkan semua garis pertahanan Jerman dalam satu minggu. 

Serangan dimulai pada tanggal 1 Juni. Pasukan meriam Inggris menggempur pertahanan Jerman selama seminggu tanpa 
henti. Di akhir minggu tersebut, para perwira Inggris memerintahkan serdadunya memanjat keluar dari parit. Namun, selama 
pengeboman tersebut para serdadu Jerman berlindung dengan rapat di kedalaman parit persembunyian mereka sehingga tidak 
terlumpuhkan dan menggagalkan rencana Inggris. Begitu serdadu Inggris bergerak melintasi garis depan, serdadu Jerman 
muncul menyerang mereka dengan senapan mesinnya. Sejumlah total 20.000 serdadu Inggris tewas dalam beberapa jam 
pertama perang tersebut. 

Di dalam kegelapan malam itu, daerah di antara dua garis pertempuran penuh dengan puluhan ribu mayat dan juga 
serdadu yang terluka, yang mencoba merangkak mundur. Pertempuran Somme tidak berlangsung dua minggu seperti yang 
direncanakan Jendral Haig, melainkan lima bulan. Bulan-bulan ini tidak lebih daripada pembantaian. Para jendral bertubi-tubi 
mengirimkan gelombang demi gelombang serdadu mereka menuju kematian yang telah pasti. Di akhir pertempuran, kedua 
belah pihak secara keseluruhan telah kehilangan 900.000 prajuritnya. Dan untuk ini, garis depan bergeser hanya 11 kilometer. 
Para serdadu ini dikorbankan demi 11 kilometer saja. 

Kedua belah pihak melakukan lebih banyak serangan lagi selama Perang Dunia I, dan setiap serangan ini menjadi 
pembantaian diri sendiri. Di kota Ipres di Belgia saja, berlangsung tiga pertempuran. Setengah juta serdadu tewas di 
pertempuran ketiga saja. 

Setiap serangan berakibat sama: Ribuan nyawa melayang hanya untuk maju beberapa kilometer. Peperangan yang 
mengerikan ini, yang tidak punya alasan kuat, menelan nyawa orang tak bersalah yang tak terhitung banyaknya. Banyak 
orang kehilangan saudaranya atau harus meninggalkan rumahnya. Penyebab utama di balik malapetaka masyarakat ini adalah 
ambisi politik dan kepentingan kalangan dengan paham tertentu. Membuat kerusakan, yang disebabkan oleh cita-cita duniawi 
orang yang mengingkari Allah, dilarang di dalam Al Quran. Allah melarang manusia menyebabkan kerusakan di muka bumi: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al A’raaf, 7:56) 

 

Intelijen 

Rasulullah mengenalkan strategi intelijen sudah 14 abad lalu. Bedanya, kegiatan mata-mata ini tak seperti gaya yang 
melakukan penculikan atau merekayasa demi kekuasaan. 

Intelijen merupakan salah satu unsur dari manajemen yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Ilmu 
intelijen bahkan berkembang menjadi salah satu unsur manajemen perang sejak 400 tahun sebelum masehi. 

Salah satu tugas pokok dari intelijen adalah kemampuan menggambarkan perkiraan keadaan yang akan terjadi secara tepat, 
sehingga selain mendapatkan informasi penting juga diharapkan mampu memenangkan peperangan. Selain itu, fungsi 
intelijen juga memperkecil resiko yang timbul baik terhadap manusia (pasukan) maupun peralatan (logistik). 
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Dalam perkembangannya, kegiatan mata-mata seperti ini telah melahirkan teknologi dan peralatan informasi yang begitu 
canggih. Dalam Perang Dunia (PD) II, misalnya, bahkan pernah dikenal tehnik Radio Direct Finding (RDF), teknik yang 
dipakai untuk melacak sinyal pemancar-pemancar "clandestine". 

Dinas rahasia Jerman dan Swiss pernah juga pernah menggunakan perangkat teknologi RDF, memaksa pemancar-pemancar 
lain untuk menghilang dari udara dengan jalan memancarkan sinyal super kuat. Taktik yang dipakai armada Jerman adalah 
menyebarkan kapal-kapal selam kecil yang dikenal dengan u-boat ratusan mil menyeberangi samudra untuk mencari konvoi 
kapal perang musuh. Bila sebuah konvoi berhasil dideteksi u-boat, maka pesawat radio u-boat mengabarkannya dan tentu 
saja juga kepada u-boat lain yang berdekatan. Intelejen Naval sekutu mampu melakukan RDF terhadap pancaran dari u-boat 
yang memberi probabilita 50% bahwa u-boat tersebut berada dalam radius diameter 100 mil laut. Perangkat RDF yang 
dipasang pada kapal-kapal konvoi memastikan lebih baik hasil-hasil DF bahkan intelejen Naval dapat menginformasikan 
saat-saat u-boat tersebut muncul ke permukaan laut dan di sana sebuah pesawat tempur yang dilengkapi radar telah siap 
menantika kehadiran ‘sang musuh’. 

Inti dari pekerjaan intelijen adalah memenangkan informasi. Dalam doktrin militer, informasi merupakan bagia integral dari 
komando dan kendali yang merupakan kunci setiap operasi. Dulu, konsep intelijen hanya sebatas tentang penginderaan di 
batas-batas wilayah, kegiatan lalulintas manusia, kapal laut dan udara, sistem deteksi dan peringatan dini atau radar 
surveilance untuk di darat, laut dan udara. Termasuk remote sensing dan sistem navigasi udara. 

Di era 90-an, dengan kemajuan teknologi komputer melahirkan konsep Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer dan 
Intelijen (K4I). Tetapi, belakangan ini, konsep baru yang diterapkan adalah; Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, 
Intelijen, dan Manajemen Pertempuran (command, control, communications, computers, intelligence and battle management) 
atau sering disebut (K4I/MP). Ini menunjukan, teknologi baru dalam penerapan teknik berperang juga menggunakan prinsip 
manajemen. Yakni manajemen pertempuran. Karenanya, di era modern, infrastructure telecommunication and computer 
network begitu amat berharga. 

Semenjak perkembangan teknologi informasi menjadi sangat pesat, maka barang siapa menguasai informasi, menguasai 
dunia. Inilah yang mendorong negara adi daya untuk berlomba-lomba memasuki medan peperangan yang baru yaitu perang 
informasi terutama dengan memanfaatkan media masa dan jaringan informasi global. 

Kemajuan teknologi informasi menyebabkan terjadinya pergeseran konsep memenangkan perang. Foto satelit, adalah 
diantara teknologi informasi modern yang dipakai dalam dunia intelijen. 

Intelijen adalah ilmu penting yang dibutuhkan masyarakat semenjak dahulu. Sebagai kebutuhan masyarakat atau atas nama 
negara, pelaku intelijen tak hanya diharapkan mampu berbahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Tagalog, Thai, dan Vietnam 
sebagai layaknya materi wajib yang diajarkan di Institut Intelijen Negara. Atau sekedar teknik-teknik pengintaian, fotografi 
rahasia, keamanan teknologi informatika, penggunaan senjata-senjata kecil dalam ‘Sarana Latihan Khusus’ seperti yang 
dikelola BIN, yang ada di Pejaten dan Cipayung Jakarta atau International School of Intelligence yang ada di Batam. Intelijen 
yang sejati –tak sekedar teknik-teknik dan berbagai keahlian—tetapi berangkat dari akhlaq yang baik. 

Intelijen sebenarnya diambil dari kata intelligence yang berarti kecerdasan. Tapi dalam prakteknya mereka benar-benar tak 
mencerminkan pengertian itu. Intelijen mengalami cidera dan stigma yang benar-benar negatif karena fungsinya tidak benar-
benar diterapkan sesuai namanya. 

Sudah lazim, jika dalam perkembangannya, intelijen diterapkan dan dikembangkan melalui tipu muslihat dan strategi politik. 
Cara-cara seperti; penggalangan, rekrutmen, pembinaan, penugasan dan pembinasaan terus diterapkan layaknya sebuah mesin 
kekejaman para penguasa. Cara-cara seperti itu pernah dipakai BAKIN untuk merekayasa terhadap kader-kader Masyumi 
dengan merekayasa adanya kebangkitan “Neo NII”. 

Dengan kebijakan politik kooptasi, konspirasi dan kolaborasi rekayasa intelejen --galang, rekrut, bina, tugaskan dan 
binasakan—diterapkan pada gerakan NII sejak tahun 70-an bahkan berlanjut hingga kini. 
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Melalui cara kooptasi, Ali Murtopo kemudian merekrut Danu Moh. Hasan (mantan panglima divisi gerakan DI-TII). Danu 
kemudian dikaryakan di lembaga formal Bakin di Jalan Raden Saleh 24 Jakarta Pusat. 

Para infiltran dan kader intelejen militer juga menyusup ke dalam gerakan ummat Islam Indonesia yang berlangsung sejak 
Orde Baru di bawah Soeharto. Melalui Ali Moertopo, intelijen melakukan gerakan pembusukan dalam tubuh gerakan-
gerakan Islam. Maka muncullah kasus “Komando Jihad” (Komji) di Jawa Timur pada tahun 1977. Tahun 1981 BAKIN juga 
sukses menyusupkan salah satu anggota kehormatan intelnya (berbasis Yon Armed) bernama Najamuddin, ke dalam gerakan 
Jama'ah Imran yang kemudian lahir kasus “Imran”. Juga kasus-kasus rekayasa kejam intel seperti kasus “Woyla”.  
 
Dalam konsep pertahanan keamanan (nasional maupun internasional), tugas badan intelijen secara umum adalah memberikan 
dukungan penuh kepada negara atau pemerintah untuk mengumpulkan informasi mengenai strategi musuh. Lembaga ini 
kemudian bertugas memberikan laporan mengenai keamanan nasional dan internasional, masalah sosial, politik, ekonomi, 
dan militer domestik maupun pihak asing. Baik dengan menggunakan berbagai teknik atau strategi informasi yang canggih 
dan kreatif.  
 
Namun sayangnya, pekerjaan-pekerjaan intelijen sering paralel dengan nafsu penguasa hanya sekedar mempertahankan 
kekuasaannya. Karenanya, yang berkembang kemudian justru para petugas intelijen sibuk mengawasi musuh politik 
penguasa bahkan sibuk memata-matai rakyatnya sendiri. Meski mereka dibayar negara dari hasil pajak yang dikumpulkan 
dari rakyat. Untuk kekuasaan dan politik, mereka bisa menciduk, bahkan harus rela mengilangkan nyawa orang. 

Di zaman Nazi Jerman, pencidukan dilakukan oleh Gestapo tidak tedeng aling-aling. Pintu digedor, manusianya diangkut ke 
tempat tahanan diinterograsi, digebuk, disetrom dan dipaksa mengaku meski tidak pernah melakukan. Di zaman Stalin, 
NKVD/KGB melakukan teror pada malam hari. Jika malam hari pintu rumah diketok orang, dan jika sang tamu sudah 
memperlihatkan kartu merah (tanda pengenal KBG) tanpa debat, orang tersebut diapit aparat menuju mobil hitam dan 
membawanya ke tempat tahanan. Biasanya, mereka yang dibawa KGB dan tidak akan pernah pulang kembali. Di Chili, 
perempuan yang diciduk tidak hanya disiksa tapi malah dalam keadaan tangan-tangan dan kaki-kaki diikat dibiarkan 
disetubuhi oleh anjing herder yang khusus terlatih. 

Di kamp eksukusi Siberia, agen intelijen bisa menjadikan orang dan tahanan didomisilikan di rumah sakit gila, untuk 
dijadikan orang gila. 

Kasus “Jama’ah Islamiyah” (JI) yang mampu menyeret nama Ustad Abubakar Ba’asyir menggoreskan nama penting anggota 
BAKIN, Abdul Haris, Lc, yang menyusup ke dalam anggota Mejelis Mujahidin Indonesia (MMI). 

Meski belum jelas bersalah apa tidak, cara kerja intelijen telah menyudutkan dan merugikan banyak kelompok orang dan 
berbagai organisasi. Cara-cara memperlakukan 'tersangka' tak pernah dipikirkan akibatnya. Apakah kelak nasib anak dan 
keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Bahkan terkadang, hanya karena kenal dekat, orang bisa diciduk, dipenjarakan 
beberapa minggu, kalau perlu digebuki. Jika kemudian tak terbukti, terangksa dikembalikan dengan alasan, "tersangka hanya 
dikenakan beberapa pertanyaan". 

Intel-intel masa kini, tak pernah banyak mengerti agama. Memburu orang-orang yang dianggap merugikan banyak orang 
akibat tindakan 'terorisme' adalah perbuatan baik. Tetapi melukai perasaan orang dan keluarganya karena salah sasaran 
'terorisme' justru dosa besar. 

Rekayasa, adu domba, dan pembusukan, adalah kenangan buruk --khususnya terhadap umat Islam-- terhadap cara kerja 
intelijen masa kini. Bahkan umumnya, dunia intelejen di zaman modern, dianggap sangat kejam, sadis, dan tak bermoral. 
Lebih kejam dari pelaku teror itu sendiri. 

Ingat kasus Abu Jihad, seseorang yang telah mengabdikan diri kepada kepentingan intelejen Indonesia (BIN dan BAIS) justru 
bernasib tragis. Ia dieliminasi akhir Februari tahun 2003 di Ambon melalui sebuah eksekusi –yang kabarnya-- oleh sebuah 
operasi intelejen, oleh lembaga yang telah merekrutnya. Kejam bukan? 
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Islam telah mengenal fungsi intelijen 1400 tahun, setelah Muhammad menjadi Rasul. Meski secara teknologi kalah dibanding 
zaman modern, dasar-dasar intelijen yang telah dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih berakhlaq. 

Bulan Jumadil Akhir 1424, seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahsy Asady, beserta dua belas sahabat dari kalangan 
muhajirin diperintahkan Rasulullah berangkat untuk menjalankan sebuah operasi intelejen rahasia. Ikut dalam rombongan itu 
Sa'ad bin Abi Waqqash dan 'Utbah bin Ghazwan. Rasulullah SAW memberinya sebuah surat yang boleh dibaca jika 
perjalanan mereka sudah mencapai dua hari. 

Setelah dua hari dalam perjalanan, sang komandan, Abdullah bin Jahsy kemudian membuka isi surat tersebut. Isinya, tak lain 
adalah sebuah perintah untuk memata-matai musuh: "Berangkatlah menuju Nikhlah, antara Mekkah dan Tha'if. Intailah 
keadaan orang orang Quraisy di sana dan laporkan kepada kami keadaan mereka." Selepas membaca surat itu, Abdullah bin 
Jahsy dan para rombongan kemudian berujar, "Kutaati perintah ini!" 

Kemudian diceritakanlah isi surat Rasulullah tersebut kepada para sahabatnya yang lain seraya berkata, "Rasul Allah telah 
melarang aku memaksa seorang pun dari kalian. Siapa yang ingin mati sebagai pahlawan syahid, marilah berjalan terus 
bersama aku, dan siapa yang tidak menyukai hal tersebut hendaklah dia pulang...!" 

Muhammad adalah panglima perang sejati. Saat melalukan pembebasan negeri Mekah dari suku Quraisy, Nabi Muhammad –
ketika itu berencana—akan mengerahkan 10.000 pasukan tentara Muslim. Untuk mempertahankan ‘serangan mendadak’ ini, 
Rasulullah kemudian melepaskan petugas intelijennya menuju Mekah yang ditugaskan mengacaukan informasi pada musuh 
agar mereka tidak mengerti bila pasukan Islam yang berencana melakukan serangan mendadak itu jumlahnya banyak. 

Untuk kepentingan intelijen dan kerahasiaan militer, Nabi Muhammad bahkan menyimpan rapat-rapat informasi jumlah 
pasukan ini bahkan kepada istri tercinta Siti Aisyah atau pada sahabat kepercayaannya sendiri, Abu Bakar Ash Shidiq. 

Esoknya, dalam penyerangan mendadak itu kaum kafir Quraisy benar-benar kelabakan dan kedodoran. Mereka tak 
menyangka di pagi hari buta itu, telah datang puluhan ribu orang dari pasukan Islam di kota Mekah. Tanpa persiapan, mereka 
kemudian menyerah. Muhammad paham, orang Quraisy tak akan melakukan perlawanan. Sebab, di tangannya, Rasulullah 
telah menguasai informasi kekuatan musuh, situasi yang bakal terjadi, hingga informasi logistik, menyangkut keadaan jalan-
jalan yang akan dilalui pasukan Islam dan kondisi mata air. Detil, rapi dan rahasia. Itulah strategi Muhammad dalam 
menjalankan perang dan intelijen. 

Bedanya, Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan kerja-kerja intelijen yang keluar dalam akhlaq Islam sebagaimana halnya 
gaya intelejen modern sekarang ini. Muhammad tak pernah memerintahkan pasukan pengintainya untuk melakukan fitnah 
terhadap musuh, menculik atau menghilangkan nyawa orang tanpa alasan syar’I. 

Rasulullah juga pernah melakukan operasi intelijen dan misi rahasia ke pasukan musuh. Seorang sahabat Abdullah bin Unis 
dikirim Rasulullah menyusup masuk ke dalam pusat kekuatan musuh. Sasaran utama misi itu adalah Bani Lihyaan dari 
Kabilah Huzail yang dipimpin oleh panglima mereka, Khalid bin Sofyan El Hazaly. 

Misi ini dilakukan karena umat Islam mendapatkan kabar bahwa Khalid bin Sofyan El Hazaly tengah berupaya mengadakan 
pemusatan kekuatan pasukan gabungan kaum kafir yang cukup besar di daerah Uranah untuk menyerang Islam. Karena itu, 
Rasulullah mengirim Abdullah bin Unis untuk melakukan misi pengintaian sekaligus penyelidikan untuk membenarkan kabar 
berita tersebut. 

Abdullah kemudian berangkat dan melakukan penyamaran. Tak terduga, di tengah jalan, Abdullah bertemu Khalid yang 
ditemani beberapa wanita dan pasukannya. Khalid kemudian menyapa Abdullah, “Hai laki-laki, siapa gerangan Engkau?” 

 Jawab Abdullah, “Saya adalah laki-laki Arab juga. Saya mendengar bahwa engkau telah memusatkan kekuatan pasukan 
untuk menyerang Muhammad. Apakah benar demikian?” tanya Abdullah. Dan tanpa curiga, Khalid membenarkan 
rencananya itu. 
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Abdullah meminta diperbolehkan bergabung dan meminta dizinkan menemani Khalid. Tanpa curiga, Khalid 
mengizinkannya. Suatu kali, Abdullah mendapatkan Khalid sendirian dan terpisah dari pasukan utamanya. Abdullah tak 
menyia-nyiakan kesempatan emas itu, secepat kilat, Abdullah kemudian menyergap Khalid dan membunuh pemimpin kaum 
kafir itu dengan pedangnya. Peristiwa itu membuat kaum kafir gempar. Pasukan musyrikin geger dan urung menyerang umat 
Islam karena diketahui pemimpinnya telah tiada. Abdullah kemudian pulang ke Madinah setelah melakukan misi rahasianya.  
 
Dalam misi intelijen Rasulullah juga pernah melakukan propaganda untuk memperlemah kekuatan musuhnya. Dalam kisah, 
pernah suatu ketika kekuatan musuh gabungan porak-poranda dan bercerai-berai akibat tidak adanya kekompakan diantara 
mereka akibat propaganda yang dilancarkan Nu’aim bin Mas’ud Al-Ghathafany, mantan musuh yang kemudian bergabung ke 
pasukan Islam. 

Nu’aim melakukan psyco war (perang urat syarat) dan propaganda yang membuat kekuatan musuh goyah dan bercerai-berai. 

Rasulullah juga pernah melakukan tipuan yang kreatif untuk mengecoh lawan dalam peperangan. Suatu kali, ketika 
Rasulullah berencana akan berperang dengan kaum Quraisy. Di sebuah tempat, di Marru Dzahraan, tempat Rasulullah dan 
pasukannya bermarkas, beliau memerintahkan seluruh pasukannya menyalakan obor. 

Nyala obor 10.000 orang pasukan Islam itu kemudian bercahaya ke seluruh penjuru kota hingga kaum Quraisy melihatnya 
dari kejauhan. Melihat cahaya api pasukan Islam, Abu Sofyan berkata, “Belum pernah saya melihat malam seperti terbakar 
ini dan belum pernah pula saya melihat ada pasukan seperti ini!” Cerita itu kemudian cepat tersebar dari mulut ke mulut 
hingga sampai ke para pemimpin kaum Quraisy dan pasukan kafir. 

Akibat taktik itu, Rasulullah berhasil mengecoh lawan dengan mengesankan pasukan muslimin luar biasa banyaknya hingga 
membuat nyali pasukan musuh menjadi ciut. Sebagian kaum kafir bahkan berlarian memeluk Islam agar aman, sebagian 
lainnya tetap melawan meski sudah tak lagi memiliki keberanian akibat sudah kalah secara psikologis. Dan Rasulullah 
akhirnya mampu menguasai Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti. 

Nabi tak pernah melibatkan orang-orang yang tidak berasalah untuk dilibatkan dalam perang. Apalagi orang tua, wanita atau 
anak-anak. Ini berbeda dengan gaya kerja intel kita yang meniru intel CIA atau BIN yang bisa menjerat keluarga atau istri 
korban dengan UU Anti-Terorisme. Bahkan karena bernafsu memburu korban, intel-intel kita bisa melibatkan apa saja yang 
pernah dekat dengan si korban. Termasuk melibatkan teman dekat, kenalan hanya karena nama-nama kerabatnya ada di 
nomor HP “si korban”.  
 
Staf intelijen Rasulullah umumnya adalah perwira-perwira yang amanah dan berakhlaq tinggi. Mereka adalah orang yang 
memiliki integritas tinggi, kuat dalam ibadah, amanah memegang kejujuran, taat kepada perintah Rasul dan tidak keluar dari 
Al-Qur’an dan Sunnah. Intel gaya Rasulullah jauh antara langit dan bumi dibanding intel gaya CIA bahkan BIN sekalipun. 

Ketika Abdullah bin Jahsy mendapat perintah pengintaian langsung dari Rasulullah di kota Nikhlah, dekat Mekah dan Tha'if, 
komandan intel ini bahkan tak melakukan pemaksaan kepada anggota intel yang lain. "Rasul Allah telah melarang aku 
memaksa seorang pun dari kalian. Siapa yang ingin mati sebagai pahlawan syahid, marilah berjalan terus bersama aku, dan 
siapa yang tidak menyukai hal tersebut hendaklah dia pulang...!"  

Santun itulah akhlaq sfat intel Rasulullah. Dan akhlaq dalam strategi perang dan intelijen Rasulullah itu sudah diajarkan 
hampir 14 abad lalu. 

Berbeda dengan intel-intel kita meski kejadiannya sudah dikatakan abad modern. Intel-intel modern justru berusaha 
memojokkan orang, kelompok atau organisasi tertentu. Intel Rasulullah juga tidak akan melakukan rekayasa-rekayasa licik 
yang merugikan masa depan orang lain atau kelompok tertentu. Kecuali melalukan strategi dan taktik di medan perang. 
Bedanya, intel kita bisa memata-matai rakyatnya sendiri dan melalukan rekayasa-rekayasa tak terpuji --bahkan perintahnya 
justru dari negara lain-- seperti negara semacam Amerika Serikat (AS). Sumber : Hidayatullah.Com  
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Militer 

Jauh sebelum dunia mengenal helikopter dengan rotor ganda dan taktik menembus basis musuh, Islam sudah mengenal 
kemiliteran. Jika perlu, bikin strategi. Inilah sejarah awal militer zaman Rasulullah.  

Jauh sebelum Pentagon menemukan MOUT, kepanjangan dari Military Operation on Urban Terrain atau suatu taktik perang 
militer baru yang diciptakan oleh Pentagon untuk mewaspadai perubahan sifat pertempuran yang tidak lagi berkutat di sekitar 
hutan belantara ataupun padang pasir, namun peperangan pada lingkungan urban, Islam telah mengenal taktik dalam 
peperangan. Sebab, militer dalam Islam, adalah salah satu bagian dari mempertahankan dakwah. 

 Dakwah dan jihad adalah wajib hukumnya bagi kaum Muslimin. Dengan dua metode yang telah digariskan oleh Allah 
Subhanahu wa Ta?ala (SWT) itu, kaum Muslimin bisa mencapai kemuliaan. 

Jihad merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan. Ia merupakan tuntunan Allah yang dapat mengantarkan manusia 
langsung masuk syurga. 

Allah berfirman,  

Hai orang yang beriman. Aku akan menawarkan kalian sebentuk perdagangan menguntungkan yang akan menyelamatkan 
kalian dari hukuman yang pedih. Percayalah pada Allah dan Rasul-Nya dan perperanglah (jihad) di jalan Allah dengan 

harta dan diri kalian. Ini lebih baik untuk kalian. Jika kalian memiliki pengetahuan, Dia akan memaafkan dosa kalian, dan 
akan memasukkan kalian ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir air dan rumah yang menyenangkan di dalam Surga 

?Adn. Itulah balasan yang setimpal.? (Ash-Shaff: 10-12). 

 
Salah satu bagian dari jihad adalah perang. Namun Islam tidak membenarkan segenap bentuk peperangan, kecuali jihad fii 
sabilillah (di jalan Allah). Dalam Islam, perang bukan sekadar untuk mencapai kemenangan atau merampas harta musuh. 
Perang lebih bertujuan untuk menjalankan kewajiban jihad di jalan Allah demi tegaknya izzul Islam wal Muslimin. 

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam (SAW) memerintah ummatnya untuk menekuni masalah ini. Bahkan Rasulullah 
sendiri membentuk pasukan militer pada awal dakwahnya di Madinah. 

 Untuk membentuk militer yang kuat, Rasulullah mewajibkan latihan militer bagi tiap laki-laki Muslim yang telah berusia 15 
tahun. Wajib militer hukumnya fardhu kifayah. Hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Dan perangilah mereka itu, 
sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (Al-Baqarah: 193). Juga 
berdasarkan sabda Rasulullah, Perangilah orang-orang musyrik itu, dengan harta benda, tangan, dan mulut kalian. (Riwayat 
Abu Dawud).  
 
Golongan yang masuk militer disebut muqatila. Mereka ini adalah kelompok orang yang aktif berperang, yang kemudian 
membentuk kekuatan sebagai kaum penguasa yang memegang wilayah dengan menerapkan hukum Islam. Jumlah muqatila 
semakin meningkat tajam bersamaan dengan keberhasilan kaum Muslimin menduduki wilayah selatan Iraq dan Syiria, tempat 
bermukimnya suku-suku keturunan Arab. 

Para muqatila-lah yang menjadi ujung tombak penyebaran Islam ke seluruh penjuru bumi. Mereka sudah menggadaikan 
dirinya menjadi angkatan perang Allah. Setiap saat mereka siap berangkat ke medan jihad. 

Atas jasa para muqatila, Islam mencapai masa kejayaan. Kejayaan ini sekaligus merupakan refleksi keimanan kaum 
Muslimin kepada Allah, kedekatan pada firman-Nya, dan aplikasi syariat-Nya. Mereka menjadikan Allah sebagai tujuan, Al-
Qur`an sebagai undang-undang, Rasul sebagai panutan, jihad sebagai jalan hidup, dan mati syahid sebagai puncak cita-cita. 
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Kalahkan Pasukan Besar 

Di jaman Nabi, kaum Quraisy terus memendam ambisi melenyapkan kaum Muslimin dari muka bumi. Saat itu, pengikut 
Nabi Muhammad Shallallahu  alaihi wa sallam (SAW) telah hijrah dari Makkah ke Madinah. 

Madinah merupakan kota penghubung antara Syam di utara dan Makkah di selatan. Letaknya sangat strategis. Namun inilah 
yang justru menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Dengan berada di Madinah, berarti kaum Muslimin menjadi 
pengganggu jalur perdagangan yang selama ini dilewati orang Quraisy. Tak ada pilihan lain kecuali orang-orang Islam harus 
dihancurkan. 

Gelagat itu ditangkap dengan cermat oleh Rasulullah SAW. Demi mempertahankan eksistensi para pengemban risalah Nabi, 
dibentuklah angkatan perang. Dan rupanya, seluruh pengikutnya bersiap sedia menyabung nyawa demi menegakkan ajaran 
agama. Termasuk di antaranya adalah kaum perempuan, yang kelak di kancah peperangan banyak berperan di belakang layar. 

Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan Rasulullah bagi siapa saja yang hendak masuk militer. Dia harus beriman, sudah 
dewasa, laki-laki, mampu secara ekonomi, dapat izin dari orangtua, dan didasarkan niat yang baik. Kelak terbukti, 
persyaratan yang ditetapkan Nabi ini mampu mewujudkan tentara Islam menjadi sangat tangguh. Mereka tidak sekadar kuat 
secara fisik dan ahli strategi, tetapi juga memiliki daya juang yang luar biasa. Kalau orang kafir berperang untuk mencari 
hidup, maka kaum Muslimin justru berperang agar mati syahid. Mati adalah sesuatu yang justru dicari.  
 
Bagi Rasulullah, persyaratan iman menjadi hal yang sangat penting. Inilah yang bisa menjadi pelecut semangat dan 
mendatangkan bantuan Allah. Sejarah mencatat, imanlah yang mampu menjayakan tentara Islam dalam arena Perang Badar 
(2 H atau 624 M). Angkatan perang Islam jumlahnya cuma 300 orang, sementara musuh berjumlah tiga kali lipat. Tetapi 
karena didukung oleh pertolongan Allah yang merupakan buah dari keimanan-- kaum Muslimin mampu meraih kemenangan. 

  
 
Wajib Gunakan Strategi Militer 

Tentara Allah tak cuma tangguh fisik dan mentalnya, tetapi juga cerdas. Ini terbukti dari kemampuannya mengatur strategi 
perang. Di samping Rasulullah sendiri, beberapa sahabat dikenal lihai bertempur, seperti Umar bin Khattab Radhiyallahu 
anhu (RA), Ali bin Abi Thalib RA, Salman Al-Farisi RA, Khalid bin Walid RA , dan banyak lagi yang lainnya. 

Strategi jitu tercermin di kancah pertempuran Khandaq (5 H atau 627 M). Saat itu jumlah kaum Muslimin juga sedikit, 
namun berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum Quraisy yang bersekutu dengan beberapa Kabilah Arab 
dan Yahudi. 

Sebelum musuh datang, Salman Al-Farisi mengusulkan pembuatan parit untuk menghalangi lawan masuk kota. Rumah-
rumah yang dihubungkan dengan lorong ditutup sehingga kota bagaikan benteng yang kokoh. Siasat ini terbukti sukses. 
Pasukan sekutu pimpinan Quraisy tidak berani masuk kota Madinah dan hanya bertahan di luar kota. Dalam keadaan seperti 
itulah seorang sahabat bernama Nu’aim bin Mas’ud mampu memperdaya dengan siasat adu domba sehingga musuh berpecah 
belah. Akhirnya pasukan sekutu itu pulang tanpa membawa hasil. 

Taktik brilian juga diperlihatkan Khalid bin Walid ketika berkobar Perang Mu’tah (7 H atau 629 M). Kaum Muslimin yang 
jumlahnya 3.000 orang harus berhadapan dengan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Beberapa mujahid 
berkalang tanah mencapai syahid. 

 Lain lagi taktik Rasulullah ketika hendak membebaskan Makkah. Nabi Muhammad SAW tidak memerintah untuk 
menyerang musuh, tetapi cukuplah menakut-nakutinya saja. Caranya dengan show of force (unjuk kekuatan). Pasukan kaum 
Muslimin yang jumlahnya mencapai 10.000 orang diinstruksikan untuk berkemah di dekat kota Makkah. 
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Rasulullah lantas memanggil Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy, untuk mengadakan inspeksi atas gelar pasukan Islam 
tersebut. Begitu kembali ke Makkah, Abu Sufyan menceritakan kepada kaumnya betapa besar tentara kaum Muslimin yang 
berada di dekat negerinya. Sangat sulit untuk membendungnya. 

Masyarakat Makkah akhirnya percaya omongan Abu Sufyan, karena beberapa saat kemudian pasukan berkekuatan besar itu 
mengadakan konvoi ke kota. Nabi Muhammad memerintah pasukannya memasuki Makkah melalui empat jurusan. Warga 
terpana sehingga berpikir ulang untuk melakukan perlawanan. Akhirnya Makkah dapat ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. 

Taktik kaum Muslimin kembali sukses ketika berperang melawan suku Hawazin dan Saqif yang dikenal memiliki tentara 
tanpa tanding. Tentara Muslimin sempat mengalami kekalahan karena dijebak dan disergap di celah-celah gunung. Namun 
pada pertempuran berikutnya, kaum Msulimin berhasil unggul. Pemimpin mereka, Malik bin Auf, melarikan diri ke Thaif, 
tempat tinggal suku Saqif yang tanahnya kaya dan subur, serta dikelilingi benteng kokoh. 

Rasulullah dan pengikutnya mengepung Thaif. Tentara Islam menyiapkan al-manjaniq (pelempar batu untuk merontokkan 
tembok) dan ad-dabbabah (pelindung pasukan ketika hendak mendobrak tembok) untuk menembus pertahanan musuh. 
Tetapi pihak Saqif rupanya cukup lihai. Ad-dabbabah itu disiram dengan cairan besi panas sehingga terbakar. Namun kaum 
Muslimin tidak kurang akal. Kota Thaif diblokade dari berbagai penjuru dan kawasan diancam akan dibakar sehingga 
punahlah hasil bumi yang melimpah itu. Akhirnya musuh menyerah dan masuk Islam. 

Nasionalisme 

Nasionalisme menjadi sebuah isme yang dianut oleh rakyat setiap negara. Islam menjadikan dakwahnya bersifat universal 
dan integral, dan melihat bahwa tidak ada sisi baik yang ada pada sebuah isme, kecuali telah dirangkum dan diisyaratkan 
dalam dakwah agama ini.  Banyak orang terpesona dan mengaku sebagai seorang nasionalis dengan persepsi nasionalisme 
yang mereka anut masing-masing.  

Jika yang dimaksud nasionalisme oleh para penyerunya adalah mencintai tanah air, akrab dengannya, rindu kepadanya, dan 
ketertarikan pada hal di sekitarnya, maka sesungguhnya hal ini telah tertanam dalam fitrah manusia di satu sisi, dan di sisi 
lain diperintahkan oleh Islam.  

Adalah sahabat Bilal r.a. yang telah mengorbankan segalanya demi akidah dan agama, adalah juga Bilal yang mengungkap 
kerinduan pada Mekah melalui bait-bait syair yang lembut dan indah.  

 Oh angan ... mungkinkah semalam saja aku dapat tidur 

Di suatu lembah, dan rumput idkhir serta teman di sekitarku 

Mungkinkah sehari saja aku mendatangi mata air mijannah 

Mungkinkah Syamah dan Thafil nampakkan diri padaku  

Rasulullah SAW tatkala mendengar gambaran tentang Mekah dari Ushail, tiba-tiba saja air mata beliau bercucuran, karena 
rindu padanya. Maka beliau berkata, ”Wahai Ushail, biarkan hati ini tenteram.”  

Jika yang dimaksud nasionalisme oleh para penyerunya adalah keharusan bekerja serius untuk membebaskan tanah air dari 
penjajah, mengupayakan kemerdekaannya, serta menanamkan makna kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putrinya, 
maka sesungguhnya kaum Muslimin Indonesia telah memberikan tauladan terbaik di saat perebutan kemerdekaan tanah air 
Indonesia dari tangan penjajah.  

Hampir mayoritas perjuangan bangsa ini dipimpin oleh kaum santri dengan keberanian yang luar biasa, dan ketulusan yang 
tidak terbeli dengan sesuatu yang lebih murah nilainya.  
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Jika yang dimaksud nasionalisme oleh para penyerunya adalah memperkuat ikatan antaranggota masyarakat di satu wilayah 
dan membimbing mereka menemukan cara pemanfaatan kokohnya ikatan untuk kepentingan bersama, maka Islam 
menganggap itu sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar. Nabi SAW telah bersabda, ”Dan jadilah kamu hamba-hamba 
Allah yang bersaudara.”   

Batasan Nasionalisme  

Jika nasionalisme yang mereka anut menganggap batasnya adalah teritorial negara dan batas-batas geografis saja, maka Islam 
jauh lebih luas daripada itu. Islam melihat seluruh tanah air berhak mendapatkan penghormatan, penghargaan, kecintaan, 
ketulusan, dan jihad demi kebaikannya.  

Islam memperhatikan mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan, dan tidak berkehendak terjebak kepada urusan 
wilayah terbatas dan sempit di muka bumi ini, karena berbagai ikatan akan menjadi renggang, kekuatan melemah, dan musuh 
menggunakan sebagian untuk menggunakan sebagian yang lain. Ketika sebuah bangsa hendak memperkuat dirinya dengan 
cara yang merugikan bangsa lain, maka Islam pun tidak akan pernah ridha dengannya.  

Jika nasionalisme yang mereka anut hanya memusatkan seluruh perhatian tertuju kepada kemerdekaan negaranya saja, dan 
kemudikan memfokuskan pada aspek-aspek fisik semata, maka Islam lebih luas daripada itu. Islam membimbing seluruh 
bangsa dengan cahaya menuju rahmat. Semuanya dilakukan bukan untuk mencari harta, popularitas, kekuasaan atas orang 
lain, dan bukan pula untuk memperbudak bangsa lain, akan tetapi untuk mencari ridha Allah semata, membahagiakan alam 
denganNya. Sehingga seluruh dunia mampu bekerjasama membangun dunia yang penuh rahmat dan kasih 

Watak Muslim sejati adalah selalu mencari peluang untuk berbuat baik dan berbakti kepada tanah air tempat ia tumbuh. Maka 
Muslim yang baik, selalu besar sumbangsihnya bagi bangsa, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas mereka. Ia adalah 
sikap nasionalis. Dengan demikian, seorang Muslim telah mendapatkan dogma untuk menjadi orang-orang yang paling 
peduli akan kebaikan tanah air dan paling siap berkorban bagi masyarakatnya, mencintai tanah airnya dan senantiasa 
berusaha untuk mempersatukan kebangsaannya dengan makna seperti itu. Mereka tidak mendapati keberatan atas setiap 
orang yang berjuang secara tulus untuk negerinya dan berjihad demi memperjuangkan bangsanya, dan bercita-cita agar tanah 
airnya dapat meraih segenap kejayaan dan kebanggaan.  

Jika dalam kemerdakaan, jutaan darah umat Islam telah tumpah ditambah sikap hidupnya yang senantiasa akan 
disumbangkan demi kemaslahatan bangsa dan Negara, lantas apa lagi yang kurang? 

Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 203,5 juta, 
Indonesia merupakan nomor empat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Letaknya cukup strategis 
karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Di atas Indonesia ada ruang angkasa yang juga 
strategis sifatnya untuk penempatan satelit bagi komunikasi modern. Sumber daya alamnya melimpah; lautnya penuh ikan. 
Perut buminya diisi dengan minyak, emas, dan bahan bahan mineral lainnya. Tanah pertaniannya luas dan sebagian 
merupakan tanah tersubur di dunia. Hutannya merupakan paru paru dunia yang amat penting. Penduduknya sebagian besar 
beragama Islam yang potensial memiliki api dan semangat kemajuan yang menggelora dan yang merupakan suatu agama 
yang menjadi pendukung puncak civilisasi umat manusia selama ratusan tahun lamanya di masa silam. Singkatnya Indonesia 
berpotensi menjadi suatu kekuatan utama dunia. 

Cendikiawan Turki Dr. Adnan Oktar yang kondang di dunia dengan nama pena Harun Yahya menyatakan, Muslim Indonesia 
agar menyiapkan diri menjemput masa keemasan yang datang sepuluh tahun ke depan. 

“Asal anda bersatu, tidak terpecah-pecah, Insya Allah kebangkitan Islam di Asia akan berpusat di Indonesia. Kami di Turki 
akan mendorong ‘renaissance’ (kebangkitan kembali) yang sama di Eropa,” katanya dalam wawancara khusus dengan Antara 
di kediamannya, pinggiran selat Bhosporus, Istanbul, Turki, Sabtu. 

Harun Yahya adalah cendekiawan Muslim yang dihormati dan punya andil besar dalam perjuangan Islamisasi dalam 
masyarakat Turki yang sekuler. 
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Ia dianggap tokoh yang mengantarkan kemenangan Partai Keadilan dan Kesejahteraan (AKP) dalam Pemilu di Turki dan 
keberhasilan Abdullah Gul menduduki kursi orang nomor satu di negara sekuler itu. 

Abdullah Gul meraih suara mayoritas dari parlemen yang memang didominasi AKP. 

Ini dianggap sejumlah kalangan sebagai awal era Islamisasi Turki yang dalam kurun waktu lama sangat kuat memegang 
sekularisme. 

Terhitung, sejak ambruknya Khilafah Islamiyah Turki pada 1924, negeri itu menjadi simbol sekulerisme dipelopori 
pendirinya, Mushtafa Kamal Ataturk. 

“Islam sudah bangkit di Turki dan tentu saja di Indonesia,” katanya. 

Harun pernah datang ke Indonesia dua tahun lalu dalam Konferensi Cendikiawan Muslim dunia dan melihat perkembangan 
pemahaman dan pelaksanaan Islam yang makin kuat di Indonesia. 

Semarak agama dan ibadah sangat terasa, namun dari segi segi kepartaian dianggap terlalu banyak partai yang berlabel Islam. 

“Sekarang kehidupan partai di negeri anda nampak masih berkaum-kaum, nanti Insya Allah akan fokus bersatu,” kata Harun 
Yahya yang menulis ratusan buku dan DVD tentang Islam dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. 

Situs yayasannya bahkan dikunjungi lima juta orang setiap bulan. 

Ia menekankan pentingnya kaum Muslim di Indonesia, Turki atau di mana pun untuk berjuang menggapai kekuasaan melalui 
cara-cara demokratis lewat Pemilu, bukan dengan kekerasan, anarki, apalagi terorisme. 

“Prinsip Islam itu sejalan dengan demokrasi. Mari berjuang dengan cara (demokrasi) ini,” nasihatnya. 

Dalam 10 tahun yang akan datang, lanjutnya, Islam akan bangkit setelah terpuruk akibat serangan 11 September 2001. 

Islam yang “Rahmatan Lilalamin” sudah dibajak oleh radikalisme Taliban dan Al-Qaeda. 

“Mereka bukan representasi Islam. Mayoritas Muslim adalah moderat dan cinta damai. Terorisme dan kekerasan bukan jiwa 
Islam,” katanya. 

Tapi radikalisme dan terorisme, justru membuat fobia Islam (ketakutan pada Islam) meningkat di Eropa dan negara Barat. 

Ia mengatakan model pemerintahan masa kekuasan Otoman 500 tahun lalu bisa mengakhiri fobia Islam dan paranoia di Barat 
terhadap Islam dan kaum Muslimin. 

Kesultan Otoman (Usmaniyah), katanya, sangat toleran terhadap warga Kristen dan Yahudi selama berabad-abad masa 
kekuasaannya. 

Indonesia dan Turki bisa berperan penting dalam menepis isu terorisme dan Islamophobia di Barat, dan harus berkampanye 
mencegah prasangka buruk dan pemahaman yang salah tentang isu-isu itu. 

“Misi kita adalah agar Barat bisa memahami Islam yang sebenarnya dan tidak salah faham terhadapnya,” demikian Dr. Harun 
Yahya. 
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Ilmu komunikasi 

Nabi Muhammad merupakan Komunikator sekaligus Komunikan yang baik. Dianjurkan meninggalkan perdebatan 
walaupun benar. Perhatikan cara Nabi berkomunikasi dengan membedakan antara berkomunikasi dengan Para sahabat dan 
berkomunikasi dengan orang Arab badui.  

Bahkan Al-Qur’an pun mengajarkan kepada kita Etika berkomunikasi. Asy-Saukani mengartikan Qaulan tsaqilan 
sebagai perkataan sederhana dan berbobot atau bernilai. Konteks ayat 5 surat al-Muzammil ini adalah kata-kata yang 
diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. di luar wahyu, keberadaannya sangat simpel, bernilai, dan berbobot. 
Hubungannya dengan komunikasi adalah, komunikator dalam menyampaikan pesan hendaknya singkat, tepat, sederhana dan 
mudah dimengerti namun berbobot dan penuh makna. Dalam teori ilmu pengetahuan, hal ini disebut dengan berpikir ilmiah, 
logis, sistematis, dan mampu berpikir secara konseptual, tidak berbelit-belit, sulit dipahami dan dicerna. Qaulan tsaqilan 
dalam konteks pengertian ini lebih tepat digunakan untuk menghadapi orang-orang cerdik pandai yang selalu menggunakan 
argumentasi ilmiah. Operasionalnya dapat diterapkan dalam seminar, simposium, diskusi ilmiah, dan sebagainya. 

James Arthur Ray dalam bukunya yang berjudul The Science of Success menjelaskan bahwa hidup adalah tentang 
hubungan. Menurut hukum relativitas tidak ada sesuatu pun yang nyata sampai kita menghubungkannya dengan hal lainnya. 
Apa pun bidangnya- bisnis, komite, organisasi, hubungan sosial, asosiasi di lingkungan sekitar, hubungan romantis, atau 
hubungan keluarga- segala sesuatu digerakkan oleh bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. 

Hubungan dibangun berdasarkan jalinan rasa simpati dan saling pengertian, yang berarti berada dalam getaran yang sama 
dengan orang lain. Untuk membangun hubungan yang efektif, kita harus mampu membangun jalinan seperti ini secepat 
mungkin. Jalinan itu terdiri atas komunikasi, kesamaan, dan koneksi. Kita harus mampu menyampaikan pesan kita dengan 
jelas, kita harus memiliki sesuatu yang sama dengan orang lain, dan kita harus menjangkau keluar dan menyentuh mereka 
dengan suatu cara tertentu.   

Management 

Dalam ajaran Islam pun terdapat Ilmu Management, terutama bagaimana mengatur kehidupan di dunia ini agar kelak di 
Akhirat memperoleh kesuksesan yang hakiki. Bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sampai Allah pun bersumpah 
demi waktu. Jika para Pelajar, entrepreneurs, dan semua orang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dalam menggapai 
cita-cita, niscaya kesuksesan dapat dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ajaran Islam adalah suatu metode untuk 
meraih kesuksesan di dunia dan di Akhirat. Maka cara untuk mengejar kesuksesan di Akhirat yang besar akan lebih berhasil 
jika diterapkan untuk mengejar kesuksesan di dunia yang sangat kecil.  

Demikian pula dengan konsep bertaubat. Jika Anda sadar bahwa Anda telah menyimpang dari usaha menggapai cita-cita, 
seperti malas bekerja, menghambur-hamburkan uang tanpa arti, mensia-siakan waktu, segeralah kembali (taba) pada apa 
yang dapat mempercepat pencapaian cita-cita Anda. Sering-seringlah bertaubat - bila perlu 70 kali dalam satu hari - sampai 
cita-cita Anda tercapai. 

 Allah juga menganjurkan kepada kita agar meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Mungkin 
yang dimaksud adalah, kita harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk menggapai cita-cita. Jika jurusan Anda 
adalah Psikologi, banyak membaca buku-buku tentang otomotif, sastra, pertanian, politik dan ekonomi, tidak bermanfaat bagi 
Anda saat ini. Lebih baik Anda fokus membaca buku-buku yang berkaitan dengan Psikologi agar Anda betul-betul menjadi 
psikolog berwawasan luas tentang psikologi setelah lulus nanti.    

Silahkan baca juga buku berjudul kiat praktis Manajemen waktu, Menjadi Muslim Prestatif, dan buku-buku karya Aa 
Gym lainnya. 
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Mnemonik 

Mnemonik adalah teknik pemacu Ingatan. Perhatikan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Islam, terdapat banyak 
sekali teknik mnemonik. Ketika kita membaca Al-qur’an berulang-ulang dan sholat minimal lima waktu sehari atau dzikir 
sebanyak-banyaknya, seperti salah satu teknik mnemonik yang ditulis oleh Eric Jensen dan Karen Markowitz dalam buku 
berjudul Otak sejuta Gigabyte, “semakin sering Anda mengamati, mendengar, dan memikirkan sesuatu, akan semakin dalam 
ingatan tersebut tertanam”.  

Perhatikan pula bagaimana cara para Sahabat belajar Ilmu dari Rosululloh seperti Sikap atau keyakinan positif, 
pengamatan yang cermat, belajar bersama, berupaya untuk aktif, melibatkan emosi - sampai-sampai Akhirat seolah-olah di 
pelupuk mata ketika Nabi bercerita tentang Akhirat - dan teknik mnemonik lainnya. 

Konseling 

Konseling merupakan bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan maupun teknik. Konseling merupakan inti kegiatan 
bimbingan secara keseluruhan dan lebih berkenaan dengan masalah individu secara pribadi. Mortensen (194: 301) 
mendefinisikan konseling sebagai suatu proses antar-pribadi, di mana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman dn kecakapan menemukan masalahnya. Jones (1970: 96) menyebutkan konseling sebagai suatu 
hubungan profesional antra seorang konselor yang terlatih dengan klien. Selanjutnya dikatakan bahwa hubungan ini biasanya 
bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk 
membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan 
bermakna bagi dirinya. Pengertian tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Brammer dan Shostrom (1982: 8) 
yang menekankan konseling sebagai suatu perencanaan yang lebih rasional, pemecahan masalah, pembuatan keputusan 
intensionalitas, pencegahan terhadap munculnya masalah penyesuaian diri, dan memberi dukungan dalam menghadapi 
tekanan-tekanan situasional dalam kehidupan sehari-hari. 

Konselor mengakui kebebasan individual untuk membuat keputusan sendiri dan jalurnya sendiri yang dapat 
mengarahkannya. Konseling juga mengakui adanya hambatan pada individu tertentu dan dalam situasi tertentu, dan konselor 
hendaknya terampil dalam membantu membawa pada jalur yang tepat. Konselor memberi informasi kepada seseorang 
tentang dirinya, potensinya, kemungkinan-kemungkinan yang memadai bagi potensinya, dan bagaimana memanfaatkan 
pengetahuan tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Konselor hendaknya melihat klien pada masa kini dan membuatnya menjadi orang yang lebih baik dalam jangka panjang 
pada saat ia telah tertinggal sendiri untuk membuat pilihan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain konseling adalah 
membimbing anak muda (dan juga yang lebih tua) untuk memperoleh jalan hidup yang lebih baik dengan berdasar 
pengalaman masa lalu. 

Konseling sering dianalogikan sebagai suatu upaya menghadapi gunung es; sekitar tiga perempat hambatan (masalah) ada 
pada bagian dalam. Konselor hendaknya menyadari bahwa klien (konseli) tidak menyadari gejala itu.  

Allah adalah Sang Maha Konselor bagi hamba-hambaNya. Allah membantu hamba-hambaNya untuk membuat 
keputusan dan setiap saat membimbing hamba-hambaNya. Kadang Allah memberikan stimulasi (rangsangan) bersifat 
tersamar untuk suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapi hambaNya, sedangkan dalam situasi lain Sang Maha Konselor 
memberikan rangsangan yang jelas. Nabi Muhammad adalah konselor bagi para sahabat, para Ustadz adalah konselor bagi 
murid-muridnya. Konseling adalah tradisi umat Islam sejak zaman dahulu.    

Silahkan baca juga buku berjudul Konseling Terapi karya Dr. Musfir bin Sa’id Az-Zahrani  
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Memberdayakan SDM dan Mendelegasikan Tugas 

Pelajari bagaimana cara Rosul memberdayakan -sesuai potensi- Sahabat-sahabatnya. Ada yang diberdayakan sebagai 
pendidik, panglima perang, dan lain-lain. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua karena dengan memberdayakan orang 
lain merupakan cara cerdas  mewujudkan Visi dan Misi. Apabila kita membolehkan orang lain membantu kita, apabila kita 
dapat mempercayai dan mengandalkan mereka, kita bebas mengerjakan yang terbaik bagi kita. 

Namun banyak orang –bahkan di kalangan mereka yang sangat berprestasi, berbakat, dan sukses- tergolong delegator 
yang sangat buruk. Menurut mereka, ”Lebih baik saya mengerjakannya sendiri- saya dapat mengerjakannya dengan lebih 
baik daripada orang lain.” Ada beberapa masalah besar akibat sikap ini. Pertama, tidak ada orang yang dapat bekerja di dua 
tempat sekaligus. Cepat atau lambat, besarnya tanggung jawab akan terlalu membebani kita. Karena kita harus berada di 
mana-mana, banyak sekali yang harus kita kerjakan, tetapi mutu hasil kerja kita akan menjadi korban. Belajar 
mendelegasikan tugas memudahkan kita memecahkan masalah ini karena kita tetap terfokus pada bidang yang paling kita 
kuasai dan kita nikmati. Selain itu, apabila kita tidak mendelegasikan dengan tepat, kita tidak memberi hak kepada orang lain 
untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Maka, dengan kata lain, kita agak terlalu mementingkan diri sendiri. 

”Tiada orang yang bisa menjadi pemimpin besar bila semua pekerjaan dikerjakan sendiri, atau jika menginginkan semua 
pujian untuk dirinya sendiri” (Andrew Carnegie)    

 
Sosiologi dan Kebudayaan 

 

Agama sebagai sistem nilai telah lama disalahpahamkan oleh para Pemikir Barat, terutama August Comte dan para 
pengikutnya. Menurut Comte, masyarakat berkembang secara linear dari tahap teologis dan metafisik sampai tahap akhir 
positif. Pada tahap teologis dan metafisik, agama masih dipandang mempunyai pengaruh dominan dalam struktur masyarakat. 
Dengan demikian, jika terjadi peristiwa apa saja, semuanya dikembalikan dan direkonsiliasikan pada agama. Pada tahap ini, 
pola pemikiran masyarakat masih sangat sederhana. 

Namun, setelah masyarakat mengalami kemajuan di bidang pemikiran sebagai buah dari faham rasionalisme yang 
ditandai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, agama dianggap kehilangan peran sosialnya dalam masyarakat. 

Pemikiran Comte itu ternyata tidak dapat dibuktikan. Ketika manusia memasuki tahap modern, peran agama tidak 
berhenti, bahkan lebih berkembang karena kebutuhan manusia pada ketenangan semakin menguat. Teknologi yang dihasilkan 
dari pemikiran materialisme dan positivisme justru melahirkan manusia yang hampa dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. 
Ilmu pengetahuan yang selama ini dipaksakan netral, tanpa nilai membawa manusia pada kemampuan netral pula.    

Agama sebagai sumber nilai bagi manusia merupakan rujukan dan arahan, bukan sekedar tempat manusia untuk 
berkompensasi dari kelelahan rohaninya dan mencari ketenangan, tetapi lebih jauh lagi, yaitu memberikan landasan nilai bagi 
manusia. Oleh karena itu, agama berkaitan, bahkan tidak terpisahkan, dengan masyarakat dan kebudayaan. 

Islam Merupakan ajaran yang diturunkan untuk manusia agar bersosialisasi kemudian melahirkan suatu kebudayaan. 
Sebagai ajaran yang datang dari Allah, Islam tidak bertentangan dengan manusia karena Allah merupakan sumber ajaran dan 
Pencipta manusia. 

Islam memandang masyarakat sebagai komunitas sosial dan wahana aktualisasi amal saleh. Banyak ayat Al-Qur’an yang 
membahas peranan manusia di tengah manusia lain menempatkan Islam sebagai agama yang paling manusiawi dibandingkan 
agama lainnya. 

Pandangan Barat menempatkan manusia sebagai subjek bebas dari nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. 
Oleh karena itu, nilai-nilai yang berkembang dari waktu ke waktu bergantung pada kesepakatan yang ada dalam masyarakat. 
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Ada pun Islam menempatkan manusia sebagai subjek yang tunduk pada nilai-nilai Ilahiyah, bukan nilai-nilai yang hanya 
berkembang di tengah masyarakat. 

Masyarakat dipandang sebagai wahana pengaktualisasian nilai-nilai Ilahiyah sehingga membentuk kultur agama. 
Sebaliknya, kultur yang telah berkembang di masyarakat dibina dan dikembangkan serta diwarnai oleh nilai-nilai Ilahiyah. 
Islam memiliki konsep masyarakat yang menjadi harapannya dan hendak diwujudkan dalam kehidupan umatnya. Konsep 
masyarakat ideal tersebut dikenal dengan istilah masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang memiliki hubungan erat 
antara anggota masyarakatnya berdasarkan rasa kasih sayang.  

Adapun kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-
kebiasaan yang dibuat manusia sebagai anggota masyarakat, dipandang sebagai realita yang menjadi sasaran ajaran Islam. 
Peran agama Islam dalam kebudayaan ini adalah memberikan nilai-nilai etis yang menjadi ukuran nilai. 

Potensi manusia yang lengkap memerlukan pengelolaan yang sungguh-sungguh dengan mengembangkan  proses 
perenungan dan pengkhayatan yang melahirkan kesadaran akan eksistensi drinya sebagai makhluk yang mulia dan eksistensi 
Allah sebagai Tuhan Dzat Yang Maha Kuasa. Pengingkaran dan penyalahgunaan potensi kemanusiaan menjatuhkan martabat 
manusia ke lembah kehinaan.   

Ajaran Islam mengajarkan bagaimana cara bermasyarakat, bertetangga, adab dan sopan-santun, dan menginformasikan 
tentang berbagai jenis masyarakat mulai dari masyarakat ahli ibadah, masyarakat materialis, masyarakat yang durhaka, 
sampai kepada masyarakat Homoseks. Untuk mengetahui gaya hidup masyarakat jahiliyah, perhatikanlah setiap hal yang 
berhubungan dengan informasi tentang orang-orang jahiliyah. Mabuk, judi, seks bebas, wanita dihina, kriminalitas, dan 
sebagainya. Jahiliyah artinya kebodohan, perilaku masyarakat jahiliyah adalah perilaku yang merusak diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan hidup.  

Memasuki pergaulan dunia yang semakin global, ajaran Islam yang terbuka tidak akan ditinggalkan begitu saja. Bahkan, 
sebaliknya sifat Islam yang universal menjadikan nilai-nilai Islam dapat diterima dalam budaya mana saja. Hal ini berarti 
nilai-nilai Islamilah yang akan tetap eksis pada masa globalisasi dibandingkan nilai-nilai budaya tradisional dan lokal. 

Leadership 

Kepemimpinan dapat kita pelajari dari seorang pemimpin yang sukses di segala bidang, yaitu Rosul. Rosul adalah 
pemimpin sukses dalam berumah tangga, pemimpin yang sukses dalam berbisnis, dan yang paling penting adalah pemimpin 
yang sukses dalam memimpin diri sendiri. Rosul memerintahkan umatnya agar beribadah sekaligus menjadi orang yang 
paling terdepan dalam hal Ibadah. Rosul menyuruh berjihad dan beliau pun terjun langsung ke medan jihad. Sedangkan kita 
adalah pemimpin yang jika sukses memimpin perusahaan, memimpin umat, dan lain sebagainya, kadang-kadang tugas 
sebagai pemimpin rumah tangga berantakan. 

Michael H. Hart  dalam bukunya yang berjudul ”Seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah” menjadikan Nabi 
Muhammad dalam urutan pertama. ”Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar Seratus 
Tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang 
lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil 
meraih sukses-sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. 

Berasal-usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, 
Agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen, dan efektif. Kini tiga belas 
abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar”. 

Indonesia dengan hampir 200 juta umat Islam, kalau saja bisa memiliki pemimpin yang sangat tangguh akan menjadi luar 
biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikut. Kalau pemimpin 
sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Para pengikut menduplikasi 
pemimpinnya. Oleh karena itu kualitas kita tergantung kualitas pimpinan kita. Makin kuat yang memimpin maka makin kuat 
pula umatnya. Kalau kita lihat kondisi bangsa kita sekarang jangan pesimis, kalau kita tidak bisa memimpin sekarang, 
mudah-mudahan generasi kita yang akan datang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi. 
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Apakah pemimpin itu lahir begitu saja? Kalau singa, sudah dilahirkan menjadi raja hutan, tetapi manusia ada yang 
memiliki bakat menjadi pemimpin, belum tentu dapat memimpin dengan baik kalau tidak disertai dengan ilmu. Menurut 
analisa di Indonesia, ada jenis pemimpin ulama pesantrenan: dibesarkan di pesantren, ilmu agamanya luas, tapi 
kelemahannya kata para ahli adalah dalam bidang manajemen, sehingga sulit untuk mengurus sesuatu yang besar. Ada juga 
yang birokrat: aktif di islam, kemampuan organisasinya bagus tetapi pendalaman agamanya belum mantap. Ada tipe 
mubaligh yang seperti selebritis: dia ceramahnya bagus, diliput media massa, akhirnya jadi terkenal dimana-mana, dijadikan 
idola, tetapi kadang-kadang kurang mengakar dalam menggerakkan masyarakat.  

Yang kita impikan adalah yang seperti Rasul, dia mumpuni dalam keilmuannya, berkemampuan dalam manajemen, 
beliau juga punya kemampuan membangun opini di masyarakat . 

Dengan dasar "Setiap diantaramu adalah pemimpin", Setiap kepemimpinan akan ditanya oleh Allah. Semua pemimpin 
termasuk pemimpin rumah tangga tidak terkecuali. Berikut rumus sederhana untuk menjadi pemimpin yang dicintai. 

Pemimpin itu bukan yang mengerjakan segalanya sendiri, kalau ia melakukannya sendiri akan gagal memimpin. Kalau 
kita ingin untung sendiri akan sengsara akhirnya, karena kita sering merasa untung jika kita untung sendiri, padahal 
keuntungan sebenarnya bagi kita adalah jika kita menjadi jalan keuntungan bagi orang lain. 

Apakah rahasia utama kepemimpinan? Jawabannya adalah : kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari 
kekuasaannya, bukan dari kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka jika ingin menjadi pemimpin yang baik, 
jangan pikirkan orang lain, pikirkan diri sendiri dulu. Tidak akan bisa mengubah orang lain dengan efektif sebelum merubah 
diri sendiri. Bangunan ini bagus, kokoh, megah karena ada pondasinya. Maka sibuk memikirkan membangun umat, 
membangun masyarakat, merubah dunia akan menjadi omong kosong kalau tidak diawali dengan diri sendiri. 

Ibu yang ingin anaknya ramah, lembut, pertanyaannya adalah sudah ramah dan lembutkah saya? Jangan menyuruh orang 
lain kalau belum menyuruh diri sendiri, jangan melarang orang lain sebelum melarang diri. Orang yang tidak cocok antara 
perbuatan dan perkataan akan runtuh wibawanya. Guru, ibu, bapak atau pemimpin akan runtuh wibawanya kalau tidak cocok. 
Siapapun kalau tidak serius menjadi contoh akan jatuh wibawanya. 

Ada seorang yang mengatakan bahwa visual itu mengambil bagian 50-60 persen, sedang vokal hanya beberapa persen 
sisanya adalah verbal. Kata-kata seperti ini kecil pengaruhnya, yang berpengaruh itu adalah visual kita. Contohnya nada 
bicara dalam berkata-kata. Tetapi jika tidak berkata-katapun akan jadi masalah. 

Jadi kalau kita berangan-angan ingin jadi pemimpin jangan memikirkan bawahan, pikirkan saja diri kita dulu. Merubah 
orang lain tanpa merubah diri sendiri adalah mimpi. Mengendalikan orang lain tanpa mengendalikan diri adalah omong 
kosong. Misalnya ketika sedang rapat kita sombong, berapa banyak potensi yang tidak bisa keluar hanya karena 
pemimpinnya sombong. Rapat yang dipimpin dengan emosional akan banyak potensi solusi yang tidak dapat keluar karena 
pemimpinnya emosional. Makanya seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk 
memperbaiki orang lain. 

Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam menjadi contoh atau suri tauladan, modalnya harus yakin dengan kebenaran 
contoh tersebut; karena kalau kita tidak yakin atau ragu-ragu kita tidak dapat menjadi contoh.  

Ingatlah rumus 5 S (senyum, salam sapa, santun, sopan). Khusus untuk pelajaran senyum, ternyata jika kita makin tahu 
ilmu senyum makin nikmat senyum itu. Senyum itu bisa dilihat dari mata. Senyum yang asli, mata itu sedikit redup, karena 
kalau melotot tidak jadi senyumnya. 

Ternyata untuk senyum itu memerlukan 14 otot yang aktif, sedangkan untuk cemberut bisa sampai 32 otot. Akibatnya 
energi cemberut itu lebih banyak daripada energi senyum. Senyum itu bisa kalau dalam hatinya rindu membahagiakan orang 
lain. Kalau orang kita ajak senyum maka akan terbawa senyum. Orang yang marah dihadapi dengan senyum insya Allah akan 
reda. Semakin lengkap ilmu tentang senyum akan makin nikmat senyum kita. Maka orang-orang yang akan menjadi contoh 
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yang baik adalah orang yang yakin akan kebenaran yang dicontohkannya itu. Orang yang kurang ilmu akan sulit menjadi 
contoh. 

Hal yang kedua adalah; orang itu dapat menjadi contoh kalau ia sudah mengamalkannya, kalau tidak mengamalkannya 
tidak akan ada ruhnya. Orang yang sibuk memberi contoh tetapi orang itu belum menikmatinya akan menjadi susah. 

Nabi Muhammad SAW menyuruh sedekah, ditandai dengan setiap orang yang meminta tidak akan ditolaknya. 
Sedangkan kita menyuruh bersedekah, dalam bersedekah harus berfikir-fikir terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW 
menyuruh untuk hidup bersahaja dengan rumahnya yang sederhana. Apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat. 
Dalilnya adalah; "Amat besar kemurkaan Allah apabila ada yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya". 

Hal ketiga adalah; kalau ingin menyuruh/menjadi contoh itu harus sabar, karena sabar itu indah. Karena menyuruh orang 
lain itu tidak seperti membalikkan tangan. Pemimpin yang tidak punya kesabaran tidak akan dapat memimpin dengan baik. 
Makanya kalau punya anak harus sabar. Membalikkan hati anak, bukan tugas kita tetapi Allahlah yang melakukannya. Tugas 
kita adalah memberikan contoh. Kalau belum menurut sekarang, mungkin besok. Kalau pemimpin tidak punya kesabaran 
tidak akan efektif. 

Hal yang keempat adalah; harus ikhlas, ciri orang yang ikhlas itu adalah jarang kecewa. Orang yang ikhlas itu 
dipuji/dicaci sama saja. Kalau kita bertambah semangat ketika dipuji, dan patah semangat karena dicaci, tidak melakukan 
karena tidak ada yang memuji itu namanya kurang ikhlas. Kita hanya melakukan saja, mau dipuji atau tidak silakan saja, 
Allah Maha Melihat. Makanya terus memberi contoh sambil terus berharap diterima Allah amalan kita. Dengan kombinasi 
keyakinan, yang kita contohkan menjadi bagian dari diri kita, kesabaran yang prima, dan keikhlasan. 

Hati itu tidak bisa disentuh kecuali oleh hati juga. Kalau sudah diberi contoh dan tidak ada yang mengikuti, tidak apa-apa 
karena tidak akan habis pahalanya jika tidak ada yang mengikuti. Dalilnya: "Sekecil apapun perbuatan kembali kepada kita". 
Lakukan saja. Dan tidak boleh ujub, misalnya; ketika kita sukses dalam memberi contoh, jangan ujub, karena orang lain 
berubah belum tentu karena contoh kita. Ketika kita memberi contoh di rumah, tetangga mengikuti, orang lain mengikuti, kita 
tidak boleh ujub karena akan hilang pahalanya. Jangan pernah merasa berjasa. Jangan merasa sudah merubah orang lain, 
karena yang membolakbalikkan hati adalah hanya Allah. Kalau kita sudah beramal sebaiknya dilupakan saja. Piala sebesar 
apapun akan kecil artinya, yang paling berharga adalah keikhlasan. Apalah artinya jika kita medapat piala yang akan 
membuat kita jadi riya.  

Tingkatkan diri kita menjadi contoh mulai dari wajah yang senyum, jadikan contoh, sapa kepada siapapun, ucapan salam. 
Lakukan apa yang kita inginkan orang lain lakukan, baca Qur'an. Kalau ingin anak-anak kurang menonton TV kita harus 
mencontohkan terlebih dahulu. 

Rahasia kekuatan pemimpin adalah suri tauladan. Sebagai contoh, mengapa P4 gagal diterapkan di Indonesia?   
Sederhana sekali jawabannya, yaitu tidak ada contohnya. Kita jadi bingung karena tidak ada yang paling paham tentang P4. 

Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Ketika Rasul mengajak jihad, beliau langsung ada di barisan paling depan. Bahkan 
Imam Ali mengatakan kalau pertempuran sudah berkecamuk begitu dahsyat maka kami berlindung di balik Rasul. Beliau itu 
bertempur paling depan, bersedekah seperti angin dan hidup bersahaja. Ketika Rasul menyuruh bertahajud, kakinya sampai 
bengkak. Ketika Rasul menyuruh shaum perutnya sampai diganjal dengan batu. Ketika Rasul menyuruh orang berakhlak 
mulia, beliaulah yang akhlaknya paling mulia. Apapun yang beliau katakan kepada umatnya, pasti beliau lakukan. Itulah 
sebabnya ribuan tahun sampai kini, ribuan kilometer jaraknya, masih tetap kuat pengaruhnya. Kepemimpinan itu adalah 
pengaruh. Siapa yang pengaruhnya paling kuat dialah yang kepemimpinannya paling kuat. 

Jika kita ingin menyelamatkan orang lain harus terlebih dahulu menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin menyelamatkan 
orang lain, kalau diri tidak selamat. Selamatkan diri kita agar punya kemampuan menyelamatkan orang lain. Kita tidak akan 
dapat menolong orang lain kalau kitanya rusak. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 174

Rahasia lainnya, pemimpin dalam Islam itu adalah pelayan umat. Jadi kalau diilustrasikan lewat piramida, piramidanya 
seperti piramida terbalik, dan pemimpin adalah yang di bawah. Maka siapapun yang menjadi pemimpin, dia harus 
mengeluarkan pengorbanan yang paling besar dibanding dengan orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus berpikir keras, 
sekuat-kuatnya untuk memajukan orang yang dipimpinnya. Ini baru pemimpin sukses. Seorang guru yang baik adalah yang 
membuat murid-muridnya pintar, kalau tidak guru tersebut dianggap tidak bisa mengajar. Orang tua yang sukses adalah orang 
tua yang mengeksploitir dirinya supaya anaknya lebih baik dari dirinya. Ibu dan Bapak masing-masing memiliki pengalaman 
dan masa lalu kemudian menikah, ini akan lebih bagus tentunya. Bayangkan: dua potensi, kapasitas, ilmu dan 
masa lalu bersatu menjadi anak, seharusnya anak ini menjadi brilian tetapi kadang-kandang kita terlalu sibuk masalah kantor, 
masalah uang, akibatnya anak jadi gagal. 

Pemimpin yang sukses adalah yang selalu berpikir menjadi manfaat yang paling besar bagi orang lain. Hal yang pertama 
adalah bagaimana orang yang kita pimpin jadi ahli ibadah. Sebab kalau yang kita pimpin jauh dari Allah, siapa lagi yang akan 
menolong. Misal kita punya toko, kita harus berjuang agar karyawan yang ada jadi dekat dengan Allah, sebab kalau mereka 
dekat dengan Allah, Allah pasti akan menolong. Seorang suami harus berpikir sekuat-kuatnya agar istri dan anak dekat 
dengan Allah, sebab bisa saja kita tiba-tiba mati. Tetapi kalau dia dekat dengan Allah, Allahlah yang melindungi.  
Perlindungan ini jauh dari jangkauan manusia. Seorang suami itu bukan pemberi rezeki, suami itu sama-sama pemakan 
rezeki. 

Jadi ini penting sekali untuk meningkatkan ibadah, sebab pemimpin bukan pemberi uang, pemimpin bukan penolong. 
Allahlah yang menolong. Kalau yang memimpin kita durhaka yang mengikuti akan ketiban pulungnya. Maka pemimpin yang 
baik harus berpikir keras bagaimana pengikutnya mendapat ilmu agama, atau dimotivasi untuk ibadah dan sinergi dengan 
doa. 

Kalau kita memimpin toko dengan sepuluh orang karyawan. Semuanya ahli tahajud, shaum, baca Qur'an, bayangkan apa 
yang akan diberikan Allah kepada mereka. Jika kita punya pabrik 1000 orang, bikinlah sistem yang membuat orang bisa 
shalat berjamaah, bisa shalat tahajud dengan tahajud call. Buat supaya dapat baca Qur'an satu hari satu juz, bisa diharapkan 
sebulan khatam Al-Qur'an. Selesai kerja keras sinergikan dengan doa di malam hari. Doa ini adalah fasilitas senjata yang 
jarang kita gunakan belakang ini. Pemimpin harus selalu memperhatikan kualitas ibadah yang dipimpinnya. Tanpa ibadah 
yang bagus akhlak tidak akan bagus pula. 

Hal yang kedua adalah pemimpin baik yang akan sukses adalah yang berpikir keras bagaimana orang-orang yang 
dipimpinnya bisa menjadi khalifah di dunia ini, pandai, profesional dan kerjanya bagus. Dia korbankan dirinya supaya orang-
orang disekelilingnya bertambah pintar. Kebahagiaan kita itu adalah ketika melihat orang lain sukses. Orang yang mengikuti 
kita jadi pintar karena Allah yang membuatnya pintar, bukan karena kita. Kita beruntung karena terpilih jadi jalannya yaitu 
belajar kepada kita, bisa saja Allah menggerakkannya belajar kepada orang lain, dan orang lain yang mendapatkan pahalanya. 

Kita harus sekuat tenaga membuat orang-orang di sekitar kita pintar. kalau bawahan selalu meminta nasihat dan saran 
kepada kita, berarti kita tidak akan maju. Dan kita akan membuat mereka tergantung. Kita sebagai pemimpin harus punya 
banyak waktu untuk belajar, harus banyak waktu untuk mengup-grade, memperbaiki diri kita, maka berikan ilmu agar mereka 
maju. 

Pimpinan harus berhasil mencari masalah, dia berhasil merumuskan penyelesaian masalah, dan dia berhasil melakukan 
apa yang dia rumuskan. 

Pemimpin selalu membuat orang-orang di sekitarnya pintar, setiap menemukan masalah, bisa mencari solusinya. Kita 
jangan sok pintar mencari solusi sendiri. Jadi bukan pemimpin yang baik jika segalanya dikerjakan sendirian. Akan capai 
nantinya. pemimpin adalah yang dapat membuat orang bangkit rasa percaya dirinya. 

Hal yang ketiga adalah; setiap orang yang kita pimpin, dia harus punya kemampuan dakwah. pemimpin yang baik adalah 
dia harus berfikir bagaimana murid-murid, anak, istri bisa berdakwah. Suplailah ilmu dan wawasan. Dimanapun kita berada 
harus menjadi figur contoh, dakwahkan islam dengan baik. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 175

Misalkan kita punya pabrik dengan 1000 karyawan jadinya akan ada 1000 mubaligh. Akibatnya karena kita jadi 
pemimpin, orang-orang jadi dekat dengan Allah, jadi profesional, orang-orang semuanya jadi agent of change yang 
menyebarkan perubahan kepada masyarakatnya, itulah pemimpin sejati, dan itulah yang dilakukan Rasul. Para sahabatnya 
semua jadi ahli ibadah yang tangguh, jadi pemimpin yang jagoan, profesional dan menyebar menjadi sarana kemuliaan dan 
martabat bagi umat, inilah pemimpin yang dibutuhkan. 

Andaikata presiden di suatu negara seperti ini menjadi suri tauladan, setiap patah katanya, perbuatannya, ibadahnya, 
profesionalismenya dan ia adalah orang yang benar-benar mengeksploitir dirinya agar rakyatnya menjadi ahli ibadah 
semuanya. Andaikata sebelum rapat kabinet harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan prasyarat jadi calon menteri adalah 
harus hafal minimal lima juz. Menteri-menteri yang dipilih adalah yang paling kuat ibadahnya, paling profesional dan figur 
dirinya menjadi suri tauladan. Kehidupannya harus zuhud. Impian ini dapat menjadi kenyataan dengan gampang saja jika 
Allah 
menghendaki. Mulainya adalah dari diri masing-masing. 

Targetnya cuma diri dan rumah terlebih dahulu. Apa artinya kantor sukses kalau rumah hancur. Biasanya jatuhnya 
pemimpin berawal dari rumahnya. Janganlah memikirkan negara yang besar, coba pikirkan negara mini kita dahulu yaitu 
tubuh kita ini. Kemudian baru mulai membenahi kerajaan rumah kita. 

Bonusnya adalah "Barangsiapa yang banyak bertobat, maka Allah akan menghilangkan segala kesedihan hati, 
melapangkan segala urusan dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga." Ini akan menjadi 
penambah semangat bagi kita semua. 

”Kepemimpinan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang memotivasi orang lain untuk mencapai level 
prestasi lebih tinggi” (F.G. ”Buck”Rodgers)66 

”Kepemimpinan adalah seni memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang Anda inginkan, karena dirinya ingin 
melakukannya” (General Dwight david Eisenhower) 

”Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Dan mereka tercipta melalui kerja keras, sama seperti halnya kita 
menciptakan sesuatu. Itulah harga yang harus kita bayar untuk meraih tujuan” (Vince Lombardi) 

”Kepemimpinan adalah hubungan pelayanan yang memiliki dampak memudahkan perkembangan manusia” (Ted Ward) 

Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Tidak ada suatu kebaikan pun, melainkan telah ditunjukkan dan 
diperintahkan oleh Islam. Dan tidak ada suatu kejelekan pun, melainkan telah diperingatkan oleh Islam agar dihindari. 
Semuanya demi kebaikan umat manusia dan indahnya tatanan alam semesta. Segala yang diajarkan oleh Allah dan 
Rosulnya adalah bagian dari Islam Therapy. 

Jenal Abidin dalam Proposal tesis Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon 2007 dengan 
judul : Terapi Korban Narkoba Melalui Program Islam Therapy , menulis : "Islam lahir membawa seperangkat peraturan 
yang mengatur kehidupan umat manusia. Peraturan-peraturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai 
pusaka yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. agar dipedomani manusia, sehingga meraih kemaslahatan hidup dan 
kebahagiaan lahir batin juga dunia-akhirat. Hukum-hukum yang termuat dalam peraturan tersebut pada hakekatnya memiliki 
lima tujuan, yaitu menjaga agama (hifdzu dien), menjaga jiwa (hifdzu nafs), menjaga akal (hifdzu aql), menjaga harta (hifdzu 
mal), dan menjaga keturunan (hifdzu nasl). Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam Islam akan membuat 
penodaan terhadap agama, merusak jiwa, akal, harta dan keturunan. salah satu diantara sekian banyak pelanggaran yang 
dilakukan manusia adalah penyalahgunaan narkoba. penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun 
nasional, tetapi sekarang menjadi masalah global (mendunia). karena itu tanggung jawab penanggulangannya harus menjadi 
tanggung jawab internasional" 

                                            
66 Nasihat-nasihat pembangkit motivasi ini dikutip dari buku karya Drs. NurHidayat , yang berjudul Nasihat-nasihat Tokoh-Tokoh Terkenal Dunia, diterbitkan oleh Nuansa 
Aulia. Bagi saya, ini adalah bagian dari  pengamalan sunnah nabi yang berbentuk Hadist (perkataan). 
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Program Islam Therapy merupakan Program Komprehensif Internasional untuk menangani masalah penyalahgunaan 
narkoba, HIV/AIDS, dan gangguan jiwa, berbasis ajaran Islam. Program Islam Therapy disusun dari berbagai program Islami 
di seluruh dunia sekaligus sebagai penghubung antar program, dengan mengingat bahwa Islam adalah agama Universal. 
Program Islam Therapy merupakan suatu upaya mencampurkan (mixing) program-program Islami di seluruh dunia untuk 
mencegah timbulnya gangguan kesehatan, mengobati, dan menjaga umat manusia dari segala hal yang akan merusak 
kesehatan fisik, mental dan lingkungan hidup serta antar program disusun agar saling terkait dan saling menguatkan. Untuk 
menumbuhkan keimanan melalui bukti-bukti sains, Islam Therapy mendukung program Harun Yahya (Turki). Sub Program 
“Jangan Bersedih, Kembalilah ke Agama” merupakan pengembangan buku berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) 
karya DR. Aidh al-Qarni  (Saudi Arabia), Sedangkan perubahan perilaku dan gaya hidup adalah dengan cara I’tikaf  yang 
diadopsi dari Khuruj Fi Sabilillah (India). Di negeri kita sendiri, banyak program-program Islami dengan beragam metode 
tetapi satu tujuan yang harus kita dukung seperti ESQ (Ary Ginanjar ), Quantum Ikhlas (Erbe Sentanu) metode Prof. 
Dadang Hawari (Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater), Metode Inabah (Pon-Pes Suryalaya) Pelatihan Shalat 
Khusyu (Abu Sangkan), MQ (Aa Gym), Mukjizat Gerakan Shalat /Senam ergonomik (dr. Sagiran, M. kes & Drs. Madyo 
Wratsongko), dan lain-lain. Program Islam Therapy ada yang sedang berjalan apa adanya dan beberapa diantaranya masih 
dalam tahap rencana. Tentunya hanya akan berjalan sesuai harapan jika didukung oleh semua pihak. Tujuan utama dari 
program Islam Therapy adalah mengenalkan seluruh manusia kepada Allah. 

Islam Therapy hanya berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist, bukan kepada mazhab, aliran atau kelompok tertentu. 
Islam Therapy mengajak kepada umat beragama lain untuk menjadikan agamanya sebagai modalitas terapi sehingga ketika 
ada umat beragama lain yang terjangkau oleh Islam Therapy, maka Islam Therapy dapat merujuknya untuk mengikuti 
program Budha Therapy, Hindu Therapy, Kristen Therapy, dan lain sebagainya. Demikian pula jika umat Islam terjangkau 
oleh terapi berbasis agama lain, maka dapat merujuknya untuk mengikuti program Islam Therapy. 

Islam artinya selamat. Dengan demikian, Islam Therapy bisa diartikan : Menjadikan Keselamatan Sebagai 
Modalitas Terapi.  

Makna selamat itu sangat luas dan merupakan kebutuhan utama bagi seluruh manusia. kita semua ingin selamat di darat, 
laut, dan udara. kita ingin selamat dari penyakit jiwa dan raga, ingin selamat dari kekacauan, ingin selamat dari keterpurukan, 
ingin selamat dari kemiskinan, ingin selamat dari kejahatan, ingin selamat dari kebodohan, ingin selamat dari kehancuran 
hidup, ingin selamat di dunia dan di akhirat. sehatkah jiwa orang yang membenci keselamatan dan menghalang-halangi 
keselamatan orang lain? 

 
Islam adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Orang muslim adalah orang yang mengamalkan 

ajaran Islam dan jiwanya muslim, bukan setiap orang yang bersorban dan berjubah adalah orang Islam. Sorban dan jubah 
hanyalah fashion. 

 
Barat bukan berarti kafir karena banyak orang barat yang pada hakikatnya hidup sesuai ajaran Islam. Apa yang kita sebut 

Negara muslim bukan berarti penduduknya adalah orang-orang muslim karena banyak juga yang hanya muslim dalam Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dan banyak yang pada hakikatnya kafir. Muslim yang saya maksud adalah Muslim menurut Allah 
dan rasul-Nya. 

 
Jika ada kebaikan yang sesuai ajaran Islam di mana saja, dalam agama apa saja, atau pada siapa saja dan dalam bahasa 

apa saja, harus kita akui kebenarannya. Semua kebaikan adalah milik manusia -terlepas dari Agama, suku bangsa, bahasa, 
profesi, latar belakang dan sebagainya- sejak jaman nabi Adam hingga kiamat nanti yang berserakan di sana-sini dan tugas 
kita sekarang adalah pencarian ulang serta mengumpulkan kembali semua kebaikan di mana pun berada. 

 
Siapa pun Anda, apa pun agama Anda, dari bangsa mana pun Anda, selama Anda manusia dan memiliki sesuatu yang 

sesuai dengan ajaran Islam, baik berupa ungkapan, nasihat, ide, tulisan, biografi, website dan sebagainya, maka ijinkanlah 
saya untuk mengikutsertakannya dalam program Islam Therapy. Selain “selamat”, Islam juga bisa diartikan “kemenangan” 
dan “berserah diri”. Program Islam Therapy tahap pertama adalah untuk keselamatan, tahap kedua kemenangan atau 
kesuksesan, dan tahap terakhir berserah diri. 
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Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Kita harus memiliki modalitas terapi berbasis Islam yang akan kita 
perkenalkan ke seluruh dunia terutama negara-negara Islam karena masalah penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, dan 
Psikopatologi merupakan bencana Global. Agama Islam telah mengajarkan kepada kita Therapeutic Community (TC), 
Family and Couple Support, Harm Reduction, Demand Reduction,  Sock Therapy, 12 Steps, Konseling, Chatarsis, Modeling, 
Prevention, Terapeutik, Relapse Prevention (After Care), Gaya Hidup Sehat, Self Help Group, dan lain-lain dengan 
melibatkan seluruh ilmu kesehatan Fisik, Mental dan kesehatan lingkungan hidup, baik ilmu kesehatan Timur maupun ilmu 
kesehatan Barat, berdasarkan Firman Allah SWT,  

 

 

 

”Dan Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka Ke mana pun kamu menghadap, 
di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmatnya) lagi Maha 

Mengetahui” (Al-Qur’an, 2 : 115)  

”Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, 

malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 
sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan menepati janjinya apabila ia 

berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah 

orang-orang yang bertakwa” (Q.S. al-Baqarah : 177) 
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BAB BAB BAB BAB 6666    

    
 

 

 
 
Yang dimaksud Terapi di sini adalah Mencegah datangnya Penyakit, mengobati Penyakit, dan Mencegah Berkembangnya 
Penyakit. Pada bagian ini, dijelaskan tentang Iman dan Amal Shalih sebagai modalitas terapi.  

 
Terapi Iman 

Allah SWT berfirman , “Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati Orang yang beriman Menjadi 
Tentram”  (QS. Ar-Ra’d : 28) 

Dale Carnigie, seorang penulis besar tentang iImu-ilmu kejiwaan, dengan jelas dan tegas mengatakan tentang pengaruh 
iman dalam mencegah Ketegangan : “Para dokter kejiwaan sepakat bahwa keimanan yang kokoh dan berpegang pada Agama 
dapat menghilangkan ketegangan syaraf dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit”. 

Seorang Ilmuwan bernama Budley, mengatakan tentang pengaruh iman kepada Allah, “Saya sama sekali tidak pernah 
mengalami ketegangan padahal saya hidup di gurun pasir. Bahkan saya hidup di surga Allah karena saya mendapatkan 
ketenangan, sikap Qana’ah (menerima apa adanya), dan sikap Ridha (Rela). Banyak orang yang menertawakan sifat “pasrah 
kepada Tuhan” yang telah diyakini oleh orang-orang Muslim Arab. Tapi siapa yang tahu; justru orang-orang Muslim inilah 
yang benar dan telah menemukan hakikat kebenaran. Dengan cara yang aku dapatkan dari orang-orang Arab ini, aku lebih 
dapat menenangkan syarafku daripada ribuan obat-obat Penenang” 

Ibnu Al-Qayyim  menulis dalam buku “Thibb An Nabawi” : “kalau hati sudah terikat dengan Rabb dari sekalian 
makhluk, pencipta dari segala obat dan penyakit, pengatur yang mengurus segala sesuatu sesuai kehendak-NYA sendiri, pasti 
hati tersebut memilki berbagai macam obat yang tidak dimiliki oleh hati yang jauh dan berpaling dari Allah. Kalau Ruhani 
kuat, maka tabiat dan jiwa manusianya juga menjadi kuat. Tabiat dan jiwa seseorang akan saling mendukung dalam mengusir 
dan mengatasi penyakit. Tidak mungkin dipungkiri bahwa obat yang paling mujarab itu dimiliki oleh orang yang tabiat dan 
jiwanya kuat, yang selalu merasa senang dan tentram karena menjadi dekat dengan penciptanya, merasa suka dan nikmat 
berdzikir kepada Allah, seluruh kekuatan tertuju hanya kepada Allah, selalu memohon pertolongan dan bertawakal kepada 
Allah. Kekuatan yang ada pada dirinya dapat menghilangkan rasa sakit secara menyeluruh” 

DR. Aidh al-Qarni  menulis dalam bukunya yang berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) : Para penulis Barat 
yang terkenal seperti Kersey Merson, Alexis Carlyle, dan Dale Carnegie mengakui bahwa yang bisa menyelamatkan Barat 
yang materialis yang kini telah ambruk itu adalah keimanan kepada Allah. Mereka menyebutkan bahwa penyebab utama dan 
rahasia terbesar dari terjadinya tindakan bunuh diri yang kini menjadi fenomena di Barat adalah kekafiran dan keberpalingan 
orang-orang Barat dari Allah Rabb semesta alam. 

Dr. Moh.Soleh : Kontribusi Iman terhadap korteks amigdala terjadi ketika melakukan transaksi atau memberikan sinyal 
berupa muatan nilai yang dapat dijadikan dasar pijakan bagi neo korteks dalam mengendalikan amigdala-hipokampus. Ini 
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dilakukan agar amigdala memberikan respons terhadap tiap rangsangan (stimulus) dengan respons normal, positif, bukan 
respon darurat dan negatif. Misalnya peristiwa seorang ibu ketika menghadapi kematian anaknya karena suatu kecelakaan. 
Rangsangan yang berupa peristiwa kematian ini berjalan dari retina mata dan atau telinga ke batang otak, menuju thalamus. 
Di thalamus, rangsangan itu diformat sesuai bahasa otak. Sebagian kecil rangsangan itu ditransmisikan ke amigdala dan 
hipokampus dan sekitarnya, lalu sebagian besar dikirim ke neo korteks. Di neo korteks inilah rangsangan dianalisis dan 
dipahami. Hipokampus adalah tempat bagi ingatan dan penyimpanan berbagai pesan – termasuk pesan keagamaan, seperti 
pesan harus sabar bila tertimpa musibah; segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah; kehendak Allah SWT. Adalah 
keputusan terbaik. Maka hipokampus, sesuai dengan fungsinya, memberikan makna dari rangsangan kematian itu dengan 
makna yang normal dan positif. Jika hipokampus tidak pernah menyimpan pesan keagamaan, bisa jadi rangsangan kematian 
itu oleh hipokampus diberi makna cemas, depresi, atau stress dan sejumlah momen-momen darurat lainnya. Sementara itu, 
neokorteks prefrontal kiri mengendalikan prefrontal kanan – di mana perasaan cemas, depresi, dan agresif bersarang - agar 
menerima rangsangan kematian itu dengan analisis respons kesabaran, positif dan normal. Jika kedua neokorteks kiri-kanan 
sepakat bulat bahwa rangsangan itu diterima sebagai suatu kesabaran, kepastian keputusan itu dikirim ke hipokampus untuk 
dicocokkan apakah pesan kesabaran ketika menerima musibah itu pernah tersimpan dalam memori hipokampus. Jika ragu-
ragu, rangsangan itu berpindah-pindah dari amigdala, hipokampus, dan korteks sampai akhirnya mencapai kepastian. Jika ya, 
rangsangan itu dikirim ke amigdala yang mempunyai serangkaian tonjolan dengan reporter yang disiagakan untuk berbagai 
macam neurotransmitter, mengirim ke wilayah sentralnya, menghidupkan hipotalamus, batang otak, dan system syaraf 
otonom. 

 

Terapi Sholat 

DR. Aidh al-Qarni  menulis dalam bukunya yang berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) : “Wahai orang-orang 
yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar” (QS. Al-Baqarah: 153). Jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka dia akan segera melakukan shalat. 
Pernah dia berkata kepada Bilal, “Wahai Bilal, tentramkan (hati) kita dengan shalat! Pada kali lain beliau bersabda, 
“Ketenanganku ada pada shalat”. Jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit, dan tipu muslihat 
sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat shalat, dan shalatlah. Jika hari-hari menjadi gelap gulita, malam-malam 
mencekam, dan kawan-kawan berpaling, maka lakukanlah shalat. 

Dr. Alexis Carel, seorang Pemenang hadiah nobel dalam bidang kedokteran, dan Direktur riset Rockfeller Foundation 
Amerika, memberikan pernyataan sebagai berikut: “Sholat memunculkan Aktifitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh. 
Bahkan sebagai sumber aktifitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Sebagai seorang dokter, saya melihat banyak pasien 
yang gagal dalam pengobatan, dan dokter tidak mampu mengobatinya. Lalu, ketika pasien-pasien membiasakan Sholat, justru 
penyakit mereka hilang. Sesungguhnya Sholat bagaikan tambang Radium yang menyalurkan sinar dan melahirkan kekuatan 
diri. Sholat menciptakan fenomena yang mencengangkan, mendatangkan Mukjizat”. Semua gerakan, sikap dan prilaku dalam 
Sholat dapat melemaskan otot yang kaku, mengendorkan tegangan system syaraf, menata dan mengkonstruksi persendian 
tubuh, sehingga mampu mengurangi (atau bahkan menghilangkan) stress, kekejangan, rheumatik, pegal-linu, encok, dan 
semua penyakit syaraf dan persendian lainnya. Sholat juga merupakan terapi psikis yang bersifat kuratif, preventif, dan 
konstruktif sekaligus. Kebersihan dalam sholat merupakan proses untuk mencapai 
kesehatan, sedangkan kesehatan merupakan hasil dari kebersihan. Karena itu, sholat 
merupakan terapi bagi penyakit manusia, baik penyakit fisik maupun psikis. 

H.M Taufik Djafri  dalam bukunya yang berjudul Menikmati Keindahan Allah melalui 
logika dan tanda-tanda, menulis : Baiklah, karena kita belum punya sebutan lain kecuali 
cahaya, maka katakanlah shalat yang diperintahkan oleh Allah sebagai kewajiban kaum 
muslimin tersebut, didapat dengan melalui kendaraan cahaya Allah. Karena perintah shalat 
terkait erat dengan cahaya sebagai kendaraan rasul ketika menuju Sidratul Muntaha, maka 
orang yang melakukan shalat dengan khusyu’ di mana yang menghadap Allah bukan 
sekedar jasmaninya saja, tetapi pada saat ia mengucapkan takbiratul ihram, pada saat itu 
juga ruhnya melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi menemui Allah rabbul ’alamin, 
maka jika ia melakukan shalat yang demikian itu pasti ia akan ”mencahaya”.  Mukanya 
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menjadi bercahaya, pandangannya bercahaya, tutur katanya bercahaya, perbuatannya bercahaya, dan hatinya juga bercahaya. 
Ia selalu ramah pada orang lain karena hatinya tawadhu’ akan kebesaran Allah, hidupnya penuh dengan kedamaian, tak 
pernah dengki dan hasut terhadap orang lain. Kata Allah dalam al-Qur’an surat al-An kabut: 45, artinya, ”Sesungguhnya 
shalat (yang khusyu’) itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar”.  Cahaya adalah sesuatu ciptaan Allah yang mempunyai 
kecepatan tertinggi dalam dunia ini. Orang yang ahli shalat, di dalam dirinya berkumpul cahaya demi cahaya (di sekitar 
tubuhnya, di wajahnya, dalam perkataannya, dalam pendengarannya, dalam pandangannya, dan dalam hatinya). Mengapa hal 
ini bisa terjadi? Salah satu alasan yang mungkin rasional adalah karena adanya gerakan-gerakan shalat seperti yang 
dicontohkan rasulullah SAW. (mari kita lihat gerakan orang shalat). Semua gerakan shalat dibarengi dengan kalimat Allahu 
Akbar (Allah Maha Besar), kecuali gerakan i’tidal (bangun dari rukuk) dan gerakan penutup shalat yaitu dengan ucapan 
Salam. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa do’a itu adalah kekuatan dan do’a itu adalah energi. Padahal, setiap ucapan 
dalam shalat kita adalah do’a. Sehingga, sangat gampang dimengerti bahwa orang yang sedang melakukan shalat dengan 
khusyuk, seperti halnya ia membangun dan membentuk kekuatan/energi dalam tubuhnya (terlebih lagi dalam qalbunya)   

Joe H. Slate, Ph.D (psikolog berlisensi, profesor, dan pendiri Parapsychology 
Research Foundation), dalam bukunya yang berjudul Energi Aura ”memanfaatkan energi 
aura untuk menjaga kesehatan dan meraih keberhasilan karier”, menulis : Tahap 
intervensi menyeluruh merupakan strategi pemberdayaan diri yang terstruktur yang 
memanfaatkan relaksasi fisik, pembayangan mental, dan ucapan-ucapan positif untuk 
menyuntik aura dengan energi yang dahsyat. Untuk tujuan perbandingan, tahapan tersebut 
mencakup melihat aura ”sebelum dan sesudahnya”. Tahapan itu memperkenalkan teknik-
teknik khusus yang dirancang untuk menciptakan kondisi mental, fisik, dan spiritual yang 
sepenuhnya yang pada gilirannya, memberi tenaga pada aura. Tahapan puncak adalah 
memberi peneguhan yang kuat mengenai kesejahteraan. Tahapan dapat dilengkapi dengan 
teknik-teknik yang berkaitan dengan sasaran-sasaran tertentu, seperti membuang kebiasaan 

yang tidak dikehendaki, mengatasi stres, atau meraih sukses dalam tugas tertentu. 

Dalam kata pengantar pada bukunya yang berjudul ‘Mukjizat gerakan Sholat 
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit’, Dr. Sagiran M. Kes menulis: “Apabila 
doa (ucapan, pikiran) saja sudah mempunyai efek penyembuhan yang begitu nyata, 
bagaimana dengan sholatnya orang muslim, yang memadukan antara kebersihan fisik / 
mental (Wudhu), bacaan Sholat (do’a-do’a dan konsentrasi pikiran) dan gerakan 
anggota badan yang unik dan khas? ibarat perincian resep, bukankah ini bisa menjadi 
suatu formula yang holistik, komprehensif, terpilih, jelas manfaatnya, bebas efek 
samping, terjangkau, praktis, dan sebagainya. Mengapa orang keberatan mengkaji 
Sholat secara ilmiah?  

Tentang pengaruh sholat dalam menenangkan ketegangan syaraf akibat insomnia, 
Dr. Thomas Heslubb menyatakan : “Faktor terpenting untuk bisa tidur, yang saya 
ketahui melalui pengalaman dan eksperimen selama beberapa tahun adalah dengan 

cara melakukan “Sholat”. Saya katakan hal ini dalam kapasitas saya sebagai dokter. Sholat adalah cara paling baik untuk 
mendapatkan ketenangan jiwa dan menenangkan syaraf, sepanjang yang saya ketahui sampai saat ini. Sholat memiliki 
pengaruh pada perangkat syaraf manusia. Karena menghilangkan ketegangan dan menenangkan pergolakan syaraf sehingga 
sholat dianggap sebagai pengobatan yang manjur pada penyakit insomnia”. 

Menurut penelitian, ada pembuluh darah yang hanya bisa diisi kembali dengan gerakan sujud! ketika bersujud, kita 
menekan titik pijat untuk otak pada ujung ibu jari kaki sehingga aliran darah di otak kita mengalir dengan lancar dan pikiran 
kita pun terang. Ketika sujud, kita pun menekan titik anti tegang/gelisah yang terletak di pangkal telapak tangan. Selain itu, 
sholat telah mencakup Yoga, Hydrotherapy (Wudhu), Meditasi, Relaxation Therapy, Aroma Therapy, Dzikir, Do’a, Olah 
raga, Koex system, dan lain-lain. Sholat juga dapat menjadi metode latihan untuk memusatkan perhatian pada saat sekarang 
yang bisa mengurangi stress. Sholat yang membuat aliran darah kita lancar juga dapat membantu kerja obat dalam 
menghilangkan penyakit kita.   
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Seorang dokter di Amerika telah memeluk Islam karena beberapa keajaiban yang ditemuinya di dalam penyelidikkannya. 

Ia kagum dengan penemuannya tersebut hingga seperti tak bisa diterima oleh akal pikiran. Dia adalah seorang dokter 
neurologi. Setelah memeluk Islam dia yakin dengan pengobatan secara Islami. Karena itu dia membuka sebuah klinik yang 
diberi nama “Pengobatan Melalui al-Qur’an”. Klinik ini menggunakan obat-obatan seperti yang diisyaratkan al-Qur’an. 
Antara lain berpuasa, madu, biji hitam (jinten) dan sebagainya. 

 
Ketika ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, dokter itu mengemukakan bahwa sewaktu kajian syaraf 

yang ia lakukan, terdapat beberapa urat syaraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Pada setiap inci otak 
manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal. 

 
Setelah membuat kajian yang memakan waktu, akhirnya dia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat syaraf di 

dalam otak tersebut melainkan ketika seseorang tersebut bersembahyang, yaitu ketika sujud. 
 
Urat tersebut memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja. Ini artinya darah akan memasuki bagian urat tersebut 

menurut kadar waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Islam. Jadi barangsiapa yang tidak menunaikan sembahyang maka 
otaknya tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Karena itu, penciptaan manusia itu 
sebenarnya adalah menganut agama Islam “sepenuhnya”, karena secara fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah 
dengan agamanya yang indah.  

Menurut analisis ilmiah tentang waktu-waktu sholat yang dilakukan oleh Dr. Zahir Qarami , memberikan sesuatu yang 
sangat berharga kepada kita, berupa hasil analisis medis seputar sholat ashar. Beliau menyatakan bahwa sholat ashar dapat 
menghindarkan seseorang dari beberapa penyakit jiwa dan fisik. Dr. Zahir Qarami yang merupakan salah seorang peneliti 
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dalam bidang kemu’jizatan medis Al-Qur’an dan As-Sunnah, menegaskan bahwa sholat Ashar menurunkan Hormon 
Adrenaline yang memuncak produksinya pada batas antara jam 3 sampai jam 4, yang dapat menimbulkan berbagai macam 
penyakit. Dalam penelitiannya, beliau menemukan kenyataan bahwa ketika manusia menghadapi kesulitan, dan tidak 
melakukan gerakan dan reaksi fisik, maka hal itu dapat menimbulkan penyakit jiwa dan fisik karena pengaruh meningkatnya 
Hormon Adrenaline secara terus menerus. Masih menurut Qarami, sesungguhnya meninggalkan Sholat Ashar pada waktunya 
dapat menimbulkan beberapa penyakit jiwa dan fisik seperti; tekanan darah, syaraf jantung, kegemukan, lemah syahwat, 
keguguran, kelenjar thyroid, kesulitan datang bulan, migren, katarak, dan sebagainya. Lebih lanjut Qarami yang kelahiran 
Tunis, juga menyatakan dalam studinya, “Dari studi yang saya lakukan menunjukkan bahwa, Sholat Ashar dapat 
menyembuhkan berbagai penyakit modern” 

Setelah membaca buku berjudul Temukan Golden Moment Anda! (panduan praktis Bioritme) yang disusun oleh 
Tim Redaksi Vitamind dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Muhammad Yusuf berhipotesis : ”Waktu-
waktu sholat, sepertinya ada kaitannya dengan Bioritme. Contohnya waktu sholat dzuhur adalah titik rendah Fisik (lelah, 
daya fisik menurun, dsb), titik rendah Emosional (semangat berkurang, emosional, dsb), dan titik rendah Intelektual 
(konsentrasi berkurang, sulit membuat keputusan, dsb). Dengan berwudhu, kita mendapatkan titik tinggi fisik (kekuatan dan 
vitalitas pada puncaknya), dengan sholat yang khusyu kita mendapatkan titik tinggi Intelektual (memahami konsep-konsep 
baru, lancar bicara, daya analisa,  logika, dan kemampuan konsentrasi pada puncaknya), dengan bacaan sholat kita 
mendapatkan titik tinggi emosional (bersemangat, peduli pada orang lain) dalam batas yang terkendali. Penelitian medis juga 
membuktikan bahwa bioritme memainkan peran penting dalam perkembangan suatu penyakit. Masa inkubasi terpapar suatu 
virus dan manifestasi penyakit utu ada hubungannya dengan siklus fisik dan hari kritis. Sholat pun dapat kita jadikan Body 
Aproach, yaitu suatu metode terapi dengan cara menyelaraskan antara gerakan-gerakan tubuh dengan pikiran dan jiwa. 
Wallahu a’lam”  

“Shalat itu menuntun kita menuju kebenaran, karena kebenaran itu sangat indah dan menakjubkan” (Armis, 2003) * Prof. 
dr. H. Armis, Sp. B, Sp. OT, FICS, adalah Dokter Spesialis Bedah Orthopedi Guru Besar Ilmu Kedokteran pada Fakultas 
Kedokteran UGM Yogyakarta. 

Sholat melatih disiplin fisik, waktu, mental, berpikir, berbicara dan sebagainya. Disiplin fisik, agar terjaga harmonisme 
antara organ-organ tubuh, baik saraf, otot maupun tulang agar merata mendapatkan gerakan. Disiplin waktu, agar terbiasa 
menggunakan waktu dengan teratur. waktu harus dihargai benar-benar. Menghargai waktu ialah menggunakan waktu yang 
bernilai produktif. Lengah mengisi waktu merupakan kerugian moral dan materiil. Orang Barat mengatakan ”Time is 
money”. Lengah 5 menit bagi seorang komandan perang akan berakibat kehancuran pasukan yang dipimpinnya. Kelengahan 
melalui umur yang tersedia merupakan pangkal kerugian sepanjang masa. 

Dengan sholat lima waktu dapat melatih disiplin mental yang jujur. Dengan menjalankan sholat yang baik, kita akan 
selalu bicara benar, sesuai dengan kata hati, kenyataan dan perbuatannya. Juga bicara yang mempunyai nilai sopan, bagus, 
dan bermanfaat. Sebab lisan kita sudah dibiasakan mengucap kalimat-kalimat suci dalam menjalankan sholat. Dalam sholat, 
disiplin berpikir akan menentukan arti sholat. Disiplin berpikir disebut khusyuk, ialah penyerahan dan pembulatan kekuatan 
jiwa dan akal budi pada Allah. Membiasakan khusyuk akan mudah disiplin berpikir yang lain. Khusyuk sangat menentukan 
produktivitas pahala secara langsung, dan mudah menciptakan konsentrasi jiwa waktu belajar, tenang, tertib, dan pemusatan 
pikiran serta perhatian, mutlak diperlukan bagi ahli ilmu dan pelajar serta mahasiswa. Belajar 1 jam dengan konsentrasi lebih 
baik daripada 5 jam tanpa konsentrasi. Sholat ditinjau dari segi filosofis sangat mengandung banyak konsepsi. 

1. Sikap sujud punya pengertian : 
a. Mengingatkan waktu pertama kali kita lahir, sebab bayi lahir rata-rata dalam posisi sujud. Ingat, betapa lemahnya 

tubuh kita saat itu. 
b. Mendidik pada kita bahwa wajah adalah salah satu anggota kita yang paling mulia. Sebagai tanda hormat pada 

Allah dengan rela dan sadar. Wajah kita sujudkan ke hadapan Allah dengan penuh hormat. 
c. Mendidik pada kita untuk mencintai tanah air anugerah Allah. Kita jaga tanah air kita, kita atur, kita bela dengan 

penuh pengorbanan. 

Perhatikan contoh-contoh ini : 
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P. Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Agung, Sultan Ageng, Pangeran Hasanudin, Trunojoyo, Sudirman 
dan sebagainya. Mereka ini sholatnya baik dan tertib, maka pembelaan terhadap tanah airnya tidak setengah-
setengah. 

2. Sikap berdiri serta gerakan badannya 

Mendidik pada manusia bahwa hidup ini harus dinamis, penuh aktivitas, serta usaha penuh gairah. Tidak akan sama 
orang yang aktif berjuang pada jalan Allah dengan orang-orang yang duduk termenung bertopang dagu. 

3. Sikap salam dan bersedekap 

Sikap ini mengingatkan pada manusia bahwa dirinya sewaktu-waktu harus menghentikan segala sesuatunya. 
Tangannya harus sedekap dan wassalam (mati). Kita disuruh merenung, berpikir berulangkali tentang apa yang akan 
menimpa diri kita, alam dan apa pun yang dicintai, sewaktu-waktu harus berpisah. Kita tinggalkan semuanya. 

4. Sikap serempak 

Dalam menjalankan sholat, satu baris terdiri dari kaum yang berbeda kulit, pangkat, kelas sosial dan kekayaan. 
Mereka di hadapan Allah bagaikan permukaan air laut yang sunyi ombak. Inilah hakikat kemanusiaan yang adil dan 
beradab, yang tercantum pada sila kedua dari Pancasila. 

5. Membiasakan berdo’a 

Hal ini mendidik agar manusia punya cita-cita yang luhur. Tiap orang dididik ingin mencapai derajat yang tinggi. 
Tata cara, ucapan dalam do’a yang berpadu erat, merupakan syariat paling sempurna. Jika Anda kembali kepada 
Islam, selain Anda berada dalam agama yang benar, semua yang Anda dapatkan dari agama Anda sebelumnya akan 
Anda dapatkan yang lebih baik dalam Agama Islam. 

Di antara Keajaiban perintah Sujud Terhadap Tubuh 

Apabila anda sedang mengalami stress, atau tensi anda naik, atau pusing yang berkepanjangan, atau mengalami nervous 
(salah satu jenis penyakit penyimpangan perilaku berupa uring-uringan, gelisah, takut, dll), Jika anda takut terkena tumor, 
maka sujud adalah solusinya.... Dengan sujud akan terlepas segala penyakit nervous dan penyakit kejiwaan lainnya. Inilah 
salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Dhiyaa'uddin Hamid , dosen jurusan biologi dan ketua 
departemen radiasi makanan di lembaga penelitian teknologi radiasi. 

Sudah lumrah bahwasannya manusia apabila mengalami kelebihan dosis dalam radiasi, dan hidup di lingkungan tegangan 
listrik atau medan magnet, maka hal itu akan berdampak kepada badannya, akan bertambah kandungan elektrik di dalam 
tubuhnya. Oleh karena itu, Dr. Dhiyaa' mengatakan bahwa sesungguhnya sujud bisa menghilangkan zat-zat atau pun hal-hal 
yang menyebabkan sakit. 

Pembahasan Seputar Organ Tubuh 

Dia adalah salah satu organ tubuh... dan dia membantu manusia dalam merasakan lingkungan sekitar, dan berinteraksi dengan 
dirinya, dan itulah tambahan dalam daerah listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh tubuh menyebabkan gangguan dan 
merusak fungsi organ tubuh sehingga akhirnya mengalami penyakit modern yang disebut dengan "perasaan sumpeg", kejang-
kejang otot, radang tenggorokan, mudah capek/lelah, stress ... sampai sering lupa, migrant, dan masalah menjadi semakin 
parah apabila tanpa ada usaha untuk menghindari penyebab semua ini, yaitu menjauhkan tubuh kita dari segala peralatan dan 
tempat-tempat yang demikian. 

Solusinya ??? 
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Harus dengan mengikuti sesuatu yang diridhai untuk mengeliminir hal itu semua, ... yaitu dengan bersujud kepada Satu-
satunya Dzat yang Maha Esa sebagaimana kita sudah diperintah untuk hal itu, dimana sujud itu dimulai dengan menempelkan 
dahi ke bumi (lantai). Maka di dalam sujud akan mengalir ion-ion positif yang ada di dalam tubuh ke bumi (sebagai tempat 
ion-ion negatif). dan seterusnya sempurnalah aktivitas penetralisiran dampak listrik dan magnet. Lebih khusus lagi ketika 
sujud dengan menggunakan 7 anggota badan (dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki) maka dalam 
posisi ini sangat memudahkan bagi kita menetralisir dampak listrik dan magnet. Diketahui selama penelitian, agar semakin 
sempurna proses penetralisiran dampak itu semua, maka sujud harus menghadap ke Makkah (Masjid Ka'bah), yaitu aktivitas 
yang kita lakukan di dalam shalat (qiblat). Sebab Makkah adalah pusat bumi di alam semesta. Dan penelitian semakin jelas 
bahwa menghadap ke Makkah ketika sujud adalah tempat yang paling utama untuk menetralisir manusia dari hal-hal yang 
mengganggu fikirannya dan membuat rileks. 

Subhanallah, ....pengetahuan yang menakjubkan. Sumber : internet. 

Silahkan baca juga buku : Keajaiban shalat menurut ilmu kesehatan China karya Lukman Hakim Saktiawan * Misteri Shalat 
Berjamaah bagi kesehatan fisik & Psikis karya Imam Musbikin * Sholat sebagai Terapi Psikologi karya Muhammad Bahnasi 
(Motivator dan psikolog di Mesir) * Shalat For character Building karya M. Fauzi Rahman * Mukjizat Gerakan Shalat untuk 
pencegahan dan pengobatan penyakit karya dr Sagiran, M. Kes & Drs. Madyo Wratsongko, MM * Menyingkap Rahasia 
Gerakan-gerakan sholat “Keajaiban Gerakan-gerakan sholat terhadap kesehatan psikologis dan fisik” karya Hilmi Al-Khuli 
* Pelatihan Shalat Khusyu karya Abu Sangkan * Al-Quran & Panduan kesehatan Masyarakat karya Dr. R. H. Su’dan M.D, 
S.K. M. * The Power Of Shalat “Mengajak kita merasakan betapa dahsyatnya gerakan shalat bagi kesehatan jasmani dan 
ruhani” karya Syaikh Jalal Muhammad Syafi’I * Misteri Pengobatan dalam Shalat “Mengungkap rahasia pengobatan dan 
kesehatan dalam ibadah shalat” karya Ahmad bin Salim Baduweilan * dll. 

Terapi Dzikir 

Menurut hasil penelitian Alvan Goldstein, ditemukan adanya zat endorphin dalam otak manusia, yaitu suatu zat yang 
memberikan efek menenangkan yang disebut endogegonius morphin. Drs Subandi menjelaskan, bahwa kelenjar endorfina 
dan enkefalina yang dihasilkan oleh kelenjar pituitrin di otak ternyata mempunyai efek mirip dengan opiat (candu) yang 
memiliki fungsi menimbulkan kenikmatan (Pleasure principle), sehingga disebut opiate endogen. Apabila seseorang dengan 
sengaja memasukkan zat morphin ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi penghentian produksi endorphin. Pada pengguna 
Narkoba, apabila dilakukan penghentian morphin dari luar secara tiba-tiba, orang akan mengalami Sakaw (ketagihan yang 
menyiksa dan gelisah) karena otak tidak lagi memproduksi zat tersebut. Untuk mengembalikan produksi endorphin di dalam 
otak bisa dilakukan dengan Meditasi, sholat yang benar atau melakukan Dzikir-dzikir yang memang banyak memberikan 
ketenangan. 

Dr. R. H. Su’dan M.D, S.K.M : “Penyimpangan seks seperti hiperseks, lesbian, homoseks, masochisme dan lain 
sebagainya dapat sembuh dengan dzikrulloh (mengingat Allah). Juga penyimpangan jiwa lainnya seperti psychopatia 
semacam kleptomania atau suka mencuri, penyakit jiwa karena stress atau ketegangan hidup yang berlebihan. Apalagi kalau 
hanya penyakit psikosomatik, mudah sekali ditanggulangi dengan dzikrulloh. Bahkan penyakit jiwa yang sebenarnya seperti 
psychosis pun dapat diselesaikan dengan dzikrulloh pula” 

“Kalaulah kita mau melatih diri untuk berdzikir dengan tenang, serta berpikir luas, maka tentu semakin tampak jelas 
betapa agungnya Allah SWT. dan betapa luar biasa kasih sayang-NYA” (Drs. KH. M. Djufri Raksana. M. Si . Pusat Studi 
Islam dan filsafat-UMM/mantan bid. Penerangan Agama, Depag-Jawa Timur) 

DR. Aidh al-Qarni  menulis dalam bukunya yang berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) : ketika laut 
bergemuruh, ombak menggunung, dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyeru : 
“Ya Allah!”. Ketika seseorang tersesat di tengah gurun pasir, kendaraan menyimpang jauh dari jalurnya, dan para kafilah 
bingung menentukan arah perjalanannya, mereka akan menyeru : “Ya Allah!”. ketika musibah menimpa, bencana melanda, 
dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru : “Ya Allah!”. Ketika semua cara tak mampu menyelesaikan, 
setiap jalan terasa menyempit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, mereka pun menyeru : “Ya Allah!”. 
Ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa serasa tertekan oleh beban berat kehidupan 
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yang harus Anda pikul, menyerulah : “Ya Allah!”. Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang 
menetes penuh keikhlasan, dan semua keluhan yang menggundahgulanakan hati adalah hanya pantas ditujukan ke hadirat-
NYA. Setiap dini hari menjelang, tengadahkan kedua telapak tangan, julurkan lengan penuh harap, dan arahkan terus tatapan 
matamu ke arah-NYA untuk memohon pertolongan! Ketika lidah bergerak, tak lain hanya untuk menyebut, mengingat dan 
berdzikir dengan nama-NYA. Dengan begitu, hati akan tenang, jiwa akan damai, syaraf tak lagi menegang, dan iman kembali 
berkobar-kobar. 

 

Bimbim Slank :  

Pertolongan Allah di Puncak Sakaw  
 

Keringat bermanik-manik di wajahnya. Tubuhnya menggigil. Wajahnya yang tirus dan kuyu menyemburatkan rasa sakit yang 
sangat. Napasnya pun tersengal-sengal. Di puncak rasa sakit yang tak terperikan, anak muda yang sakaw (ketigahan narkoba), 
teringat pada Allah. ''Ya, Allah, sembuhkan aku dari rasa sakit ini, bebaskan aku dari jerat narkoba,'' hatinya mengerung, 
memanjatkan doa. 

Sekonyong-konyong, ia merasa ada kesejukan, mengaliri jiwanya. Kesejukan itu bagaikan air yang merendam rasa sakit pada 
jasmaninya. 

Bimbim, demikian anak muda yang sakaw itu, tak dapat melupakan pengalaman tersebut. Pengalaman itu, tak sekadar 
membekas di bilik hatinya, tetapi memicunya untuk mendekatkan diri pada-Nya sekaligus lebih menghayati agama Islam. 
Sepotong doa, baginya di puncak kritis, menjadi obat yang mengeluarkannya dari jerat narkoba. 

Bimbim, siapa tak mengenal nama itu? Nama itu terpahat di benak para slankers, penggemar grup rock Slank. Bimbim 
bersama personel Slank, seperti jamaknya bagi sebagaian rocker pada kala itu, memang sempat menjadi budak narkoba. 
Narkoba bagaikan setan. Awalnya, mengiming-iming kebebasan berekspresi dan kekayaan kreativitas, sehingga mereka 
menggunakan narkoba untuk eksis di blantika musik Indonesia. ''Dulu dengan menggunakan narkoba memang bisa 
membantu,'' kisah Bimbim. 

Tak mengherankan, narkoba menjadi gaya hidup, awak Slank. Tak hanya Bimbim, Kaka dan Irfan pun 
mengonsumsinya.Maka dengan mata celong, kelakukan tak terkontrol, mereka lebih mirip monster di panggung. Ironisnya, 
penggemarnya mengelu-elukannya. ''Yang ganjil malahan orang luar yang melihat kita. Kita sih ngerasa benar juga,'' kenang 
Bimbim. 

Namun, narkoba itu laiknya setan. Setelah terjerumus kepada narkoba, Bimbim maupun Kaka belakangan merasa daya 'sihir' 
narkoba, berkurang. Sebaliknya, mereka merasa fisik dan jiwa kian layu, bahkan, mengutip istilah mereka, ''hampir mati.'' 
Merasakan dampak buruknya, awak Slank pun sepakat untuk keluar dari jebakan narkoba. Semula, mereka mencoba 
mengurangi dosis, dengan harapan kelak dapat berhenti. 

Kenyataannya? Hingga lima tahun, mereka tak kunjung berhenti. ''Jadi kalau mau berhenti harus mendadak. Hari ini mau 
berhenti, ya hari itu juga nggak lagi mau bersentuhan dengan narkoba,'' jelas penabuh drum itu. Kaka, sang vokalis, 
berpendapat demikian. Ia melukiskan, obat dan dokter hanya pembantu, yang utama ialah niat untuk berhenti. Irfan, pemain 
bass, menambahkan dari semua itu kemauan memohon petunjuk Allah. ''Tanpa berdoa nggak mungkin kita bebas dari 
narkoba.'' Mereka yang tak percaya Allah mustahil keluar dari jerat narkoba.  
 
Tanpa bantuan Allah dan dukungan keluarga, para awak Slank itu meyakini, mustahil dapat sembuh. ''Kita nggak lupa 
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berdoa. Ya berdoa untuk karier kita dan supaya lepas dari narkoba. Alhamdulillah akhirnya dijawab oleh Allah dan kita diberi 
kesempatan sekali lagi,'' kisah Bimbim.  

Di sisi lain, menurut Kaka, peran keluarga terutama Bunda (orangtua Bimbim) menyebabkan mereka sembuh. Bunda begitu 
sabar dan telaten merawat mereka. Menghadapi awak-awak Slank, Bunda memperlakukan mereka, tak ubahnya bayi. Berkat 
doa mereka sendiri maupun Bunda sekaligus ketawakkalan orangtua tersebut, mereka sembuh dari narkoba, pada 2000. 

Kelimanya -- Bimbim, Kaka, Ridho, Abdi dan Ifan -- kini merasa lebih sehat jasmani maupun rohani dibandingkan dulu. 
Berhasil keluar dari kungkungan 'setan' tersebut, merupakan pengalaman ruhani yang terbesar, bagi awak Slank. ''Kalau 
dipikir-pikir mustahil kami dapat keluar, tanpa pertolongan Allah.'' 

Berkat pertolongan-Nya - yang jika Cuma menggunakan logika manusia mustahil mereka mendapatkan hidayah-Nya akibat 
keburukan perilaku - mereka menyadari betapa Allah maha pengasih. Mereka pun semakin berupaya mendekatkan diri 
kepada agama. Salah satu bentuknya berdoa sebelum konser. ''Ya bayangin aja, kita sering konser di banyak kota hanya 
dalam waktu tiga bulan. Kasarnya kalau bukan karena pertolongan Allah, kita pasti nggak akan kuat. Alhamdulillah konser 
berjalan lancar, '' ujar Bimbim. 

Mengaku telah memulai ritual doa sebelum manggung sejak awal, Kaka mengisahkan, dengan semua awak Slank muslim, 
justru membuat kompak. ''Doanya bismillah dan baca fatihah,'' kisah Kaka. Slank pun lebih dewasa, bahkan, kini berupaya 
menanamkan kesadaran bagi penggemarnya di sela-sela pertunjukan. 

Pengalaman berkesan lainnya bagi para rocker ini saat turut memeriahkan Konser Hijriyah yang diselenggarakan Republika 
pada dua tahun silam. ''Tanpa pikir panjang kami iyakan, ini berkah tersendiri,'' kenang Bimbim. Merupakan pengalaman 
musikal relijius pertama Slank, pada perhelatan keislaman itu, grup rock ini berkolaborasi dengan Hadad Alwi. 

Apa yang dipetik dari pengalaman musikal relijius itu? mengandaikan konser itu merupakan bentuk lain ibadah Slank, Kaka 
mengakui ada nuansa berbeda karena sebelumnya tidak pernah menyanyikan lagu religius. Penjiwaan terhadap lagu inilah 
yang agak sulit dilakukan dalam tempo singkat. Bila untuk tembang pop rock biasanya hanya butuh waktu satu hari, tetapi 
menjiwai lagu religius baru bisa dua hari. Itupun setelah banyak bertanya kepada Hadad Alwi dan sejumlah orang yang 
memahami bahasa Arab.  

Keseharian mereka pun kini kian islami terutama karena semua personelnya pemeluk Islam. Ini menciptakan suasana 
kondusif bagi Slank. Masing-masing menjadi bisa saling memberitahu dan memberi arah. Kadang salah satu dari kelimanya 
mengingatkan untuk shalat. Kendati kegiatan rutin keagamaan belum dilaksanakan, namun ada momen-momen tertentu yang 
mereka gunakan untuk berkumpul bersama. Semisal berbuka puasa, sahur dan takbiran bersama. 

Bimbim pun kini lebih bening membandingkan masyarakat maju di negara sekuler. Di sana, menurutnya, sebagian 
penduduknya memang tak percaya Tuhan. Di Indonesia? Kendati hidup modern, masyarakatnya masih mengingat Allah. 
Bimbim pun berharap, mereka dapat mewujudkan impian di masa datang, yaitu menyelipnya nuansa reliji pada album-album 
barunya. Namun, Bimbim menegaskan, Islam tak harus identik dengan Arab, begitupun dengan musiknya. ''Bagi Slank, 
musik Islam dapat dibungkus dengan corak apapun, pop modern misalnya,'' ujarnya. Sumber : www.mualaf.com 

Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah  menulis dalam bukunya yang berjudul “Metode Pengobatan Nabi SAW.” : “Kiat lain terhadap 
musibah adalah dengan menyadari bahwa yang memberi musibah kepadanya itu adalah Allah yang Maha Bijaksana, Rabb 
dari segala Makhluk yang Bijak, Ar-Rahman (Maha Penyayang), Rabb dari segala Makhluk yang penuh rahmat. Dan juga 
menyadari bahwa Allah mengirimkan musibah itu kepadanya bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menyiksanya dan 
juga bukan untuk menyakitinya. Tetapi Allah memberikan cobaan itu untuk menguji kesabaran, keridhaan dan keimanannya. 
Agar Allah mendengar do’a dan penyerahan dirinya kepada-NYA, agar ia bersimpuh di depan pintu-NYA; dengan 
mengharapkan rahmat-NYA, memasrahkan kehancuran hatinya di hadapan-NYA, dan menyampaikan keluh kesah kepada-
NYA. Kalau Allah tidak mengobati para hamba-NYA melalui cobaan dan bala, niscaya mereka akan melampaui batas, 
berbuat semena-mena dan tidak mengenal aturan”. 
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William James berujar, ”Penderitaan telah membantu kita untuk mencapai suatu batas yang tidak pernah terbayangkan. 
Andaikata Dostoyevsky dan Leo Tolstoy tidak mengalami kehidupan yang pahit, keduanya tak akan sukses menulis memoar 
dan novel-novel yang mengagumkan dan abadi hingga saat ini”. Dengan demikian, keyatiman; kebutaan; pengasingan; dan 
kemiskinan adalah salah satu sebab tumbuhnya kreativitas, produktivitas, kemajuan dan kontribusi.  

Jhon F. Kennedy : ”Krisis besar akan melahirkan sosok yang hebat dan akan melahirkan keberanian untuk bertindak” 

Terapi Do'a 

Larry Dossey, MD. Seorang dokter yang lebih terkenal karena bukunya yang berjudul Recovering the Soul, pandangan 
dunianya yang ilmiah itu menjadi goncang setelah ia praktek bertahun-tahun dan akhirnya menemukan bukti ilmiah bahwa 
do’a mempunyai kekuatan menyembuhkan. Terbitlah bukunya yang berjudul Healing Words, yang dalam pengantarnya 
dikatakan bahwa dengan memasukkan seni penyembuhan yang memperhatikan segi-segi spiritual ke dalam ilmu kedokteran, 
buku ini akan membuka jalan menuju “suatu ilmu kedokteran yang lebih efektif dan sekaligus lebih manusiawi, suatu ilmu 
kedokteran yang berfungsi dan lebih baik”. Seperti umumnya orang yang menyelesaikan pendidikan kedokteran, Larry 
Dossey pada awalnya juga menganggap do’a adalah tak ubahnya seperti takhayul. Mereka yang tidak percaya akan do’a pada 
umumnya menganggap bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bukti kemanjuran do’a itu 
metodologinya payah, rancangan dan pengamatannya jelek, sehingga hasilnya berupa khayalan belaka. Tetapi, ternyata tidak 
demikian. Hingga tahun 1993, para peneliti telah melakukan studi terkontrol sebanyak 131 kali (Healing Research), bahkan 
ada yang telah menggunakan rancangan tertinggi, Double Blind Randomized Control Trial. Lima puluh enam kajian ini 
memperlihatkan hasil-hasil yang signifikan secara statistik pada P < 0,01 sedangkan 21 studi memperlihatkan signifikansi P < 
0,5. percobaan-percobaan ini berkaitan dengan pengaruh-pengaruh penyembuhan do’a terhadap enzim, sel, ragi, bakteri, 
tumbuhan, binatang, dan manusia. Apabila masih dipertanyakan mutunya, maka jawabnya, 10 di antaranya adalah disertasi 
doctor, 2 tesis magister, sisanya terpublikasikan dalam jurnal-jurnal kedokteran ternama. Larry Dossey mengajukan beberapa 
kecenderungan masa depan bahwa apabila konsep non-lokal sudah diterima maka do’a / aktifitas ibadah akan diakui sebagai 
suatu kekuatan ampuh dalam ilmu kedokteran dan akan menjadi bagian dalam arus utama kedokteran. Aktifitas ibadah akan 
menjadi baku dalam praktek kedokteran ilmiah pada kebanyakan komunitas kedokteran. Penggunaannya akan semakin 
meluas, sehingga untuk tidak menyarankan penggunaan do’a sebagai bagian integral perawatan medis pada suatu hari akan 
merupakan kesalahan pengobatan medis. 

Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater (Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Doktor 
di bidang NAZA)  : "Selain terapi medis, sholat, berdoa dan berdzikir dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus 
HIV/AIDS". 

Dr. Handrawan Nadesul, dalam salah satu artikel yang ada di buku berjudul ”Memahami Otak” (diterbitkan oleh 
Penerbit Kompas), menulis : ”Hidup kita sudah begini susah, maka jangan lagi ditambah susah. Pilihan untuk lebih banyak 
melakukan perenungan sungguh bijaksana. Kini agaknya kita perlu lebih banyak melakukan kegiatan spiritualitas. Kita perlu 
meningkatkan intelegensia spiritualitas (Spiritual Quotient, SQ, Danah Zohar & Ian Marshal), antara lain lewat pencarian ke 
dalam diri dengan perjuangan ke luar.  

Orang-orang yang banyak melakukan do’a, meditasi, bersembahyang, berzikir, tahajud, akan mampu menjinakkan sistem 
saraf otonom tubuhnya. Tabiat saraf otonom kita, lantaran kehidupan serba modern sekarang ini, rata-rata kian liar dan binal. 
Secara sadar kita sendiri tak mampu mengendalikannya. Aktivitas saraf otonom, yang bikin kita garang dan pemberang 
selama ini, ada di luar pengaruh alam sadar kemauan kita. Satu cara menjinakkannya, katanya, dengan lebih banyak 
melakukan kegiatan spiritual.   

Orang yang tinggi spiritualitasnya tinggi pula gelombang alfa di otaknya. Ini yang membuat hidup menjadi lebih tenang, 
sekali pun badai kecemasan, ketakutan, dan kepanikan terus menerjang tanpa perlu minum obat atau minta bantuan dukun. 
Dengan demikian risiko kena stroke, jantung koroner, sakit jiwa, dan kanker menjadi lebih kecil. 

Kebanyakan stres dan berperasaan negatif yang mengguyur orang modern sekarang ini mencetuskan banyak sekali 
penyakit. Gerak spiritualitas akan bisa meredamnya”.   
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Dr. Benny Ardjil, SpKJ (Kapuslab T & R BNN) : ”Deng an cara Spiritual, Hati dan Jiwa mereka (korban 
Narkoba) bisa sembuh”  

Carrel Aulia  (1980 : 19,20) mengemukakan bahwa “Apabila do’a itu dibiasakan dan bersungguh-sungguh, maka 
pengaruhnya menjadi sangat jelas. Ia merupakan semacam perubahan kejiwaan dan kebadanan. Ketentraman ditimbulkan 
oleh do’a itu merupakan pertolongan yang besar pada pengobatan”. Mengenai tidak dikabulkannya do’a, selanjutnya Carrel 
mengemukakan “Do’a itu sering tidak berhasil, karena kebanyakan yang memanjatkan do’a itu masuk golongan orang-orang 
yang hanya mementingkan diri sendiri, pembohong, penyombong, bermuka dua, tidak beriman dan mengasihi”. 

Ajaran Islam penuh dengan do’a, seperti do’a hendak dan bangun tidur, do’a sebelum dan sesudah makan, do’a keluar-
masuk toilet, do’a naik kendaraan, do’a keluar-masuk Masjid, dan lain-lain. 

Silahkan baca juga buku : DOA DAN DZIKIR SEBAGAI PELENGKAP TERAPI MEDIS karya Prof. Dr. dr. H. Dadang 
Hawari * Hidup Sehat dengan dzikir & doa karya Syaikh Muhammad Bayumi * Rahasia kekuatan Doa karya Asep Rohidin 
* Meraih kesembuhan dengan Doa karya Ibrahim Muhamad Hasan al-Jamal * dll.  

 
 

Bagaimana Doa Dapat Mempercepat Kesembuhan Pasien? 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS. Al Mu'min, 40:60) 

Menurut Al Qur'an, doa, yang berarti "seruan, menyampaikan ungkapan, permintaan, permohonan pertolongan," adalah 
berpalingnya seseorang dengan tulus ikhlas kepada Allah, dan memohon pertolongan dari-Nya, Yang Mahakuasa, Maha 
Pengasih dan Penyayang, dengan kesadaran bahwa dirinya adalah wujud yang memiliki kebergantungan. Penyakit adalah 
salah satu dari contoh tersebut yang dengannya manusia paling merasakan kebergantungan ini dan lebih mendekatkan diri 
kepada Allah. Tambahan lagi, penyakit adalah sebuah ujian, yang direncanakan menurut Hikmah Allah, yang terjadi dengan 
Kehendak-Nya, dan sebagai peringatan bagi manusia akan kefanaan dan ketidaksempurnaan kehidupan ini, dan juga sebagai 
sumber pahala di Akhirat atas kesabaran dan ketaatan karenanya. 

Sebaliknya mereka yang tidak memiliki iman, meyakini bahwa jalan kesembuhan adalah melalui dokter, obat atau 
kemampuan teknologi mutakhir dari ilmu pengetahuan modern. Mereka tidak pernah berhenti untuk merenung bahwa Allah-
lah yang menyebabkan keseluruhan perangkat tubuh mereka untuk bekerja di saat mereka sedang sehat, atau Dialah yang 
menciptakan obat yang membantu penyembuhan dan para dokter ketika mereka sakit. Banyak orang hanya kembali 
menghadap kepada Allah di saat mereka sadar bahwa para dokter dan obat-obatan tidak memiliki kesanggupan. Orang-orang 
yang berada pada keadaan tersebut memohon pertolongan hanya kepada Allah, setelah menyadari bahwa hanya Dialah yang 
dapat membebaskan mereka dari kesulitan. Allah telah menyatakan pola pikir ini dalam sebuah ayat:  

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah 
Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa 
kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu 
memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. (QS, Yunus, 10:12) 

Padahal sesungguhnya, sekalipun dalam keadaan sehat, atau tanpa cobaan atau kesulitan lain, seseorang wajib berdoa dan 
bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, kesehatan dan seluruh karunia yang telah Dia berikan. 

Inilah satu sisi paling penting dari doa: Di samping berdoa dengan lisan menggunakan suara, penting pula bagi seseorang 
melakukan segala upaya untuk berdoa melalui perilakunya. Berdoa dengan perilaku bermakna melakukan segala sesuatu 
yang mungkin untuk mencapai harapan tertentu. Misalnya, di samping berdoa, seseorang yang sakit sepatutnya juga pergi ke 
dokter ahli, menggunakan obat-obatan yang berkhasiat, dan menjalani perawatan rumah sakit jika perlu, atau perawatan 
khusus dalam bentuk lain. Sebab, Allah mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada sebab-sebab tertentu. Segala 
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sesuatu di dunia dan di alam semesta terjadi mengikuti sebab-sebab ini. Oleh karena itu, seseorang haruslah melakukan segala 
hal yang diperlukan dalam kerangka sebab-sebab ini, sembari berharap hasilnya dari Allah, dengan kerendahan diri, berserah 
diri dan bersabar, dengan menyadari bahwa Dialah yang menentukan hasilnya. 

Pengaruh menguntungkan dari keimanan dan doa bagi orang sakit, dan bagaimana hal ini dapat mempercepat penyembuhan 
adalah sesuatu yang telah menarik perhatian dari dan dianjurkan oleh para dokter. Dengan judul "God and Health: Is Religion 
Good Medicine? Why Science Is Starting to Believe" [Tuhan dan Kesehatan: Apakah Agama Adalah Obat Yang Baik? 
Mengapa Ilmu Pengetahuan Mulai Percaya], majalah terkenal Newsweek terbitan tanggal 10 November 2003 mengangkat 
pengaruh agama dalam penyembuhan penyakit sebagai bahasan utamanya. Majalah tersebut melaporkan bahwa keimanan 
kepada Tuhan meningkatkan harapan pasien dan membantu pemulihan mereka dengan mudah, dan bahwa ilmu pengetahuan 
mulai meyakini bahwa pasien dengan keimanan agama akan pulih lebih cepat dan lebih mudah. Menurut pendataan oleh 
Newsweek, 72% masyarakat Amerika mengatakan mereka percaya bahwa berdoa dapat menyembuhkan seseorang dan berdoa 
membantu kesembuhan. Penelitian di Inggris dan Amerika Serikat juga telah menyimpulkan bahwa doa dapat mengurangi 
gejala-gejala penyakit pada pasien dan mempercepat proses penyembuhannya. 

Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Michigan, depresi dan stres teramati pada orang-orang yang taat beragama 
dengan tingkat rendah. Dan, menurut penemuan di Universitas Rush di Chicago, tingkat kematian dini di kalangan orang-
orang yang beribadah dan berdoa secara teratur adalah sekitar 25% lebih rendah dibandingkan pada mereka yang tidak 
memiliki keyakinan agama. Penelitian lain yang dilakukan terhadap 750 orang, yang menjalani pemeriksaan 
angiocardiography [jantung dan pembuluh darah], membuktikan secara ilmiah "kekuatan penyembuhan dari doa." Telah 
diakui bahwa tingkat kematian di kalangan pasien penyakit jantung yang berdoa menurun 30% dalam satu tahun pasca 
operasi yang mereka jalani. 

Sejumlah contoh doa yang disebutkan dalam Al Qur'an adalah: 

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan 
Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang". Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, 
lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan 
bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. 

(QS. Al Anbiyaa', 21:83-84) 

Dan (ingatlah  kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain 

Engkau.  Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." Maka Kami telah 
memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 

beriman. (QS. Al Anbiyaa', 21:87-88) 

Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang 
diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya 

Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera 
dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan 

mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami. (QS. Al Anbiyaa', 21:89-90) 

Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami). (QS. Ash 
Shaaffaat, 37:75) 

Sebagaimana telah disebutkan, doa tidak semestinya hanya dilakukan untuk menghilangkan penyakit, atau kesulitan-kesulitan 
duniawi lainnya. Orang beriman yang sejati haruslah senantiasa berdoa kepada Allah dan menerima apa pun yang datang 
dari-Nya. Kenyataan bahwa sejumlah manfaat doa yang diwahyukan di dalam banyak ayat Al Qur'an kini sedang diakui 
kebenarannya secara ilmiah, sekali lagi mengungkapkan keajaiban yang dimiliki Al Qur'an. 
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Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al 
Baqarah, 2:186)67 

Terapi Aroma (Aromatherapy) 

Memakai wewangian terutama ketika memasuki masjid adalah sunnah Nabi. Kita semua tahu, saraf penciuman (nervus 
Olfaktorius) adalah satu-satunya saluran yang terbuka menuju otak. Melaui saraf ini aroma tersebut akan mengalir ke bagian 
yang melingkari otak sehingga mampu memicu memori terpendam dan mempengaruhi tingkah laku emosional yang 
bersangkutan. “ini bisa terjadi karena aroma tersebut menyentuh langsung pusat emosi dan kemudian bertugas 
menyeimbangkan kondisi emosional”, tambah Michael Scholes,, Presiden Aroma-Therapy Seminar, Los Angeles. 

Penerapan terapi ini pun amat sederhana dan mudah. Beberapa cara bisa dipilih sesuai selera. Mereka yang tidak mau 
bersusah payah, cukup hanya dengan menghirup langsung aroma minyak murni melalui hidung. Dengan begitu baunya 
terbawa ke saraf penciuman. “Pengertian aroma atau bau ini memang sulit dipahami. Namun perilakunya amat spesifik dan 
berbeda dengan tipe stimulasi sensorik jenis lain. Yang jelas, bau atau aroma seperti halnya setiap sensasi kenikmatan, akan 
melepaskan zat seperti endorphins yang digunakan untuk memerangi stress,” ujar Marcel Lavabre, Penulis buku 
Aromatherapy Workbook. 

Para Peneliti membuktikan bahwa orang yang berada di lingkungan yang beraroma enak dan wangi mempunyai rasa 
percaya diri yang tinggi. Dalam bukunya yang berjudul Secrets of Power Presentations (Rahasia Kekuatan Presentasi), Peter 
Urs Bender menjelaskan bahwa parfum juga memperkuat presentasi Anda. 

Aromatherapy adalah terapi yang menggunakan essential oil atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki atau 
menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan serta menenangkan jiwa raga. Kata ”aroma” berarti bau wangi 
atau keharuman tumbuhan. Kadang, aroma ini bisa kita temukan di halaman rumah kita sendiri seperti aroma bunga melati 
atau mawar misalnya. Alam memang merupakan sebuah ”lemari obat” yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan. Riset 
menyatakan bahwa essential oil sangat berkhasiat sebagai penangkal infeksi, karena tidak seperti obat-obatan yang 
mengandung berbagai campuran bahan sintetis, essential oil mengobati infeksi tanpa membahayakan jaringan tubuh. Riset 
ilmiah telah membuktikan bahwa essential oil sanggup membusukkan serta menetralisasikan bakteri dan virus. Jika semua 
orang mempelajari aromatherapy dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dunia ini akan semerbak wangi seperti 
surga. Semua jiwa akan merasa tenang, damai,  dan mengendurkan niat jahat seseorang. 

Aromatherapy memberikan efek yang berbeda pada setiap individu. Tergantung pada usia, gaya hidup, dan bagaimana 
pemakai menggunakannya. Efek aromatherapy akan terasa lebih baik lagi jika Anda mengikuti pola hidup seimbang. 
Penyembuhan kuno India dan Cina memiliki dasar pemikiran bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa merupakan bentuk kesatuan 
yang berhubungan erat dengan lingkungan sekitarnya. 

Berikut ini ada 36 jenis essential oil yang patut Anda kenal. Dikutip sesuai kebutuhan dari sebuah buku berjudul Panduan 
aromatherapy untuk pemula ”Cara Mudah Memanfaatkan Wewangian alami untuk keselarasan Pikiran, Jiwa, dan raga”, 
karya  Aini S. Hutasoit. (karena aromatherapy banyak memberikan inspirasi pada kehidupannya maka ia memperdalam 
pengetahuan seni tersebut pada Australian College of Natural Therapies) 

1. Basil (Ocimum basilicum). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan ketegasan, konsentrasi, rasa 
percaya diri, perasaan bahagia, seimbang, kejernihan pikiran, relaksasi, keyakinan dalam mengambil keputusan. 
Mengurangi masalah pernapasan, rasa takut, depresi, kelelahan mental, insomnia, kegelisahan, histeria. 

2. Bergamot (Citrus Bergamia). Bermanfaat untuk meningkatkan energi positif, rasa tenang, relaksasi, konsentrasi, 
rasa percaya diri, rasa pasrah, seimbang, motivasi, bahagia, semangat, dan kepuasan jiwa. Mengurangi depresi, rasa 
bimbang, rasa kesepian, rasa tegang, iri dan sedih. 

                                            
67 Harunyahya.org 
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3. Cajeput (Melaleucia leucodendron). Bermanfaat untuk meningkatkan energi, menstimulasi mental, kondisi 
kesehatan, kejernihan dalam berpikir. Mengurangi masalah pernafasan, rasa lelah mental, ketidak sabaran, 
kebiasaan menunda-nunda.  

4. Cedarwood (Juniperus Virginiana). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan, pikiran 
positif, keseimbangan, gairah seksual, rasa percaya diri, konsentrasi, rasa aman, kekuatan mental, kepedulian, dan 
daya tahan tubuh. Mengurangi pikiran negatif, rasa tertekan, insomnia, rasa takut, masalah pernafasan, gangguan 
emosi saat menstruasi, ketegangan, perasaan ragu-ragu, rasa mudah tersinggung, dan rasa curiga. 

5. Chamomile (Matricaria Chamomilla). Hindari saat tiga bulan pertama. Bermanfaat untuk meningkatkan 
penyembuhan, rasa damai, sikap positif, kesabaran, relaksasi, stabilitas, keseimbangan emosi, kualitas tidur. 
Mengurangi stres, rasa kurang sabar, rasa gelisah, insomnia, histeria, rasa sensitif yang berlebihan, rasa benci atau 
dendam. 

6. Clove (Eugina Caryophyllata). Bermanfaat untuk meningkatkan kepekaan mental, keseimbangan emosi, daya 
ingat, daya tahan tubuh, rasa aman, ketenangan, keyakinan dalam membuat keputusan. Mengurangi kelelahan 
mental, perasaan kehilangan arah, kelemahan emosi, perasaan gagal. 

7. Clary sage (Salvia Sclarea). Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan jiwa, gairah seksual, kesehatan, 
relaksasi, kejernihan pikiran, kreativitas, inspirasi, keseimbangan, vitalitas, rasa percaya diri. Mengurangi masalah 
menstruasi yang tidak rutin, stres, perasaan tertekan, migren, berdebar-debar, rasa curiga, khawatir, kelelahan 
mental, rasa bersalah, obsesif, mudah menangis, rasa dingin (frigidity). 

8. Cypress (Cupressus Sempervirens). Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan jiwa, rasa pasrah, keterbukaan 
terhadap perubahan, kekuatan, kejujuran, keyakinan terhadap diri, kebijaksanaan, rasa keyakinan dalam mengambil 
keputusan. Mengurangi masalah menopause, rasa tegang, stres, rasa sedih, khawatir, dan rasa kesepian. 

9. Eucalyptus (Eucalyptus Globulus). Bermanfaat untuk meningkatkan penyembuhan, protectiveness, konsentrasi, 
vitalitas, keseimbangan emosi, dan spontanitas. Mengurangi panas badan saat flu, sakit kepala, kelakuan yang tidak 
rasional, kemarahan, mengusir insek serta menghilangkan bau yang tidak sedap. 

10. Fennel (Feoniculum Vulgare). Bermanfaat untuk meningkatkan rasa senang, ketekunan, rasa percaya diri, 
relaksasi, kreatifitas, keberanian, rasa aman, rasa segar, assertiveness, ambisi. Mengurangi rasa mual saat 
menstruasi, ketidaknyamanan dalam masalah menopause, terjadinya konflik, rasa khawatir, rasa lesu, dan 
kurangnya gairah hidup. 

11. Frankincense (Boswella Carteri). Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan jiwa, keseimbangan, 
penyembuhan, rasa aman, kebijaksanaan, keberanian. Mengurangi masalah pernafasan, rasa sakit saat menstruasi, 
stres, insomnia, perasaan lemah secara emosional, rasa cemas, perasaan lelah, ketidak seimbangan, sedih, obsesif. 

12. Geranium (Pelargonium Graveolens). Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, 
bahagia, rasa aman, rasa percaya diri, pemikiran yang logis, rasa syukur, keterbukaan terhadap perubahan. 
Mengurangi masalah menopause, stres, depresi, pengusir serangga, rasa cemas, emosional, sering terjadinya 
perubahan sikap. 

13. Ginger (Zingiber Officinale). Bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan dalam mengambil keputusan, 
keberanian, rasa percaya diri, kekuatan, daya ingat, gairah seksual, vitalitas, rasa pengertian, kehangatan, kekuatan. 
Mengurangi batuk, sakit kepala, mabok dalam perjalanan, masuk angin, lelah mental, impoten, rasa kesepian, rasa 
bingung, kesedihan, perasaan kehilangan arah. 

14. Grapefruit  (Citrus Paradisi). Bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan, energi positif, rasa percaya diri, rasa 
senang, vitalitas, spontanitas, keberanian, rasa aman, kejernihan dalam berpikir, kreativitas. Mengurangi depresi, 
masuk angin, rasa lelah  yang amat sangat, rasa kurang yakin dalam membuat keputusan, perasaan frustasi, 
kebencian, rasa tidak aman, kesedihan, rasa mudah tersinggung. 

15. Jasmine Absolute (Jasminum Officinale). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan, 
pikiran positif, gairah seksual, kepekaan, kejernihan pikiran, harapan, keterbukaan, kebijaksanaan, ketenangan jiwa, 
rasa bahagia, kehangatan, romans, cinta. Mengurangi depresi, rasa cemas, batuk, rasa sakit saat menstruasi, stres, 
stres sebelum menstruasi, sedih, kecewa, rasa iri. 
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16. Juniper (Juniperus communis). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan pikiran positif, ketenangan, 
rasa percaya diri, konsentrasi, kreatifitas, keterbukaan. Mengurangi perasaan tertekan, stres, rasa sakit saat 
menstruasi, perasaan tidak aman. 

17. Lavender (Lanvadula Officinalis). Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, rasa 
keterbukaan, keyakinan. Mengurangi rasa tertekan, stres, rasa sakit saat menstruasi, emosi yang tidak seimbang, 
histeria, rasa frustasi, kepanikan. 

18. Lemon (Citrus Limonom). Bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan, kewaspadaan, perasaan bahagia, vitalitas, 
pandangan positif, motivasi, keyakinan dalam mengambil keputusan, stabilitas. Mengurangi masalah pernafasan, 
tekanan darah tinggi, kelupaan, stres, pikiran yang negatif, rasa takut. 

19. Lemongrass (Cymbopogon Citratus). Bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, vitalitas, kepekaan, kejernihan 
dalam berpikir. Mengurangi rasa tertekan atau depresi, lelah mental, stres, perasaan gelisah. 

20. Marjoram  (Origanum Majorana). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur, ketenangan, 
keseimbangan, semangat, ketekunan, rasa nyaman, rasa percaya diri, konsentrasi. Mengurangi insomnia, rasa 
gelisah, stres karena menstruasi, rasa sakit saat menstruasi, rasa sedih, kesepian, rasa marah, dan benci. 

21. Melissa (Melissa Officinalis). Bermanfaat untuk meningkatkan rasa tenang, perasaan bahagia, pikiran positif, 
vitalitas, antusiasme, kepekaan, rasa aman, percaya diri. Mengurangi depresi, perasaan yang kosong, rasa khawatir, 
rasa lelah secara mental, insomnia, masalah pernapasan. 

22. Myrrh  (Commiphora Myrrha). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan inspirasi, pikiran positif, rasa 
tenang, rasa pasrah, rasa awet muda, kepercayaan. Mengurangi masalah pernapasan, perasaan terlalu sensitif, rasa 
putus asa, depresi, rasa kurang yakin, rasa marah. 

23. Neroli/Orange Blossom (Citrus Aurantium). Bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, rasa percaya diri, 
sensualitas, energi positif, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Mengurangi depresi, rasa gelisah, stres saat menstruasi, 
rasa takut, tidak tenang, rasa sedih, trauma masa lampau, perasaan kosong. 

24. Orange (Citrus Aurantium). Bermanfaat untuk menenangkan dan meningkatkan semangat. 

25. Patchouli (Pgostemon Cablin). Bermanfaat untuk meningkatkan pikiran positif, daya tahan, rasa percaya terhadap 
diri sendiri, vitalitas, keseimbangan, gairah seksual, kebijaksanaan, kepekaan, serta rasa tenang. Mengurangi rasa 
lelah mental, stres, depresi, rasa kurang percaya diri dalam hal seksual, insomnia, perasaan terlalu sensitif. 

26. Peppermint (Mentha Piperita). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, vitalitas, rasa 
percaya diri, pikiran positif, sensualitas, keyakinan arah dan tujuan hidup. Mengurangi rasa lelah, putus asa, 
histeria, sakit kepala, rasa takut. 

27. Pettigrain (Citrus Bigardia) Bermanfaat untuk meningkatkan harapan, rasa tenang, kekuatan emosional, rasa 
aman, keseimbangan, inspirasi, kebijaksanaan, kepekaan serta keterbukaan. 

28. Pine (Pines Sylvestris). Bermanfaat untuk meningkatkan energi positif, kebijaksanaan, kejujuran, konsentrasi, rasa 
aman, kekuatan batin, rasa berserah diri. Mengurangi rasa kurang yakin terhadap diri sendiri, rasa lelah, tendensi 
sakit flu, masalah pernapasan, rasa khawatir, dendam, depresi, rasa bersalah, sedih yang mendalam, rasa jenuh dan 
bingung. 

29. Rosemary (Rosemarinus Officinalis). Hindari saat hamil/mengidap darah tinggi. Bermanfaat untuk meningkatkan 
konsentrasi, kejernihan pikiran, kehangatan, kekuatan emosional, kreativitas, stabilitas, kepekaan, sensualitas, rasa 
percaya diri, kejujuran, energi positif, keterbukaan, ingatan. Mengurangi lelah mental, depresi, stres, rasa sakit saat 
menstruasi, masalah pernapasan. 

30. Rose (Rosa Centifolia/Rosa Damascena). Bermanfaat untuk meningkatkan sensualitas, pengertian, perasaan cinta, 
ketenangan, kehangatan, percaya diri, kebahagiaan, rasa aman, motivasi, keterbukaan, rasa kepedulian terhadap 
orang yang sedang mengalami kesusahan. Mengurangi depresi, stres, insomnia, perasaan putus asa, perasaan tidak 
aman, rasa takut secara seksual, rasa iri, perasaan kosong, dan marah. 
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31. Rosewood (Aniba Roseadora). Bermanfaat untuk meningkatkan relaksasi, vitalitas, energi positif, spiritualitas, rasa 
aman, konsentrasi, keseimbangan, energi sosial. Mengurangi rasa bimbang, kesulitan berkonsentrasi, perubahan 
emosi, depresi. 

32. Sandalwood (Santalum Album). Bermanfaat untuk meningkatkan keterbukaan, kehangatan, rasa percaya diri, 
kejujuran, ketenangan jiwa, perasaan cinta, sensualitas, rasa nyaman, harapan, kepercayaan, kebijaksanaan, 
pengertian, stabilitas, keberanian serta daya tahan. Mengurangi stres saat menstruasi, gangguan konsentrasi, rasa 
kesepian. 

33. Tea-Tree (Melaleuca Alternifolia). Bermanfaat untuk meningkatkan keberanian, rasa percaya diri, kesehatan 
mental, energi. Mengurangi masalah pernapasan, flu, rasa labil. 

34. Thyme (Thymus Vulgaris). Hindari saat hamil. Bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya diri, ketenangan, 
keseimbangan, fokus, konsentrasi, perasaan bahagia, rasa puas, vitalitas, ketekunan. Mengurangi depresi, rasa lelah 
fisik maupun mental, rasa takut, insomnia, rasa khawatir. 

35. Vetiver (Vetiveria Zizanioides). Bermanfaat untuk meningkatkan kebijaksanaan, rasa percaya diri, sensualitas, 
perasaan cinta, rasa nyaman, kekuatan emosi, kebijaksanaan, intuisi, ketentraman. Mengurangi stres, lelah mental, 
stres saat menstruasi, kesulitan tidur, rasa takut, rasa tertekan, rasa gelisah, rasa kehilangan arah, rasa kurang 
percaya diri. 

36. Ylang-Ylang (Canangium Odoratum). Bermanfaat untuk meningkatkan sensualitas, perasaan gembira, 
kehangatan, rasa percaya diri, keterbukaan, relaksasi, rasa nyaman, rasa tentram. Mengurangi depresi, kesulitan 
tidur, rasa tegang, stres saat menstruasi, lemah seksual, perasaan frustasi, rasa labil, rasa bersalah.                         

Terapi Puasa 

Puasa sangat menyehatkan tubuh dan dapat menjadi suatu metode Detoksifikasi (Pembersihan darah) yang sangat baik. 
Telah terbit banyak buku tentang Puasa yang ditulis oleh para pakar kesehatan. Salah satunya adalah “Manfaat Puasa menurut 
ilmu kesehatan” karya Dr. Bahar Azwar, SpB Onk. 

Abdul Mujib, M.Ag dan Jusuf Mudzakir, Msi . Dalam buku berjudul Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, menulis : 
Dengan puasa, baik puasa fisik seperti menahan lapar, minum, dan hubungan seksual, maupun puasa psikis seperti menahan 
hawa nafsu dari mencuri, marah, dengki, iri hati, angkuh, perilaku agresif dan sebagainya maka akan mengobati rasa sakit 
seseorang yang bersemayam di hatinya”. 

BJ Habibie (Mantan Presiden RI). Mantan Presiden RI ini sudah puluhan tahun rutin melakukan puasa Senin-Kamis. 
Menurut pengakuannya, puasa senin-kamis itu memberikan manfaat yang sangat besar, yakni membuat sehat jasmani dan 
rohani. Puasa senin-kamis secara rutin tersebut juga ikut mendukung terciptanya resep hidupnya yang sabar dan tawakal. Itu 
pula, yang membuatnya tak marah kendati dicaci, dihujat, atau dihina ketika memasuki gedung MPR tahun 1999 silam. 
Ketika menjadi Presiden, pada 1999 silam dia juga pernah mengajak agar masyarakat Indonesia melakukan puasa Senin-
Kamis. Saat itu konteksnya selain manfaat fisik dan batin, juga untuk penghematan beras yang dari tahun ke tahun 
kebutuhannya naik melebihi suplainya. 

Prof. Dr. Tri Sutanto (Ketua LP POM MUI untuk Indon esia Bagian timur). Puasa Senin-Kamis sudah dijalaninya 
sejak mahasiswa di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 1970-an sampai sekarang. Banyak manfaat yang saya alami 
selama menjalankan puasa sunah senin-kamis ini, di antaranya : Alhamdulillah saya diberi sehat wal afiat, dijauhkan dari 
buruk sangka terhadap orang lain, kecemerlangan berpikir, dan dimudahkan segala urusan. Manfaat dari segi kesehatan, Jika 
dilihat dari faktor usia, saya sudah melewati usia lanjut, 60 tahun lebih. Tapi, alhamdulillah, saya sehat wal afiat, tidak sampai 
ada sakit serius. Paling tidak, kalau sakit, flu atau sakit kepala. Manfaat dari segi kecemerlangan berpikir, saya rasakan ketika 
mengalami kekalutan berkaitan dengan “geger” masalah adanya kandungan lemak babi dari beberapa makanan yang saya 
lakukan penelitian. Di tahun akhir 1980-an itu, benar-benar merupakan tahun ujian bagi saya setelah mencuat berita “geger 
lemak babi” itu. Saya sempat diintimidasi dan ditakut-takuti akan dibui segala. Tapi, saya memasrahkan problem ini kepada 
Allah SWT., bahwa apa yang saya lakukan itu demi orang banyak dan umat Islam khususnya. Puasa senin-kamis membuat 
saya berpikir tenang menghadapi ujian itu, emosi saya endapkan. Saya optimistis, bahwa Allah akan memberikan pertolongan 
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terhadap hambanya yang di dalam melakukan pemikiran maupun penelitian hanya mengharap Ridha Allah SWT. Dan demi 
kemashlahatan umat. Toh, nyatanya, sampai sekarang saya ditolong Allah SWT. Dan diselamatkan dari ujian itu. Saya tidak 
sampai dibui. 

Ahmad Nadhim Amir (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sidoarjo) . Puasa senin dan kamis sudah 
menjadi kebiasaan dan sudah lama saya mengamalkannya. Banyak manfaat langsung yang saya alami dari amalan puasa dua 
kali sepekan ini. Di antaranya, dari segi kesehatan, saya sekalipun sudah mendekati usia 60 tahun, tapi Alhamdulillah diberi 
kesehatan yang luar biasa. Saya tidak pernah sakit serius seperti yang dialami kebanyakan orang pada usia di atas 50 tahun. 
Manfaat lainnya, di dalam menghadapi problema bisnis yang tanpa dinyana-nyana acap kali saya diberikan jalan kemudahan. 
Sehingga, hal ini menjadikan saya tambah optimistis, bahwa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadist 
Riwayat ad-Darimiy ihwal “amalan seseorang akan didatangkan pada hari senin dan kamis” benar adanya. Hal yang demikian 
ini, saya alami berulangkali. 

Asty Ananta (Artis Sinetron). Dalam mengamalkan puasa senin dan kamis, saya melakukannya sejak kelas 2 SD. Saya 
sudah terbiasa melakukan puasa senin-kamis. Meskipun pada awalnya berat, namun lambat laun puasa sunnah tersebut 
menjadi kebiasaannya hingga tumbuh remaja, bahkan sampai kini. Puasa yang selama ini saya lakukan ternyata punya 
banyak manfaatnya, salah satunya, tidak lagi gampang emosi. Dulu aku ini pemarah lho, dan kalau sudah emosi, saya 
menjadi pusing-pusing. Pikiran pun menjadi tidak begitu terkonsentrasi. Dengan melaksanakan ibadah puasa semua itu bisa 
diatasi. Pusing biasa bisa hilang tanpa perlu minum obat. 

P. Utomo (Eksekutif Usaha Penerbitan). Saya mulai puasa awal 1990-an. Mula-mula coba-coba saja, karena kata orang 
puasa senin kamis itu bisa menyehatkan. Kebetulan saya memang dianugerahi badan yang sering meriang. Hampir setiap 
bulan selalu ada dua-tiga hari yang saya lewati dengan badan meriang. Memang tidak berat, tapi cukup mengganggu. Pada 
awalnya, berat juga puasa senin kamis itu. Bayangkan, ketika kita sedang lapar dan haus, di sebelah kita orang-orang makan 
begitu enaknya, karena memang bukan bulan puasa. Tapi lama-lama menjadi terbiasa. Godaan makan enak sudah tidak lagi 
mempan. Dan Alhamdulillah, sejak puasa senin kamis itu rutin saya lakukan, badan saya berangsur-angsur sehat. Saat ini 
jarang sekali saya merasakan meriang seperti awal 90-an itu. Kalau pun meriang, mungkin dalam satu tahun Cuma sekali, 
paling dua kali. Selain itu, tingkat kesabaran juga naik berlipat-lipat. Dalam menyikapi masalah yang butuh kesabaran ekstra, 
sering kali saya bisa mengatasi dengan begitu baik. Begitu pula dalam memecahkan masalah berat, terkadang bisa begitu saja 
terpecahkan. Sudah belasan tahun saya menjalani puasa senin kamis. Memang tidak selalu puasa terus menerus, karena 
terkadang ada saja halangan untuk tidak berpuasa, tetapi bisa dikatakan relatif rutin. Lantaran sudah cukup lama itu, rasanya 
sekarang sudah menjadi semacam “wajib”. Artinya, kalau sekali waktu terpaksa tidak berpuasa, rasanya ada yang salah, ada 
yang kurang, sebagaimana kalau suatu kali kita benar-benar tidak bisa melaksanakan shalat wajib. 

Dr. Al-Ahmady Abu An-Nur  dalam bukunya yang berjudul Tips Penawar Narkoba, menulis : Saya yakin sepenuhnya, 
bahwa bulan puasa adalah penyembuhan mental untuk pengobatan orang-orang yang terbiasa merokok, para pecandu narkoba 
dan miras. fakta-fakta ilmiah membuktikan, bahwa seseorang yang terbiasa dengan sesuatu atau ketagihan sesuatu, jika 
keinginannya betul-betul murni dan meningkat kepercayaan dirinya, maka ia mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang 
ingin ia tinggalkan tersebut. cara seperti itu lebih efektif daripada ia dilarang dari kebiasaaan tersebut secara gradual. jadi, 
keinginan yang kuat adalah obat, terutama jika keinginan tersebut bersifat kolektif di mana sebagian dari mereka membantu 
sebagian yang lain, dan keinginan tersebut bermuara pada akidah, serta keinginan tersebut mempunyai benteng materi dan 
benteng spiritual. bulan Ramadhan di mana semua kaum muslimin menjalankan kewajiban mereka pada saat yang sama 
dengan keinginan yang sama, dengan pengawasan pribadi yang sama, dengan kebahagiaan yang sama ketika berbuka puasa, 
janji kebahagiaan yang lain yaitu pada saat pertemuan dengan Allah; dengan kondisi seperti di atas pasti orang yang 
mempunyai keinginan yang benar dapat berhenti total dari merokok, dan berhenti secara otomatis dari ketagihan narkoba. 
Puasa itu memompa keinginan sehingga mampu mengalahkan dan membuat seseorang mampu melihat kebiasaan-kebiasaan 
yang buruk kemudian mengalahkannya. Puasa melahirkan kesabaran, sedang kesabaran meningkatkan potensi keinginan, dan 
membantu mengembalikan akomodasi sel-sel manusia. Jika sel-sel tersebut telah normal, maka membaik pula kesehatan 
tubuh dan kesehatan mental seseorang. Dari hasil pengobatan terhadap para perokok dan pecandu narkoba membuktikan, 
bahwa jika mereka dilarang merokok dan dilarang ketagihan narkoba dengan paksa dan keras, maka mereka akan 
menggunakan berbagai trik. Namun jika mereka dilarang dari kebiasaan mereka tersebut berangkat dari keinginan mereka 
sendiri, maka jiwa mereka merasa damai, dan proses penyembuhan mereka berjalan sukses. 
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Silahkan baca juga : Puasa sebagai Terapi, karya Djayadi M. T . * Kehebatan Puasa Senin-Kamis ’Menyehatkan Jiwa-Raga, 
Mencerdaskan dan memudahkan Ragam Urusan’, karya Imam Bukhori  * Mukjizat puasa “Resep Illahi agar sehat jasmani – 
ruhani”, karya Yusuf Qardhawi * dll. 

Terapi Salat Tahajud 

Anda mempunyai penyakit yang sulit disembuhkan, lupakan obat, lakukan Sholat Tahajud. Sebagaimana terungkap 
dalam buku “Terapi Salat Tahajud” karya Dr. Moh Sholeh, terbukti secara akademis dan medis, sholat Tahajud mampu 
meningkatkan kekebalan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah SWT. 

Salat Tahajud yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyuk, tepat, ikhlas, dan kontinu diduga dapat 
menumbuhkan persepsi dan motivasi positif dan mengefektifkan coping. Dan, respons emosi positif (Positive thinking), dapat 
menghindarkan reaksi stress . 

Dr. Agustini, SpPK (Dokter dan dosen fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang) : “Setelah 
mendapatkan pelatihan salat tahajud secara benar dari pak Sholeh, Alhamdulillah penyakit saya hilang dan saya tidak lagi 
tergantung pada obat”. 

 

Dr. Quraish Shihab (Ulama) mengakui bila waktu yang paling ia sukai untuk menuntaskan karya-karya tulisnya adalah 
waktu sebelum shubuh dan kemudian dilanjutkan sejenak setelah shalat Shubuh. Tentu saja, setelah ia mengerjakan shalat 
tahajudnya. “itu waktu yang paling saya sukai karena selain tenang dan sepi, ada kesegaran yang tak kita peroleh bila 
dikerjakan siang hari”, ujarnya. 
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Ny Hartati (Wiraswasta) pemilik dan disainer dari Visi Furniture, Yogyakarta ini selalu mendesain berbagai produk 
perabot rumah tangga seperti meja, kursi, bufet, almari, tempat tidur, hiasan dinding, gebyok, lampu, pot bunga, antara pukul 
03.00 – 04.00 WIB selepas tahajud. Dalam satu jam tersebut ia dapat membuat sekitar 10 desain yang selalu berbeda dengan 
desain yang sudah ada sebelumnya. Desain ekslusif yang hampir semuanya dibuat setelah sholat tahajud itu banyak disukai 
oleh konsumen, baik asing maupun Indonesia sendiri. “Saya selalu membuat desain ekslusif dengan menonjolkan motif asli 
Indonesia, seperti Jawa, Bali, Lombok, dan lain-lain. Dan, ini ternyata disukai oleh orang asing maupun orang Indonesia 
sendiri”, ungkap Tatik. Uniknya, walaupun ruang pamernya tidak berada di tengah kota Yogyakarta, melainkan di Dusun 
Mudal, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kebanyakan konsumen berasal dari luar kota 
dan dari Jakarta. Sekitar 80 persen produk untuk konsumen lokal dan sisanya diekspor. 

Andi Utama (Karyawan Swasta). Menurut pengakuannya, sholat tahajud sangat kuat dalam mendorong pencapaian 
keinginan. Dulu, ketika mau masuk Universitas negeri di mana persaingan ketat, selain belajar keras dia juga tak lupa selalu 
tahajud tiap malam. Ketika tes penerimaan tiba, dia merasa tenang dalam mengerjakan soal dengan tenang dan merasa yakin 
bisa mengerjakan, sekaligus merasa yakin juga akan diterima. Sebulan kemudian, ternyata keinginan masuk Universitas 
ternama itu terkabul. “Saya yakin itu salah satunya karena saya rajin Sholat tahajud”. Pengalaman tersebut terulang ketika 
setelah lulus kuliah dan kemudian mencari pekerjaan. Ketika mencari pekerjaan ratusan surat lamaran dikirim, bersamaan 
dengan itu sholat tahajud juga tidak pernah terlewatan. Dan tak lama kemudian, kata Andi, saya memperoleh pekerjaan sesuai 
dengan keinginan saya. 

Resep yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. tentang bagaimana kita mencari solusi dalam setiap menjumpai 
permasalahan hidup adalah ”resep malam hari”. Waktu malam hari adalah waktu yang paling efektif untuk dapat melihat dan 
mencari solusi semua persoalan dan permasalahan hidup, persoalan apapun! Asal sebelum kita melihat dan mencari jalan 
pemecahannya, kita bersandar dulu kepada Dzat Yang Maha Mengatur semua persoalan di dunia ini. 

Silahkan baca juga buku : Terapi salat Tahajud karya dr Moh. Sholeh * Keajaiban Shalat Tahajud karya Ahmad Mu’arif  * 
dll 

 
Terapi Mandi 

 
Mandi dua kali sehari dan cuci rambut paling telat tiga hari sekali sangat dianjurkan pakar kesehatan dan kebugaran. 

Alasannya, sentuhan air bersih dengan tubuh membuat badan terasa segar dan bugar kembali. Sejak ratusan tahun sebelum 
masehi bangsa Romawi sudah mengenal khasiat mandi, entah mandi susu atau berendam di kolam air bersih yang dilengkapi 
pancuran dan wewangian. Tujuannya agar tubuh bersih, sehat, dan wangi.  

Spa yang kita kenal sekarang tak Cuma dihubungkan dengan air, melainkan juga dengan perawatan kecantikan, kesehatan 
jiwa-badan, serta kebugaran, yang menyertakan bahan-bahan atau cara alami  seperti perawatan wajah dan tubuh dengan 
aromaterapi, mandi rempah, body scrub, body wrap, pengaturan gizi, yoga, meditasi. Namun konsep Spa itu sendiri asal-
muasalnya hanya berkaitan dengan air. Istilah “Spa”   diambil dari bahasa Yunani sante per aqua, artinya kesehatan melalui 
terapi air. 

Menurut para peneliti sebuah lembaga riset trombosis di London, Inggris, jika orang selalu mandi dengan air dingin, 
peredaran darahnya akan membaik sehingga tubuh terasa lebih bugar. Ditambahkan lagi bahwa mandi dengan air dingin akan 
meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh serta meningkatkan kemampuan seseorang terhadap serangan virus. 

 
Terapi Wudhu (Hydrotherapy) 

Wudhu menjaga seorang muslim agar tetap bersih. Membasuh bagian-bagian tubuh yang bersentuhan dengan udara 
bebas, dimaksudkan agar permukaan kulit terpelihara dari debu. Dr. Muwaffaq Asy-Syathi mengatakan, “Wudhu adalah 
membasuh anggota badan tertentu dengan menggunakan air dingin untuk menghilangkan keringat luar agar kembali normal. 
Wudhu memberi manfaat yang besar kepada tubuh. Karena dapat meningkatkan tekanan darah, menambah gerakan jantung, 
menambah jumlah sel-sel darah merah, mengaktifkan pertukaran (sirkulasi) dalam tubuh, menambah kadar oksigen, serta 
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memperbanyak kadar CO2 (Carbon dioksida) yang keluar. Membasuh bagian-bagian yang terbuka dengan Wudhu 
bermanfaat kepada tubuh yaitu memperlancar kencing, mengeluarkan racun-racun, menambah nafsu makan, mengaktifkan 
pencernaan, merangsang otot kulit dan otot sendi. Rangsangan ini berpindah menuju ke seluruh otot urat leher, paru-paru, 
perut, kemudian diteruskan kepada seluruh anggota tubuh dan kelenjar-kelenjar. 

Seorang Peneliti bernama Muhammad Salim berhasil meraih gelar Master dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Iskandariah dengan studinya tentang manfaat medis yang digali dari ibadah wudhu. Hasil studinya mengatakan : 
“Sesungguhnya cara berwudhu yang baik adalah dimulai dengan membasuh tangan lalu berkumur-kumur, kemudian 
mengambil air ke hidung 3 kali dan seterusnya”. Peneliti tersebut berhasil menganalisis kesehatan terhadap ratusan hidung 
dari orang-orang sehat yang tidak berwudhu lima kali dalam sehari. Ia juga berhasil menganalisis ratusan hidung dari mereka 
yang teratur dalam berwudhu dan sholat. Peneliti mengambil zat dalam hidung pada selaput lendir dan mengamati beberapa 
jenis kumannya. Pekerjaan ini ia lakukan berbulan-bulan. Kesimpulannya : orang-orang yang tidak berwudhu warna hidung 
mereka memudar dan berminyak, kotoran debu lebih ke dalam. Rongga hidung memiliki permukaan yang lengket dan 
berwarna gelap. Adapun orang-orang yang teratur dalam berwudhu; permukaan rongga hidungnya tampak cemerlang, bersih, 
dan tidak ada debu. Menurut pengamatan melalui mikroskop, tempat pertumbuhan kuman bagi orang-orang yang tidak 
berwudhu terdapat jumlah yang besar dari kuman yang cepat penularannya dan kuman-kuman lainnya. Adapun orang-orang 
yang selalu berwudhu hidung mereka tampak bersih dari kuman. Tempat pertumbuhan kuman relatif tidak ada. Penelitian 
tersebut juga menjelaskan kenyataan penting; bahwa memasukkan air ke hidung sekali saja ketika berwudhu, dapat 
membersihkan hidung dari separuh kuman. Sedangkan memasukkan air dua kali, dapat menambah 1/3 kebersihan. Jika 
memasukkannya sampai tiga kali, maka hidung benar-benar bersih dari kuman. Hikmah tersebut memperkuat sabda 
Rosululloh SAW., “Sempurnakan wudhu, lakukan istinsyaq (mengambil air ke hidung) kecuali jika kamu berpuasa”. Secara 
ilmiah, hidung terjaga bersih selama 3 sampai dengan 5 jam, kemudian kotor kembali, yang kemudian dapat dibersihkan 
melalui wudhu berikutnya. Peneliti juga menyatakan bahwa persentase terkena penyakit bagi orang-orang yang tidak sholat 
dan tidak berwudhu, lebih banyak daripada orang-orang yang berwudhu. Istinsyaq dan Istintsar dapat menghilangkan 11 
bakteri membahayakan yang ada dalam hidung, yang menyebabkan penyakit saluran pernafasan, radang paru-paru, panas 
rheumatism, penyakit rongga hidung, dan lain-lain. 

Dr. Ahmad Syauqy Ibrahim, Anggota Ikatan Dokter Kerajaan Arab Saudi di London dan Penasihat Penderita Penyakit 
Dalam dan Penyakit Jantung mengatakan, "Para Pakar sampai berkesimpulan bahwa mencelupkan anggota tubuh ke dalam 
air akan bisa mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan menjadi rileks syaraf-syaraf dan otot, 
hilangnya kenaikan detak jantung dan nyeri-nyeri otot, kecemasan, dan insomnia (susah tidur)". Hal ini dikuatkan oleh salah 
seorang pakar dari Amerika dengan ucapannya, "Air mengandung kekuatan magis, bahkan membasuhkan air ke wajah dan 
kedua tangan -yang dimaksud adalah aktivitas wudhu'- adalah cara yang paling efektif untuk relaksasi (menjadikan badan 
rileks) dan menghilangkan tensi tinggi (emosi). Sungguh, Maha Suci Allah Yang Maha Agung ... 

Apabila kita takut air atau dingin, menurut teori kedokteran 
Tiongkok, bisa menjadi indikator ada kelainan fungsi organ pada ginjal. 
Karena itu, ketika suatu saat kita berwudhu dan takut air, mungkin ada 
gangguan pada organ ginjal kita. Dengan kata lain, wudhu dapat 
menjadi suatu metode untuk mendeteksi penyakit. 

Drs. Abu Ahmadi menulis dalam bukunya yang berjudul Mutiara 
Isra’ Mi’raj  : Tuntunan Nabi membasuh kepala dalam wudhu harus 
membasahi bagian otak besar, ditarik ke arah belakang (sentral saraf) 
lalu ke muka lagi. Rata-rata 3 kali. Jadi bila 5 kali sehari berarti otak 
besar dan otak kecil kita didinginkan 15 kali sehari semalam. Mengapa 
otak harus didinginkan? Ahli kesehatan sepakat bahwa peranan otak 
dalam hidup ini adalah sangat vital. Problem yang berat maupun yang 
ringan menjadi wewenang otak. Kadangkala otak berpikir sampai panas. 
Agar potensi otak ini stabil (tidak terlalu panas), maka perlu 
pendinginan. Bandingkan dengan mesin mobil yang tidak pernah 
didinginkan. Pendinginan 5 kali sehari semalam merupakan ukuran yang 
paling tepat. Dengan itu kapasitas dan potensi otak akan dapat dihemat. 
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Pada umur tua sekali otak akan tetap sejahtera.” 

 

 

Akupunktur Wudhu 

 

Wudhu merupakan salah satu ‘amaliyah ta’abbudiy sebagai syarat sahnya melaksanakan ibadah shalat. Prinsip dari 
pelaksanaan ibadah adalah untuk memelihara agama (hifzhu al-dîn) yang termasuk salah satu katagori dharûriyah (apabila 
tidak dipelihara akan merusak eksistensi agama). Pensyari’atan wudhu didasarkan kepada nash al-Qur’an (Surat al-Maidah 
ayat 6), al-Sunnah (Terdapat 2079 hadits yang berkenaan dengan wudhu, di antaranya 378 hadits berkenaan dengan rukun 
wudhu dan 762 hadits tentang sunat-sunat wudhu) dan al-ijma’.  

Maqâshid al-syarî’ah (tujuan syara’) secara global dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan hidup 
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak semata-mata Allah memerintahkan jikalau bukan berakibat maslahat untuk 
manusia bila dikerjakan. Demikian sebaliknya, tidaklah semata-mata Allah melarang sesuatu jikalau bukan berakibat 
kemaslahatan bila ditinggalkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkapkan maqâshid al-syarî’ah tâbi’ah dan hikmah 
yang ada di dalam salah satu syari’at Islam, yaitu wudhu, dari dimensi ilmu akupunktur.  

Pilosofi wudhu merupakan suatu persiapan mental untuk mengerjakan shalat. Kesucian dan kesejukan yang ditimbulkan oleh 
wudhu dapat membangkitkan konsentrasi dalam pelaksanaan shalat, karena wudhu dapat menstimulir lima organ panca indra 
yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki. Para pakar syaraf (neurologists) telah membuktikan bahwa dengan air 
wudhu yang mendinginkan ujung-ujung syaraf jari-jari tangan dan jari-jari kaki berguna untuk memantapkan konsentrasi 
pikiran. Terlebih lagi secara keseluruhan dengan ujung-ujung syaraf seluruh anggota wudhu. 

Pada anggota badan yang terkena perlakuan kayfiyat wudhu terdapat ratusan titik akupunktur yang bersifat reseptor terhadap 
stimulus berupa basuhan, gosokan, usapan, dan tekanan/urutan ketika melakukan wudhu. Stimulus tersebut akan dihantarkan 
melalui meridian ke sel, jaringan, organ dan sistim organ yang bersifat terapi. Hal ini terjadi karena adanya sistem regulasi 
yaitu sistem syaraf dan hormon bekerja untuk mengadakan homeostasis (keseimbangan). Titik-titik akupunktur, suatu 
fenomena yang menarik bila dikorelasikan dengan kayfiyat wudhu yang disyari’atkan 15 abad yang lalu. Semua titik 
akupunktur memiliki multi indikasi (banyak khasiat) untuk pencegahan dan pengobatan berbagai macam penyakit. Adapun 
jumlah titik yang terdapat pada anggota wudhu sudah teridentifikasi minimal 493 titik, perincian jumlahnya seperti pada tabel 
berikut: 

 

 

 

 

 

 

Anggota Wudhu  
(rukun dan sunat) JumlahTitik Akupunktur  

Wajah 84 

Tangan 95 

Kepala 64 

Telinga 125 

Kaki 125 

Jumlah 493 
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Contoh, kayfiyat membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum berwudhu dan membasuh tangan 
sambil Takhlil (menyela-nyela jari). Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dan takhlil merupakan dua 
kayfiyat sunat wudhu, sementara membasuh tangan dari batas ujung jari sampai siku merupakan rukun wudhu. Dari ketiga 
kayfiyat tersebut sudah teridentifikasi 95 titik akupunktur. Satu diantaranya adalah ketika melakukan takhlil, diantara sela-
sela jari tangan dan kaki terdapat masing-masing satu titik istimewa (Ba Sie pada sela-sela jari tangan & Ba Peng pada sela-
sela jari kaki). Jadi, keseluruhannya terdapat 16 titik akupunktur. Berdasarkan riset pakar akupunktur, titik-titik tersebut 
apabila dirangsang dapat menstimulir bio energi (Chi) guna membangun homeostasis. Sehingga menghasilkan efek terapi 
yang memiliki multi indikasi, seperti untuk mengobati migren, sakit gigi, tangan-lengan merah, bengkak, dan jari jemari 
kaku.  

Menurut AM. Isran, titik pada sela-sela jari tersebut merupakan tombol-tombol pengeluaran sampah bio listrik.Contoh 
lainnya adalah menyapu telinga, jumlah hadits mengenai menyapu telinga lebih dari 30 hadits. Daun telinga banyak 
dipersarafi oleh sejumlah saraf dan dialiri oleh sejumlah pembuluh darah (vascularisasi).  

Pada daun telinga sudah teridentifikasi minimal sebanyak 125 titik akupunktur (auriculopunktur), yang dapat digunakan 
sebagai preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan) sejumlah penyakit, minimal untuk 125 penyakit. Pemanfaatan 
pengobatan melalui titik-titik akupunktur telinga saat ini sangat pesat sekali penggunaannya baik di Barat (Kanada, Amerika, 
Perancis, Jerman dan Austria) maupun di Timur dan Asia seperti Cina, India, Arab dan, Mesir.  

Ummat Islam, menyapu kedua telinga setiap kali berwudhu, berarti sudah melakukan aurikulopressur (pijat akupunktur 
telinga) yang berimplikasi terhadap kesehatan. Anggota wudhu ada yang masuk kategori rukun dan ada pula yang sunat. 
Kedua kategori tersebut dalam perspektif ilmu akupunktur korelasinya sangat signifikan. Kemudian, salah satu maqâshid al-
syarî’ah tâbi’ah wudhu, sudah jelas diungkapkan secara eksplisit dalam dalalat al-‘ibarah nash al-Qur’an Surat al-Maidah 
ayat 6, yaitu untuk menyucikan atau membersihkan (آ������). Sedangkan kesucian atau kebersihan berkorelasi dengan 
kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani.  

Tingkat signifikansi korelasi kayfiyat wudhu dengan kesehatan dalam perspektif ilmu akupunktur, sangat tergantung kepada 
sejauhmana optimalisasi pelaksanaan wudhu tersebut sesuai dengan isyarat untuk menyempurnakan wudhu sebagaimana 
tuntunan sunnah Nabi Saw. Apabila semakin optimal, berdasarkan perspektif keilmuan (’ilmu al-yaqîn) sudah barang tentu 
akan semakin memberikan manfaat kesehatan secara holistik. Problemanya, kayfiyat wudhu yang bagaimana yang akan 
memberikan signifikansi tinggi terhadap kesehatan tersebut? Sebab kita dihadapkan kepada beragam madzhab dalam tata-
laksana wudhu.  

Misalnya, Ibnu ’Arabi dalam kitabnya, Ahkâmu al-Qur’an, telah menjelaskan kayfiyat mengusap kepala saja sampai terdapat 
sebelas versi. Di antaranya, cukup menyapu selembar rambut saja; cukup tiga lembar rambut; menyapu seperempat; menyapu 
seluruh kepala; cukup menyapu dua pertiga bagian; cukup menyapu sepertiga bagian; dan cukup menyapu bagian depan saja. 
Tesis ini, secara deskriptif analitis telah menjelaskan alternatif pilihan sebagai solusi dari problema tersebut. Misalnya, 
kayfiyat pada tangan dan kaki, arah gosokan sebaiknya dari mana kemana; frekwensinya berapa kali; dan intensitasnya 
bagaimana.  

Demikian halnya dengan seluruh aktivitas wudhu yang lainnya, baik yang rukun, sunat maupun adab-adab wudhu, telah 
dideskripsikan dalam tesis ini, sebagai analisa dari nash dan pendapat ulama yang dikorelasikan dengan ilmu kesehatan (ilmu 
akupunktur khususnya) sebagai pengungkapan maqâshid al-syarî’ah tâbi’ah wudhu. Selanjutnya, tesis inipun menjelaskan 
aplikasi terhadap konsep-konsep nash. Seperti, terahadap konsep ghasala, masaha, dan al-dalk yang berkorelasi dengan titik-
titik akupunktur dan meridian untuk memberikan stimulasi yang optimal.Selain menjelaskan korelasi wudhu dengan 
kesehatan jasmani, dijelaskan pula korelasi wudhu dengan kesehatan rohani.  

Hikmah wudhu bagi kesucian baik lahiriyah (jasmani) maupun bathiniyah (rohani) sangatlah tinggi. Wudhu, dapat dijadikan 
sebagai sarana bertaubat untuk membersihkan diri dari dosa guna kesucian dan kesehatan rohani. Hal tersebut didasarkan 
kepada sejumlah hadits, di antaranya digambarkan bergugurannya dosa bersamaan dengan jatuh mengalirnya air dari setiap 
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anggota wudhu. Sehingga, wudhu dapat membangun kecerdasan spiritual (Spiritual Question), kecerdasan emosional 
(Emotional Question) dan kecerdasan intelektual (Intelectual Question).  

Oleh karena itu, dalam tesis ini wudhu dijelaskan secara terpadu dari dimensi kesehatan holistik.Akhirnya, penelitian yang 
bersifat library research ini dengan didukung field research sederhana, mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih 
keilmuan yang applicable; menjadi salah satu alternative solusi memperbaiki kayfiyat wudhu yang berkorelasi dengan 
kesehatan; dan menjadi inspirasi penelitian-penelitian berikutnya dalam berbagai perspektif yang lebih mendalam68.  

Silahkan baca juga : Misteri Energi Wudhu “Keajaiban energi wudhu terhadap kekuatan fisik, emosi dan hati” karya 
Muhamad Muhyidin, * Mukjizat berwudhu untuk pencegahan dan pengobatan penyakit karya Drs. Oan Hasanuddin (ahli 
akupuntur dan akupressure), dan lain-lain. 

Terapi Bersiwak 

Siwak merupakan alat untuk membersihkan mulut (sama halnya dengan sikat gigi dalam istilah 
sekarang). Siwak berasal dari tumbuhan yang mengandung beberapa bahan kimiawi, yang mempunyai 
spesialisasi dalam membunuh kuman-kuman dan mempunyai efek pencegahan. Universitas Minnesota 
Amerika, dalam risetnya menemukan bahwa orang-orang Muslim kulit Hitam yang mempergunakan 
siwak, memiliki gigi dan gusi yang lebih sehat bila dibandingkan dengan orang-orang yang 
mempergunakan sikat gigi biasa. Para dokter gigi di London mengakui adanya pengaruh Positif siwak 
terhadap kebersihan gigi, serta manfaat yang menakjubkan dari siwak yang mampu menangkal berbagai 
penyakit. 

 

Terapi Berjilbab 
 

Penyakit yang Menimpa Perempuan Yang Tidak Berjilbab 
 
Rasulullah . SAW. bersabda, “Para wanita yang berpakaian tetapi (pada hakikatnya) telanjang, lenggak-lengkok, kepala 
mereka seperti punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tiada mencium semerbak harumnya” (HR. Abu Daud) 
 
Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak diterima sholat wanita dewasa kecuali yang memakai khimar (jilbab)” (HR. Ahmad, Abu 
Daud, Tirmidzi, bn Majah) 

 
Penelitian ilmiah kontemporer telah menemukan bahwasanya perempuan yang tidak berjilbab atau berpakaian tetapi ketat, 
atau transparan maka ia akan mengalami berbagai penyakit kanker ganas di sekujur anggota tubuhnya yang terbuka, apa lagi 
gadis ataupun putri-putri yang mengenakan pakaian ketat-ketat. Majalah kedokteran Inggris melansir hasil penelitian ilmiah 
ini dengan mengutip beberapa fakta, diantaranya bahwasanya kanker ganas milanoma pada usia dini, dan semakin bertambah 
dan menyebar sampai di kaki. Dan sebab utama penyakit kanker ganas ini adalah pakaian ketat yang dikenakan oleh putri-
putri di terik matahari, dalam waktu yang panjang setelah bertahun-tahun. dan kaos kaki nilon yang mereka kenakan tidak 
sedikitpun bermanfaat didalam menjaga kaki mereka dari kanker ganas. Dan sungguh Majalah kedokteran Inggris tersebut 
telah pun telah melakukan polling tentang penyakit milanoma ini, dan seolah keadaan mereka mirip dengan keadaan orang-
orang pendurhaka (orang-orang kafir Arab) yang di da'wahi oleh Rasulullah SAW. Tentang hal ini Allah SWT. berfirman: 

 
“Dan ingatlah ketika mereka katakan: Ya Allah andai hal ini (Al-Qur'an) adalah benar dari sisimu maka hujanilah kami 
dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih”  
(Q.S. Al-Anfaal:32) 
 
                                            
68 addiin.wordpress.com 
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Dan sungguh telah datang azab yang pedih ataupun yang lebih ringan dari hal itu, yaitu kanker ganas, dimana kanker itu 
adalah seganas-ganasnya kanker dari berbagai kanker. Dan penyakit ini merupakan akibat dari sengatan matahari yang 
mengandung ultraviolet dalam waktu yang panjang di sekujur pakaian yang ketat dan pakaian pantai yang mereka kenakan. 
Dan penyakit ini terkadang mengenai seluruh tubuh dan dengan kadar yang berbeda-beda. Yang muncul pertama kali adalah 
seperti bulatan berwarna hitam agak lebar. Dan terkadang berupa bulatan kecil saja, kebanyakan di daerah kaki atau betis, dan 
terkadang di daerah sekitar mata; kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh disertai pertumbuhan di daerah-daerah yang 
biasa terlihat, pertautan limpa (daerah di atas paha), dan menyerang darah, menetap di hati serta merusaknya. 

Terkadang juga menetap di sekujur tubuh, diantaranya: tulang, dan bagian dalam dada dan perut karena adanya dua ginjal, 
sampai menyebabkan air kencing berwarna hitam karena rusaknya ginjal akibat serangan penyakit kanker ganas ini. Dan 
terkadang juga menyerang janin di dalam rahim ibu yang sedang mengandung. Orang yang menderita kanker ganas ini tidak 
akan hidup lama, sebagaimana obat luka sebagai kesempatan untuk sembuh untuk semua jenis kanker (selain kanker ganas 
ini), dimana obat-obatan ini belum bisa mengobati kanker ganas ini. 

Dari sini, kita mengetahui hikmah yang agung anatomi tubuh manusia di dalam perspektif Islam tentang perempuan-
perempuan yang melanggar batas-batas syari'at. yaitu bahwa model pakaian perempuan yang benar adalah yang menutupi 
seluruh tubuhnya, tidak ketat, tidak transparan, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sungguh semakin jelaslah bahwa 
pakaian yang sederhana dan sopan adalah upaya preventif yang paling bagus agar tidak terkena "adzab dunia" seperti 
penyakit tersebut di atas, apalagi adzab akhirat yang jauh lebih dahsyat dan pedih. Kemudian, apakah setelah adanya 
kesaksian dari ilmu pengetahuan kontemporer ini - padahal sudah ada penegasan hukum syari'at yang bijak sejak 14 abad 
silam- kita akan tetap tidak berpakaian yang baik (jilbab), bahkan malah tetap bertabarruj???  

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kaum wanita. Islam mengangkat harkat dan martabat wanita dengan 
memberikan pendidikan, perlindungan, serta hak-hak mereka sesuai fitrah dan kodratnya. Perhatian besar ini adalah sesuatu 
yang tidak pernah diberikan oleh umat manapun sepanjang masa. Sebelum Islam datang, wanita ditempatkan pada posisi 
yang rendah dan hina. Wanita dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan tak mempunyai hak sedikit pun 
untuk menolak perlakuan hidup yang sangat rendah. Bahkan, pada masa Arab jahiliyah, kehadiran wanita dianggap sebagai 
sebuah kesialan. 

''Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) 
mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang 

disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke 
dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS An-Nahl (16): 58-59). 

Namun, kini Islam telah datang dengan membawa cahaya kedamaian untuk seluruh alam. (QS Al-Anbiya (21): 107). Dalam 
naungan Islam, wanita menempati derajat yang tinggi, hak wanita diakui secara sempurna. Islam menjaga wanita dari sekadar 
objek syahwat dan nafsu kebinatangan. Bahkan, Islam memandang mereka sebagai unsur penting dalam kebangkitan, 
ketahanan, dan keselamatan masyarakat. Wanita memiliki andil yang amat besar dalam pembentukan tokoh-tokoh berjasa 
bagi Islam dan kaum Muslimin. Islam menjadikan wanita layaknya sebuah permata yang berharga. Oleh karena itu, Islam 
menjaga wanita dengan sebenar-benar penjagaan. Sebagai salah satu bukti konkret, Islam mewajibkan para wanita untuk 
mengenakan jilbab (QS Al-Ahzab (33): 59). 

 

Jilbab merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kasih sayang Islam kepada wanita. Jilbab menjadi benteng, agar 
mereka terlindung dan terjaga. Dengan begitu kesucian mereka akan tetap terpelihara. 

 

Sayangnya, wanita zaman sekarang justru menanggalkan nilai-nilai Islam itu. Mereka lebih senang dengan gaya hidup Barat 
yang serbapermisif. Salah satunya adalah kebiasaan mengumbar aurat. Maka, lepas pula perlindungan Islam dari diri mereka. 

 

Wanita tanpa Islam layaknya bunga di tepi jalan. Tak ada yang melindungi. Setiap saat mata-mata nakal, bebas 
memandangnya dengan buas dan begitu mudahnya dipetik oleh tangan-tangan jahil manusia berhati srigala. Setelah puas, 
bunga pun dicampakkan begitu saja di jalanan. 
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Sekarang, manakah yang akan kau pilih, wahai wanita Muslimah! Menjadi permata ataukah bunga di tepi jalan. ''Tidak ada 
paksaan dalam agama, telah nyata kebenaran dari kesesatan.'' (QS Al-Baqarah (2): 256).  

 
Terapi Istinja dengan Air setelah buang air 

Beristinja’ mempunyai banyak manfaat kesehatan yang dapat menjaga manusia dari berbagai penyakit. Beristinja’ 
dengan air juga dapat melindungi manusia dari penyakit-penyakit berbahaya yang menular seperti typus dan penyakit kolera. 
Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 1963 di salah satu kota di Inggris. Kota tersebut terserang oleh wabah typus secara 
beruntun dan dalam waktu yang cepat. Sehingga menyebabkan kepanikan terhadap meningkatnya penyerangan wabah di kota 
ini. Kemudian dikeluarkan anjuran kedokteran dari para penanggung jawab kesehatan negeri tersebut yaitu mengharuskan 
beristinja’ dengan air sesudah buang air besar, dan tidak diperbolehkan menggunakan tissu di WC. Cara inilah yang dianggap 
paling efektif dalam pencegahan mewabahnya penyakit menular di seluruh kota. Para penduduk mematuhi saran kesehatan 
tersebut yang ditulis dengan jelas: “Kebersihan seseorang adalah dengan air sebagaimana yang dilakukan orang-orang 
muslim, dan bukan dengan kertas tissu yang ada di WC.” Hanya dalam beberapa hari saja wabah typus tersebut menghilang 
dari kota. Agama Islam selalu memperhatikan hal-hal yang besar maupun yang kecil dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Terapi Membaca Al-Qur'an 

Dr. Moh. Sholeh dalam bukunya yang berjudul Terapi Salat Tahajud, halaman 104, menulis : Malik Badri  melaporkan 
hasil penelitian Al-Qadi  di Klims Besar, Florida, Amerika Serikat. penelitian itu berhasil membuktikan bahwa sekedar 
mendengarkan bacaan Al-Qur'an, seorang muslim-baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan-dapat merasakan 
perubahan fisiologis yang besar, seperti penurunan depresi, kesedihan, bahkan dapat memperoleh ketenangan dan menolak 
berbagai penyakit. penemuan Qadi ini diperoleh dengan bantuan peralatan elektronik mutakhir untuk mendeteksi detak 
jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. penemuan itu menunjukkan bahwa bacaan Al-Qur'an 
berpengaruh besar, hingga 97 %, dalam memberikan ketenangan dan penyembuhan penyakit. 

Pada suatu ketika, datanglah seseorang kepada sahabat Rosulullah SAW. Yang bernama Ibnu Mas’ud r.a.  orang itu 
meminta nasihat kepadanya : “Wahai Ibnu Mas’ud berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang 
gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah, dan pikiranku kusut, makan tak enak, tidur pun tak 
nyenyak”. Maka Ibnu Mas’ud menasihatinya : “kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu untuk mengunjungi 
tiga tempat, yaitu (1) ke tempat orang yang membaca Al-Qur’an, engkau baca Al-Qur’an atau engkau dengar baik-baik orang 
yang membacanya. Atau engkau pergi (2) ke majelis taklim yang mengingatkan hati kepada Allah SWT. Atau engkau (3) cari 
waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau ber-khalwat (menyendiri) , beribadah kepada Allah SWT., umpamanya di 
tengah malam buta saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan shalat malam meminta kepada Allah SWT. 
Agar diberi hati yang lain karena hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu” 

Sebelum masuk Islam, Umar Ibn al-Khattab  dikenal sebagai tokoh yang memiliki watak keras dan memusuhi Nabi 
Muhammad SAW. dan pengikutnya. Ia berjanji akan membunuh Nabi dan para pengikutnya. Namun ketika malam hari, ia 
mendengar bacaan al-Qur’an (tepatnya surat Thaha) yang disuarakan oleh adiknya, maka hatinya yang keras (berpenyakit) 
menjadi lunak (sembuh), sehingga ia segera masuk Islam. Cerita singkat ini menunjukkan kemukjizatan al-Qur’an. Artinya, 
seberat apa pun penyakit jiwa yang diderita seseorang, seperti penyakit kufur yang diderita Umar akan menjadi sembuh jika 
dihadapkan pada al-Qur’an.   

Harun Yahya menulis dalam bukunya yang berjudul ”Cara Cepat Meraih Keimanan” :  

”Apa manfa’at material dan spiritual  bagi masyarakat jika mereka ta’at pada Al-Qur’an? 

Perlu kami ingatkan bahwa pengertian agama di sini adalah cara hidup yang bermoral. Cara hidup yang disukai Allah. Cara 
yang dipilihNya dan yang paling tepat bagi semua jenis manusia. Cara hidup yang terbebas dari takhyul-takhyul dan mitos-
mitos, dan sepenuhnya di bawah bimbingan Al-Qur’an. 
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Agama menciptakan lingkungan moral yang sangat aman dan nyaman. Sikap anarkis yang menyebabkan kerusakan pada 
bangsa negara terhenti sama sekali karena rasa takut kepada Allah. Orang tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan 
ataupun berbuat kerusuhan. Orang-orang yang memegang nilai-nilai moral siap bangkit bagi bangsa dan negaranya serta 
tidak hendak berhenti untuk berkorban. Orang-orang semacam ini selalu berusaha untuk kesejahteraan dan keamanan 
negaranya. 

Di dalam masyarakat yang mengamalkan moral Al-Qur’an, orang-orangnya sangat menghargai satu sama lain. Setiap orang 
selalu berusaha agar orang lain merasa nyaman dan aman, karena menurut ajaran islam, solidaritas, persatuan dan kerjasama 
merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang merasa berkewajiban untuk mendahulukan kenyamanan dan kepentingan 
orang lain. Ayat berikut merupakan contoh moralitas dari orang-orang yang beriman: 

Mereka yang lebih dulu tinggal di Madinah, dan telah beriman sebelum mereka datang, mencintai mereka yang datang 
kepada mereka untuk berhijrah, dan tak terbetik keinginan di hati mereka akan barang-barang yang diberikan kepada 
mereka, melainkan mendahulukan mereka dibanding dirinya sendiri meskipun mereka sendiri sangat membutuhkannya. 
Siapa yang terpelihara dari ketamakan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Surat Al-Hashr: 9) 

Dalam lingkungan yang orang-orangnya takut kepada Allah, setiap orang berusaha untuk kesejahteraan masyarakat. Tak 
seorang pun bersikap boros. Setiap orang bekerja sama dan bersatu padu sambil memperhatikan kepentingan orang lain. 
Hasilnya berupa masyarakat yang kaya dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. 

Masyarakat demikian kaya akan moral dan material. Kekacauan yang mengandung sikap memberontak sama sekali sirna. 
Setiap orang dapat mengekang hawa nafsunya dan setiap masalah diselesaikan dengan cara yang logis. Segala persoalan 
dipecahkan dengan kepala dingin. Dan kehidupan, karenanya, selalu aman tentram. 

Terapi Ibadah Haji 

Ibadah Haji merupakan suatu olahraga yang sempurna. Rohani kita diuji dengan segala macam cobaan sehingga menjadi 
kuat. Penyakit rohani dapat disembuhkan dengan ibadah haji yang menimbulkan kebahagiaan. Banyak penderita penyakit 
jiwa dapat sembuh setelah kembali dari haji. Selama menunaikan ibadah haji orang Islam mempunyai kesempatan merenung. 
Mereka merenungkan segala kesalahan yang telah diperbuatnya dan bertaubat. Dengan demikian sekembalinya dari haji 
terjadi perbaikan mental. ketika beribadah haji pun kita meminum air Zam-zam yang sangat menyehatkan dan penjelasannya 
dapat Anda baca buku berjudul The True Miracle Of Zam-zam karya dr. Khalid Ghad  (Dosen di Arab Academy for 
Science, technology and Maritime transport, Mesir)  . 

Silahkan baca : Manfaat Haji & Umrah bagi kesehatan, karya dr. Bahar Azwar, SpB. K. Onk * Al-Quran & Panduan 
kesehatan Masyarakat, karya Dr. R. H. Su’dan M.D, S.K. M. * dll. 

 
Terapi Zakat 

 
Hikmah Zakat : 
 

1. Menghindari kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan dhuafa (Fakir miskin) 

2. Pilar amal jama’i antara aghniya (orang kaya) dengan para mujahid dan da’i yang sedang berjuang dan berdakwah 
dalam rangka meninggikan kalimat Allah. 

3. Membersihkan dan mengikis akhlak (perilaku, behaviour) yang buruk. 

4. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. 

5. Untuk pengembangan potensi umat. 
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6. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. 

7. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.  
 
 
 

Terapi Olah raga 

Banyak hadis-hadis Nabi SAW. yang menegaskan pentingnya olah raga seperti jalan kaki, balap kuda (kendaraan, motor, 
mobil, dsb), bermain anggar (perang-perangan, dsb), gulat (silat, Boxer, karate, tinju, taekwondo, dsb), memanah 
(menembak, lempar lembing, dsb), balap lari, dll. di antara olah raga yang dianjurkan oleh beliau adalah berenang dan 
aerobik. Semua manfaat yang dapat diambil dari aerobik dapat diambil lebih besar pada berenang. Daya tahan tubuh dapat 
ditingkatkan dengan berenang dan aerobik. Berenang dan aerobik merupakan cara yang efisien untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh umum. Berenang dan aerobik berguna dalam pencegahan penyakit, meningkatkan daya tahan dan kesehatan. 
Penderita penyakit jiwa tertentu dapat diobati dengan berenang. Terutama untuk penderita depresi ringan. Demikian pula 
penyakit jiwa lain, misalnya Insomnia chronica atau tidak dapat tidur menahun atau kronis, alkoholisme, kecanduan, dan lain 
sebagainya. 

Penerbit KOMPAS menerbitkan buku berjudul ”Memahami Otak”. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa olah raga 
tidak saja membuat badan lebih sehat tetapi juga otak lebih cemerlang. 

Mudah-mudahan kita kembali membetulkan niat dalam berolah raga. Setidaknya kita berolah raga untuk kebaikan 
bersama, bukan untuk mencari musuh. Harapan saya, jika olah raga dibalut oleh nuansa religius, tak akan ada lagi tawuran 
antar supporter, kekerasan antar pemain, kecurangan, persaingan tak sehat, mengganggu keamanan dan ketertiban, dan 
sebagainya.   

Terapi Sedekah 

Dalam keterangan sebuah Hadist diriwayatkan bahwa Rosululloh SAW. Bersabda, “Sucikanlah hartamu dengan zakat, 
obatilah sakitmu dengan sedekah, dan sambutlah gelombang musibah dengan do’a”. dari keterangan beberapa hadist dalam 
kitab Kanzul ‘Ummal dinyatakan bahwa orang yang sakit harus diobati dengan sedekah. Pengalaman telah menunjukkan dan 
membuktikan bahwa kebanyakan sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Di dalam sebuah hadist dinasihatkan, “Obatilah 
penyakit-penyakit dengan sedekah, karena sedekah menjauhkan kehinaan, menghalangi penyakit, membuka kesempatan 
untuk amalan baik dan memanjangkan umur” 

Melakukan kebaikan, termasuk dalam hal-hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan keresahan. 
Melakukan kebaikan di sini bisa berupa sedekah, berbuat baik, dan memberikan sesuatu yang baik kepada sesama. Semua ini 
merupakan satu dari sekian banyak hal yang mampu menciptakan kedamaian di dalam dada. Orang-orang kikir adalah orang 
yang paling sesak dadanya dan sempit akhlaknya. Mereka adalah orang-orang yang kikir atas karunia Allah. Seandainya 
mereka sadar bahwa apa yang mereka berikan kepada orang lain akan mendatangkan kebahagiaan, niscaya mereka akan 
berebut untuk melakukan kebaikan ini. 

Dimanakah letak kedahsyatan hamba-hamba Allah yang bersedekah? Dikisahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Turmudzi dan Ahmad, sebagai berikut : 

Tatkala Allah SWT menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan 
yang telah diberikan kepadanya, ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. 
Kemudian mereka bertanya? "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada gunung?" 
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Allah menjawab, "Ada, yaitu besi" (Kita mafhum bahwa gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan 
diluluhlantakkan oleh buldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Bersyukurlah, Saat ini kita bisa langsung mafhum 
sedangkan jaman dahulu belum tentu, bahkan mungkin menganggapnya tak masuk akal karena dulu belum ada buldozer). 

Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rabbi adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada besi?" 

Allah yang Mahasuci menjawab, "Ada, yaitu api" (Besi, bahkan baja bisa menjadi cair, lumer, dan mendidih setelah 
dibakar bara api). 

Bertanya kembali para malaikat, "Ya Rabbi adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada api?" 

Allah yang Mahaagung menjawab, "Ada, yaitu air" (Api membara sedahsyat apapun, niscaya akan padam jika disiram 
oleh air dalam arti luas segala sesuatu yang cair). 

"Ya Rabbi adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari air?" Kembali bertanya para malaikat. 

Allah yang Mahatinggi dan Mahasempurna menjawab, "Ada, yaitu angin" (Air di samudera luas akan serta merta 
terangkat, bergulung-gulung, dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tersimbah dan menghempas karang, 
atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar, tiada lain karena dahsyatnya kekuatan angin. Angin 
ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat). 

Akhirnya para malaikat pun bertanya lagi, "Ya Allah adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih dari semua itu?" 

Allah yang Mahagagah dan Mahadahsyat kehebatan-Nya menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan 
sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." 

Artinya, orang yang paling hebat, paling kuat, dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah tetapi tetap mampu 
menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus, dan ikhlas tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan 
untuk diketahui orang lain. 

Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat 
adalah hamba yang bersedekah, tetapi tetap dalam kondisi ikhlas. Karena naluri dasar kita sebenarnya selalu rindu akan 
pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Kita pun selalu tergelitik untuk memamerkan 
segala apa yang ada pada diri kita ataupun segala apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau yang ada pada diri kita atau yang 
tengah kita lakukan itu berupa kebaikan. 

Karenanya, tidak usah heran, seorang hamba yang bersedekah dengan ikhlas adalah orang yang mempunyai kekuatan 
dahsyat. Sungguh ia tidak akan kalah oleh aneka macam selera rendah, yaitu rindu pujian dan penghargaan. 

Pada suatu hari datang kepada seorang ulama dua orang akhwat yang mengaku baru kembali dari kampung halamannya 
di kawasan Jawa Tengah. Keduanya kemudian bercerita mengenai sebuah kejadian luar biasa yang dialaminya ketika pulang 
kampung dengan naik bis antar kota beberapa hari sebelumnya. Di tengah perjalanan bis yang ditumpanginya terkena 
musibah, bertabrakan dengan dahsyatnya. Seluruh penumpang mengalami luka berat. Bahkan para penumpang yang duduk di 
kurs-kursi di dekatnya meninggal seketika dengan bersimbah darah. Dari seluruh penumpang tersebut hanya dua orang yang 
selamat, bahkan tidak terluka sedikit pun. Mereka itu, ya kedua akhwat itulah. Keduanya mengisahkan kejadian tersebut 
dengan menangis tersedu-sedu penuh syukur. 

Mengapa mereka ditakdirkan Allah selamat tidak kurang suatu apa? Menurut pengakuan keduanya, ada dua amalan yang 
dikerjakan keduanya ketika itu, yakni ketika hendak berangkat mereka sempat bersedekah terlebih dahulu dan selama dalam 
perjalanan selalu melafazkan zikir. 
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Tidak kita ragukan lagi, bahwa inilah sebagian dari fadhilah (keutamaan) bersedekah. Allah pasti menurunkan balasannya 
disaat-saat sangat dibutuhkan dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. 

Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. Bahkan kepada 
kita yang pada hampir setiap desah nafas selalu membangkang terhadap perintah-Nya, pada hampir setiap gerak-gerik kita 
tercermin amalan yang dilarang-Nya, toh Dia tetap saja mengucurkan rahmat-Nya yang tiada terkira. 

Segala amalan yang kita perbuat, amal baik ataupun amal buruk, semuanya akan terpulang kepada kita. Demikian juga 
jika kita berbicara soal harta yang kini ada dalam genggaman kita dan kerapkali membuat kita lalai dan alpa. Demi Allah, 
semua ini datangnya dari Allah yang Maha Pemberi Rizki dan Mahakaya. Dititipkan-Nya kepada kita tiada lain supaya kita 
bisa beramal dan bersedekah dengan sepenuh ke-ikhlas-an semata-mata karena Allah. Kemudian pastilah kita akan 
mendapatkan balasan pahala dari pada-Nya, baik ketika di dunia ini maupun saat menghadap-Nya kelak. 

Dari pengalaman kongkrit kedua akhwat ataupun kutipan hadits seperti diuraikan di atas, dengan penuh kayakinan kita 
dapat menangkap bukti yang dijanjikan Allah SWT dan Rasul-Nya, bahwa sekecil apapun harta yang disedekahkan dengan 
ikhlas, niscaya akan tampak betapa dahsyat balasan dari-Nya. 

Inilah barangkali kenapa Rasulullah menyerukan kepada para sahabatnya yang tengah bersiap pergi menuju medan 
perang Tabuk, agar mengeluarkan infaq dan sedekah. Apalagi pada saat itu Allah menurunkan ayat tentang sedekah kepada 
Rasulullah SAW, "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 melipatgandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui," demikian firman-
Nya (QS. Al-Baqarah [2] : 261). 

Seruan Rasulullah itu disambut seketika oleh Abdurrahman bin Auf dengan menyerahkan empat ribu dirham seraya 
berkata, "Ya, Rasulullah. Harta milikku hanya delapan ribu dirham. Empat ribu dirham aku tahan untuk diri dan keluargaku, 
sedangkan empat ribu dirham lagi aku serahkan di jalan Allah." 

"Allah memberkahi apa yang engkau tahan dan apa yang engkau berikan," jawab Rasulullah. 

Kemudian datang sahabat lainnya, Usman bin Affan. "Ya, Rasulullah. Saya akan melengkapi peralatan dan pakaian bagi 
mereka yang belum mempunyainya," ujarnya. 

Adapun Ali bin Abi Thalib ketika itu hanya memiliki empat dirham. Ia pun segera menyedekahkan satu dirham waktu 
malam, satu dirham saat siang hari, satu dirham secara terang-terangan, dan satu dirham lagi secara diam-diam. 

Mengapa para sahabat begitu antusias dan spontan menyambut seruan Rasulullah tersebut? Ini tiada lain karena yakin 
akan balasan yang berlipat ganda sebagaimana telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Medan perang adalah medan pertaruhan 
antara hidup dan mati. Kendati begitu para sahabat tidak ada yang mendambakan mati syahid di medan perang, karena 
mereka yakin apapun yang terjadi pasti akan sangat menguntungkan mereka. Sekiranya gugur di tangan musuh, surga Jannatu 
na’im telah siap menanti para hamba Allah yang selalu siap berjihad fii sabilillaah. Sedangkan andaikata selamat dapat 
kembali kepada keluarga pun, pastilah dengan membawa kemenangan bagi Islam, agama yang haq! 

Lalu, apa kaitannya dengan memenuhi seruan untuk bersedekah? Sedekah adalah penolak bala, penyubur pahala dan 
pelipat ganda rizki; sebutir benih menumbuhkan tujuh bulir, yang pada tiap-tiap bulir itu terjurai seratus biji. Artinya, Allah 
yang Mahakaya akan membalasnya hingga tujuh ratus kali lipat. Masya Allah! 

Betapa dahsyatnya sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah yang disertai dengan hati ikhlas, sampai-sampai Allah sendiri 
membuat perbandingan, sebagaimana tersurat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. 
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Terapi Bekerja 

Orang-orang bijak Yunani mengobati orang yang ditimpa keresahan, kesuntukan, dan penyakit psikologis lainnya dengan 
memaksanya bekerja di ladang dan kebun. Dan hasilnya, hanya beberapa waktu kemudian, si pasien telah kembali sehat dan 
mendapatkan ketenangan. Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu sekalian” (QS. At-Taubah : 105). Orang-orang yang bekerja 
dengan menggunakan tangannya adalah kelompok orang yang lebih bahagia, tidak terbebani, dan tenang dibandingkan orang 
lain. Coba perhatikan para pekerja itu, mereka memiliki pikiran yang bebas dan fisik yang kuat dikarenakan gerak dan kerja 
mereka. 

Dr. Richard Cabot seorang profesor kedokteran di Universitas Harvard mengatakan dalam bukunya yang berjudul How 
Humans Live, “Sebagai seorang dokter saya menasehatkan bahwa bekerja telah banyak mengobati orang-orang yang 
menderita kelumpuhan jiwa yang diakibatkan oleh keraguan, rasa takut, dan ketidakpastian”. 

Umar ibn Khaththab  telah menyatakan ”perang” terhadap semua bentuk pengangguran, kemalasan, dan ketidakgiatan. 
Bahkan Umar pernah menarik keluar para pemuda yang diam di dalam masjid dan tidak melakukan apa-apa. Umar memukuli 
mereka dan berkata, ”Keluar kalian, cari rejeki! Langit tidak akan menurunkan emas dan perak.” 

Kemalasan dan ketidakgiatan hanya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif, kesengsaraan, penyakit kejiwaan, 
kerapuhan jaringan syaraf, keresahan dan kegundahan. Sedangkan kerja dan semangat akan mendatangkan kegembiraan, suka 
cita, dan kebahagiaan. 

Segala kecemasan, keresahan, kegundahan, syaraf dan jiwa, serta penyakit-penyakit intelektual akan berakhir bila 
masing-masing dari kita menjalankan peranannya dalam hidup ini. Sehingga, semua lapangan kerja menjadi ramai. Pabrik-
pabrik menjadi produktif, tempat-tempat kerja akan sibuk, lembaga-lembaga sosial dan dakwah dibuka kembali, serta pusat-
pusat kegiatan budaya dan ilmiah marak di mana-mana. Firman Allah, 

”Katakanlah: ’’Bekerjalah kamu sekalian’.” 

”Menyebarlah di permukaan bumi.” 

”Bersegeralah!” 

”Cepat-cepatlah.” 

Juga Sabda Rasulullah, ”Sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya.” 

Al-Rasyid pernah menulis buku berjudul Shina’atul Hayat (Merancang Kehidupan). Dalam buku ini ia mengupas banyak 
tentang masalah ini dan menyebutkan bahwa banyak orang yang tidak memainkan peran yang seharusnya mereka perankan 
dalam kehidupan ini. 

Mereka hidup, tapi seperti orang yang sudah mati. Mereka tidak menangkap apa rahasia di balik kehidupan mereka. 
Mereka tidak melakukan yang terbaik untuk masa depan, umat, maupun diri mereka sendiri. 

Seorang perempuan kulit hitam yang menyapu masjid Rasulullah telah memainkan perannya dalam kehidupan. Dan, 
dengan peran yang dimainkan itu dia masuk surga. Demikian pula budak yang membuat mimbar Rasulullah, telah melakukan 
apa yang seharusnya dia lakukan. Dia memperoleh pahala atas apa yang dilakukan, karena memang bakatnya di bidang 
pertukangan. 
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Terapi Menghindari Makanan dan Minuman Haram 

Allah hanya mengharamkan sesuatu kepada umat ini tidak lain karena kejelekannya. Allah mengharamkannya demi 
melindungi mereka juga dan menjaga jangan sampai mereka memakannya. Dalam kesehatan Nutrisi, Islam menganjurkan 
terhadap pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halalan thoyyiban (halal lagi baik). Halal adalah 
suatu hal yang dibolehkan secara agama, sedangkan Thoyyib adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak merusak fisik dan 
pikiran, dan harus memenuhi syarat dari segi kebersihan dan kesehatannya. Memakan makanan haram akan berpengaruh 
terhadap perilaku seseorang, sebab makanan tersebut membentuk sel-sel yang memiliki nature gelap (zhulmaniyah). 

Anda adalah apa yang Anda makan ! demikian ungkapan Dt. Awan dalam ebook kontroversialnya yang berjudul 
Menjual HIV karena ebook tersebut memaparkan dengan sangat meyakinkan kesalahan-kesalahan pengobatan medis 
konvensional dan bahwa HIV bukan penyebab AIDS. 

Setiap hari sel-sel tubuh kita ada saja yang mati dan untuk mengganti sel-sel yang mati itu, tubuh melahirkan sel-sel yang 
baru. Untuk bisa melahirkan sel yang baru, tubuh perlu bahan dasar pembuat sel. Dari manakah bahan dasar itu berasal? Dari 
apa yang kita makan dan apa yang kita minum. 

Jika kita makan makanan yang sehat, maka tubuh akan mendapat bahan dasar pembuat sel yang sehat, sehingga 
terlahirlah sel yang sehat pula. Kumpulan sel yang sehat ini akan menjadi jaringan yang sehat. Kemudian jaringan yang sehat 
ini juga membentuk organ yang sehat pula. Maka terbentuklah tubuh kita yang sehat dan kuat. 

Hal sebaliknya pun terjadi, jika kita makan makanan yang tidak sehat, maka tubuh akan mendapat bahan dasar pembuat 
sel yang tidak sehat, sehingga terlahirlah sel yang tidak sehat pula. Sel ini adalah sel yang lemahbahkan memiliki kelainan 
atau cacat sel. Kumpulan sel yang cacat atau tidak sehat ini akan menjadi jaringan yang cacat atau tidak sehat. Kemudian 
jaringan yang tidak sehat ini juga membentuk organ yang tidak sehat pula. Maka terbentuklah tubuh kita yang lemah, tidak 
sehat atau memiliki kelainan69. 

Metabolisme tubuh dan sistem imun sangat dipengaruhi pola hidup dan makan kita. AIDS sebagai penyakit/kondisi yang 
berada pada level sel dan DNA, untuk penyembuhannya harus memperhatikan sampai ke dalam ini. 

Kuncinya adalah pada nutrisi dan Self Healing (kemampuan tubuh menyembuhkan diri sendiri). Jika kita mengkonsumsi 
makanan-minuman yang sehat, maka kita akan memiliki self healing yang ajaib dan tubuh yang sehat serta kuat. Terapi yang 
memanfaatkan alam, pengaturan gaya hidup, dan disertai pengaturan pola makan Odha, menjawab kebutuhan ini.    

Muhammad Yusuf menulis: Setan tahu fitrah umat manusia, yang hatinya akan luluh jika dinasihati, tunduk jika 
mendengar suara yang berwibawa, cenderung menyukai segala hal yang berbau kebaikan, Memiliki rasa iba , dan lain 
sebagainya. Inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk menghancurkan hidup musuhnya. Setan tahu setiap Lelaki yang baik 
ingin membahagiakan keluarganya. Keinginan ini dibesar-besarkan oleh setan dan setan pun membisikan ‘janji-janji indah’ 
sehingga lelaki tersebut melakukan apa saja asalkan keluarganya bahagia, korupsi misalnya. Memakan makanan hasil dari 
uang haram akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, sebab makanan tersebut membentuk sel-sel yang memiliki natur 
gelap (zhulmaniyah). Wajar jika di kemudian hari ada anaknya yang durhaka, menjadi pecandu Narkoba, hamil di luar nikah, 
dan istri membangkang kepada suami. Tidak hanya itu, dampak korupsi yang dilakukannya mengakibatkan kemiskinan dan 
kekacauan menyebarluas yang menyebabkan ribuan orang menderita, saling bunuh, menjadi pengemis dan sebagainya; 
kebahagiaan yang mula-mula dicari melalui korupsi, penderitaan dan kehinaan yang didapatkan apalagi jika telah diketahui 
oleh orang banyak. Setan tahu bahwa akan banyak orang yang - karena fitrahnya yang suka dengan kebaikan - ingin 
                                            
69 Kita tahu orang-orang jaman dulu ketika makanan-minuman masih baik, tubuh mereka kuat. Para prajurit kerajaan mampu berjalan kaki ribuan kilometer menuju medan 
perang. Saya kira, pembangunan candi-candi menggunakan tenaga manusia, bukan tenaga jin seperti cerita mitos yang biasa kita dengar karena waktu itu orang-orangnya 
memiliki tubuh yang kuat. Nabi Muhammad menyeru dari atas bukit dan suara beliau bisa didengar oleh penduduk Mekah. Para ulama hadist berjalan kaki lintas negara 
untuk belajar hadist. Tubuh kita sekarang melemah karena jangankan makanan-minuman, obat kita saja racun. Ketika kita sakit dan tidak diberi rejeki untuk berobat ke 
dokter, kita berprasangka buruk kepada Allah padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari bahaya obat-obat kimia. Saya akhirnya mengetahui hikmah mengapa Allah 
mencintai orang Islam yang miskin? Karena merekalah yang selamat. Rumah mereka dari bahan alami (kayu, bambu, dsb) sehingga selamat dari bahaya menghirup racun 
kimia dari cat yang bisa membuat paru-paru kita rusak. Mereka tidak memiliki televisi, radio, hand phone, dan sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan karena peralatan 
elektronik bisa menyebabkan kanker. Wallahu a’lam –dari penyusun.  
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memperbaiki segala kekacauan yang sedang terjadi. Setan mendatangi mereka dengan penuh wibawa dan nasihat-nasihat 
yang tampaknya masuk akal , padahal akhirnya menyesatkan dan semakin menjadikan dunia ini kacau. Setelah jiwanya 
rusak, atas pengaruh sihir dan bisikan Setan, mengakulah dia sebagai manusia pilihan, penyelamat umat manusia, sahabat 
malaikat Jibril, Nabi, Imam Mahdi, atau Satria Piningit. Banyak pula yang ingin menyelamatkan umat manusia dari 
kebinasaan dengan menganggap semua agama adalah benar karena sama-sama mengajarkan kebaikan padahal baik menurut 
kita yang tidak tahu apa-apa belum tentu baik menurut Allah SWT yang Maha Mengetahui apa yang baik dan buruk bagi 
hamba-hamba-NYA yang sangat disayangi-NYA. 

Setan ingin manusia menjalani hidup penuh masalah baik di dunia ini maupun di akhirat kelak dengan tak henti-hentinya 
memperdaya manusia dengan janji-janji kosong. Sekedar mengingatkan kepada mereka yang melakukan korupsi atas tekanan 
dari sifat buruk istri, ingatlah, bahwa dengan rejeki halal saja istri Anda berperangai buruk, apalagi jika diberi rejeki haram? 
Tentunya perangai buruk istri akan semakin menjad-jadi. Yang sangat disayangkan adalah sebuah keluarga sederhana yang 
damai tiba-tiba hancur setelah menjadi keluarga bergelimang harta yang haram dalam arti luas seperti hasil mencuri, riba, 
curang dalam berdagang, menipu dan lain sebagainya. Istri yang tadinya patuh kini berselingkuh, anak-anak tercinta yang 
tadinya lugu terjerat narkoba, keakraban hilang, suami yang dulu baik sekarang keluar masuk lokalisasi dan diskotik. Wallahu 
a'lam. 

Syaikh Abdul Qadir Al-jailani , berkata : Wahai anak, aturlah hatimu dengan makan yang halal di mana kamu telah 
mengenal TuhanMu Azza Wa Jalla. Aturlah suapanmu, sobekan pakaianmu dan hatimu di mana kamu telah menjadi sufi. 
Kata tasawuf itu timbul dari kata shafa (jernih). Wahai orang yang mengenakan baju bulu (sederhana). Sufi yang benar-benar 
dalam tasawufnya adalah hatinya bersih dari apa yang selain Tuhannya Azza Wa Jalla. Ini adalah sesuatu yang tidak datang 
dengan merubah pakaian, memucatkan muka, menggerak-gerakkan lidah dengan cerita orang-orang shalih, dan menggerak-
gerakan jari dengan membaca tasbih dan tahlil. Hal itu datang dengan benar-benar dalam mencari Allah Azza Wa Jalla, 
zuhud terhadap dunia, mengeluarkan makhluk dari hati dan mengosongkan hati dari selain Tuhannya Azza Wa Jalla. 

Dari sebagian ulama ra. Bahwasanya ia berkata : ”Pada sebagian malam saya berkata : ”Wahai Tuhanku, janganlah 
Engkau menghalangi aku akan sesuatu yang berguna bagiku dan tidak memadharatkan Engkau” Saya mengulang-ulanginya 
kemudian saya tidur. Lalu saya bermimpi, seolah-olah pembicara berkata : ”Kamu juga menghalangi diri dari mengerjakan 
sesuatu yang bermanfaat kepadamu, padahal Aku mencegah dari pekerjaan yang memadharatkan kamu” 

Benarkanlah nasabmu terhadap Nabimu SAW. Barangsiapa dalam mengikutinya itu benar, maka nasabnya telah benar. 
Adapun perkataanmu ”Saya dari ummatnya” tanpa mengikutinya maka ini tidak bermanfaat bagimu. Apabila kamu 
mengikutinya dalam perkataan dan perbuatannya maka kamu bersamanya di akhirat” 

 

Makan Daging Babi, Cacing Masuk Di Otak 
 

Para dokter Amerika berhasil mengeluarkan cacing yang berkembang di otak seorang perempuan, setelah beberapa waktu 
mengalami gangguan kesehatan yang ia rasakan setelah mengkonsumsi makanan khas meksiko yang terkenal berupa daging 
babi, hamburger (ham = babi, sebab aslinya, hamburger adalah dari daging babi, dan ketika dipasarkan di negara muslim 
diganti dengan daging sapi -pent). 

Sang perempuan menegaskan bahwa dirinya merasa capek-capek (letih) selama 3 pekan setelah makan daging babi. Dan para 
dokter di rumah sakit "May Clinics" di negara bagian "Arizona" telah melakukan pembedahan terhadapnya di rumah sakit 
tersebut setelah mereka berhasil mengetahui "adanya rasa sakit" di bagian otak karena adanya cacing yang tumbuh di 
dalamnya. Dan akhirnya para dokter memberitahukan bahwa mereka harus melakukan operasi secepatnya untuk bisa 
mengobati sang perempuan tersebut. 
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Para dokter menegaskan bahwa makanan daging babi yang terkenal itu telah dikonsumsi oleh sang perempuan AS di 
Meksiko, dan mengandung cacing yang dikenal dengan nama "taenia solium" yaitu cacing yang masuk ke dalam tubuh 
manusia dari jalan makanan yang tidak sempurna ketika dimasak. 

Josef Seirphin, salah seorang dokter perempuan di rumah sakit tersebut menjelaskan bahwa telur cacing menempel di dinding 
usus pada tubuh sang perempuan tersebut, kemudian bergerak bersamaan dengan peredaran darah sampai ke ujungnya, yaitu 
otak. Dan ketika cacing itu sampai di otak, maka ia menyebabkan sakit yang ringan pada awalnya, hingga akhirnya mati dan 
tidak bisa keluar darinya. Hal ini menyebabkan dis-fungsi yang sangat keras pada susunan organ di daerah yang mengelilingi 
cacing itu di otak. 

Down Piesira mengatakan, "Sesungguhnya pendapat yang mengatakan adanya cacing di dalam otak terasa sangat asing 
....sangat mengagetkan sekali ketika aku menemukan mereka merasakan sakit di bagian otaknya, dan keluarlah cacing dari 
otaknya. Kejadian ini adalah kejadian besar yang menyakitkan." 

Akhirnya, sang perempuan menerima untuk dioperasi --kejadian ini terjadi pada sepekan yang lalu (laporan ini ditulis pada 
tanggal 14 April 2001M-pent)-- dalam waktu 6 jam berturut-turut untuk mengeluarkan cacing yang ada di dalam otak 
kepalanya. Dan para dokter melakukan pembiusan lokal, dimana sang perempuan harus dalam keadaan sadar dan bisa berfikir 
ketika dioperasi, sebab hal itu dilakukan di organ yang sangat vital, yaitu otak; dan harus diajak bicara selama operasi 
sehingga operasi itu tidak membawa efek samping sedikitpun terhadap otak perempuan itu. Pada akhirnya, para dokter 
menemukan satu ekor cacing yang sudah rusak dan mengeluarkannya tanpa ada satu dampak negatif pun. 

Josef Seirphin, dokter perempuan yang mengetuai pengobatannya, mengatakan, "Ini adalah kejadian yang sangat beruntung, 
sebab kami belum pernah menemukan di otaknya selain satu cacing saja." 

Josef Seirphin pun kini bergegas mengobatinya. Dan para dokter menegaskan bahwa mereka butuh waktu untuk memonitor 
kesehatannya untuk mengembalikan kesehatannya selama 6 bulan. Dan hal itu sampai kini masih menyebabkan sang 
perempuan mengalami gejala aneh dan kesulitan lainnya. 

 

Penyakit-penyakit Daging Babi  
 

Para dokter menegaskan bahwa penyakit-penyakit "cacing pita" merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang terjadi 
melalui konsumsi daging babi. Ia berkembang di bagian usus 12 jari di tubuh manusia, dan beberapa bulan cacing itu akan 
menjadi dewasa.  

Jumlah cacing pita bisa mencapai sekitar 1000 ekor dengan panjang antara 4 - 10 meter, dan terus hidup di tubuh manusia 
dan mengeluarkan telurnya melalui BAB (buang air besar). 

Ketika seseorang mengkonsumsi daging babi, maka larva yang ada di dalamnya akan menjadi cacing dalam perut manusia. 
Cacing ini akan menyebabkan seseorang merasa lemah, letih. Dan kekurangan vitamin B-12 yang menyebabkan terjadinya 
kekurangan darah, terkadang bisa menyebabkan munculnya penyakit pada syaraf otak, semisal dis-fungsi syaraf pusat.  

Larva-larva pada sebagian keadaan bisa mencapai otak dan menyebabkan terjadinya "sawan" atau naiknya tekanan dalam 
syaraf, pusing yang sangat, atau bahkan bisa menyebabkan lumpuh. 

Dan mengkonsumsi daging babi yang tidak sempurna di masak juga menyebabkan adanya cacing rambut. Ketika cacing ini 
sampai di usus 12 jari, maka akan keluar larva yang sangat banyak setelah 4 atau 5 hari dan kemudian masuk ke dalam 
dinding lambung.  
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Kemudian ia masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke sebagian besar jaringan organ tubuh. Larva kemudian berjalan 
persendian dan menjadi besar Maka orang tersebut akan menderita sakit seperti nyeri otot yang sangat.  

Terkadang penyakit itu berkembang hingga terjadi dis-fungsi kerja otak, dis-fungsi otot jantung dan paru-paru, ginjal, syaraf 
pusat. Dan terkadang penyakit ini bisa menyebabkan kematian, dan ini kecil persentasenya. 

 
Maha benar Allah yang telah berfirman:  

Hanya saja diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maka siapa 
yang dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkannya lagi tidak melampaui batas maka tidak ada dosa 
atasnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Q.S. Al-Baqarah: 173)70  

Terapi Berkhitan 

Delegasi AS dalam Konferensi AIDS Dunia yang digelar di Sydney menyajikan laporan mengejutkan. Menurut mereka 
dunia dianggap ‘kalah’ dalam upaya mengendalikan penyebaran penyakit HIV/AIDS, meski sudah ada pemakaian obat baru 
di negara-negara berkembang.  

Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menukar AS yang juga penasihat khusus Gedung Putih, 
memperingatkan bahwa dunia gagal menghentikan penyakit ini. “Tingkat penularan baru masih jauh melampaui perawatan 
untuk menghentikannya. Untuk setiap satu pasien yang dirawat, enam orang lainnya tertular. Jadi dunia masih kalah dalam 
perlawanan ini, perlawanan mengejar jumlah orang yang tertular,” kata Fauci.  

Tetapi sependapat dengan peneliti AS lainnya, Richard Bailey, Fauci sepakat dunia tetap harus optimistis dalam 
program memerangi HIV/AIDS ini. Salah satunya adalah sunat atau khitan yang diakui menjadi salah satu metode efektif 
untuk menangkal penularan HIV/AIDS terhadap jutaan orang.  

“Penyunatan di negara-negara berkembang bisa mengurangi penularan sampai 60 persen. Namun wanita menghadapi 
risiko penularan delapan kali lebih besar daripada pria selama hubungan seks yang tidak aman. Selain itu dari 600.000 
penularan pada anak setiap tahunnya, 90 persen akibat ditularkan dari sang ibu,” jelas Bailey. 

Dr. R. H. Su’dan M.D., S.K.M. dalam bukunya yang berjudul “Al-Qur’an & Panduan Kesehatan Masyarakat” menulis 
pada halaman 84 : Banyak ahli kedokteran yang mengusulkan supaya diadakan peraturan khitanan masal. Misalnya Loeb, 
Van Driel, Van Der Hoog, Van Deinse, Ahmad Ramali dan lain sebagainya. Oleh karena khitan merupakan cara yang 
amat jitu untuk memberantas penyakit kelamin, mereka mendesak diadakannya peraturan khitan masal pada pemerintah. 
Sehingga mempropagandakan khitan adalah kewajiban utama dari tiap-tiap dokter masa kini. Semua ahli penyakit kelamin 
sepakat mengatakan bahwa kulup tempat paling disukai syphilis. Praktek menyeluruh khitanan mengurangi terjadinya 
syphilis pada laki-laki 25-73 %. Khitan adalah suatu usaha pencegahan terhadap penyakit kelamin, dan ini terbukti. 

Sebuah majalah medis terkenal di Inggris, BMG , pernah menurunkan makalah tentang kanker kelamin dan penyebab-
penyebabnya pada tahun 1986. Diantara keterangannya adalah, "Sesungguhnya kanker kelamin sangat kecil sekali terjadi di 
kalangan yahudi dan negeri-negeri muslim, sebab mereka ini melakukan khitan semenjak usia anak-anak. Dan data statistik 
medis menunjukkan bahwa kanker kemaluan yang terjadi pada kalangan yahudi tidak terjadi kecuali hanya terhadap 9 
penderita saja dalam setahun." 

                                            
70 www.islamon-line.net 
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Terapi Bergaul Dengan Orang-orang Shalih 

Abdul Mujib M.Ag & Jusuf Mudzakir, M. Si . dalam bukunya yang berjudul Nuansa-nuansa Psikologi Islam, 
menjelaskan bahwa Orang-orang salih adalah orang yang mampu mengintegrasikan dirinya dan mampu mengaktualisasikan 
potensinya semaksimal mungkin dalam berbagai dimensi kehidupan. Ia tidak hanya baik terhadap dirinya, melainkan juga 
baik terhadap keluarga, masyarakat, hewan, tumbuhan, bahkan pada benda-benda mati. Ia berbuat baik sebab ia tahu bahwa 
Allah SWT. menciptakan semua makhluk memiliki hikmah dan asrar (rahasia-rahasia) tertentu. Jika seseorang dapat bergaul 
dengan orang salih berarti ia dapat “berbagi rasa dan berbagi pengalaman”. Nasihat-nasihat orang salih akan dapat 
memberikan terapi bagi kelainan atau penyakit mental seseorang. 

Johanes Lim, Ph.D, Menulis dalam bukunya yang berjudul NO PAIN NO GAIN ‘Metode sukses pribadi dalam studi, 
karier dan bisnis’ : “Seleksilah teman pergaulan Anda dengan saksama. Jangan bergaul dengan orang yang tidak punya 
tujuan hidup yang jelas, karena cenderung malas, hura-hura, dan pembolos. Lebih baik Anda tidak mempunyai teman 
daripada mempunyai teman yang buruk, malas, bodoh, apalagi jahat. Jika ada teman Anda yang membujuk, atau ‘memanas-
manasi’ agar Anda turut melakukan perbuatan tercela (dan merugikan), misalnya dengan berkata, “Ayo cobalah merokok dan 
minum alkohol supaya kamu nampak dewasa, elit, kosmo, dan tidak kampungan!” janganlah Anda turuti! Bahkan sekalipun 
mereka mengata-ngatai Anda dengan ucapan pedas, seperti “Masak merokok dan minum saja tidak berani? Apakah kamu 
Banci?! Jangan Anda gubris olok-olok mereka, dan segera menjauhlah dari teman-teman seperti itu, karena berbahaya! 
Pertama, jika Anda menuruti tantangan mereka untuk merokok dan minum alkohol, maka tahap selanjutnya mereka akan 
menantang Anda lagi untuk mengganja, lalu minum pil koplo. Kemudian mungkin mereka akan menjerumuskan Anda 
menjadi pecandu heroin. Dan jika Anda tidak punya uang untuk membiayai rasa ketagihan Anda, maka Anda akan menjadi 
kriminal, apakah mencuri, merampok atau menjadi pengedar obat terlarang! Kedua, reputasi, prestasi, dan masa depan Anda 
akan hancur berantakan! Pada waktu itu, menyesal pun sudah percuma, karena ibaratnya, nasi sudah menjadi bubur! Ketiga, 
biasanya teman-teman yang membujuk untuk melakukan perilaku yang buruk seperti itu adalah orang-orang yang berperilaku 
negatif, rendah diri, bodoh, malas, degil, dan jahat, jauhilah mereka! mereka iri terhadap prestasi dan reputasi Anda. Dan 
karena mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pun tidak ingin Anda memilikinya, dan berupaya menghancurkan masa 
depan Anda, sama seperti masa depan mereka yang telah hancur! Saya tegaskan, hindari pergaulan yang buruk!” 

Terapi Menceritakan Nikmat-nikmat dari Allah 

Dengan mengetahui dan menceritakan nikmat-nikmat dari Allah (baik yang nampak maupun yang tersembunyi), niscaya 
seorang hamba akan hilang rasa sedih dan duka citanya, bahkan walaupun seorang hamba dalam keadaan miskin, sakit, atau 
tertimpa musibah lainnya, maka orang tersebut akan tetap di dalam kebahagiaan dan ketentraman. dia akan senantiasa 
bersyukur dengan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. apabila seorang hamba mau memikirkan dan 
membandingkan antara nikmat yang telah diterimanya dengan musibah/ kesulitan yang menimpanya, maka musibah dan 
kesulitan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nikmat yang telah dirasakannya yang tak terbilang dan terhitung dengan 
seluruh harta benda. 

Terapi Menyibukkan diri dengan ilmu dan amal yang 
bermanfaat 

Kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan. Itu terjadi karena ilmu mampu 
menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyingkap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa 
manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Kebodohan itu 
sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang 
kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari. Bila Anda ingin senantiasa 
bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah pelbagai manfaat, niscaya semua kesedihan, kepedihan dan 
kecemasan itu akan sirna. 
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Bila anda menyibukan diri dengan ilmu dan amal yang bermanfaat otomatis anda akan melupakan hal-hal yang 
mendatangkan kesedihan dan duka cita. Maka jiwapun akan terasa senang. Betapa banyak orang yang diuji dengan 
kegelisahan dan banyaknya kesulitan, kemudian hilang darinya berbagai macam penyakit. Dan yang menjadi obatnya ialah 
melupakan sebab-sebab yang menyedihkan dan menggelisahkan, kemudian hanya menyibukkan diri dengan amal-amal yang 
bermanfaat. 

Ada sebait do'a yang pernah diajarkan Rasulullah SAW dan disunnahkan untuk dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla 
sebelum seseorang hendak belajar. do'a tersebut berbunyi : Allaahummanfa'nii bimaa allamtanii wa'allimnii maa yanfa'uni wa 
zidnii ilman maa yanfa'unii. dengan do'a ini seorang hamba berharap dikaruniai oleh-Nya ilmu yang bermanfaat. 

Apakah hakikat ilmu yang bermanfaat itu? Secara syariat, suatu ilmu disebut bermanfaat apabila mengandung mashlahat 
- memiliki nilai-nilai kebaikan bagi sesama manusia ataupun alam. Akan tetapi, manfaat tersebut menjadi kecil artinya bila 
ternyata tidak membuat pemiliknya semakin merasakan kedekatan kepada Dzat Maha Pemberi Ilmu, Allah Azza wa Jalla. 
Dengan ilmunya ia mungkin meningkat derajat kemuliaannya di mata manusia, tetapi belum tentu meningkat pula di 
hadapan-Nya. 

Oleh karena itu, dalam kacamata ma'rifat, gambaran ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana yang pernah diungkapkan 
oleh seorang ahli hikmah. "Ilmu yang berguna," ungkapnya, "ialah yang meluas di dalam dada sinar cahayanya dan membuka 
penutup hati." seakan memperjelas ungkapan ahli hikmah tersebut, Imam Malik bin Anas r.a. berkata, "Yang bernama ilmu 
itu bukanlah kepandaian atau banyak meriwayatkan (sesuatu), melainkan hanyalah nuur (cahaya) yang diturunkan Allah ke 
dalam hati manusia. Adapun bergunanya ilmu itu adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari 
kesombongan diri." 

Ilmu itu hakikatnya adalah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Terhadap ilmunya sungguh tidak akan pernah ada satu 
pun makhluk di jagat raya ini yang bisa mengukur Kemahaluasan-Nya. sesuai dengan firman-Nya, "Katakanlah : Kalau 
sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menuliskan) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis 
(dituliskan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)." (QS. Al Kahfi [18] : 109). 

Adapun ilmu yang dititipkan kepada manusia mungkin tidak lebih dari setitik air di tengah samudera luas. Kendatipun 
demikian, barangsiapa yang dikaruniai ilmu oleh Allah, yang dengan ilmu tersebut semakin bertambah dekat dan kian 
takutlah ia kepada-Nya, niscaya "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al Mujadilah [58] : 11). Sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset 
sedikit pun! 

Akan tetapi, walaupun hanya "setetes" ilmu Allah yang dititipkan kepada mnusia, namun sangat banyak ragamnya. ilmu 
itu baik kita kaji sepanjang membuat kita semakin takut kepada Allah. Inilah ilmu yang paling berkah yang harus kita cari. 
sepanjang kita menuntut ilmu itu jelas (benar) niat maupun caranya, niscaya kita akan mendapatkan manfaat darinya. 

Hal lain yang hendaknya kita kaji dengan seksama adalah bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh ilmu yang 
sinar cahayanya dapat meluas di dalam dada serta dapat membuka penutup hati? Imam Syafii ketika masih menuntut ilmu, 
pernah mengeluh kepada gurunya. "Wahai, Guru. Mengapa ilmu yang sedang kukaji ini susah sekali memahaminya dan 
bahkan cepat lupa?" Sang guru menjawab, "Ilmu itu ibarat cahaya. Ia hanya dapat menerangi gelas yang bening dan bersih." 
Artinya, ilmu itu tidak akan menerangi hati yang keruh dan banyak maksiatnya. 

Karenanya, jangan heran kalau kita dapati ada orang yang rajin mendatangi majelis-majelis ta'lim dan pengajian, tetapi 
akhlak dan perilakunya tetap buruk. Mengapa demikian? itu dikarenakan hatinya tidak dapat terterangi oleh ilmu. Laksana air 
kopi yang kental dalam gelas yang kotor. Kendati diterangi dengan cahaya sekuat apapun, sinarnya tidak akan bisa 
menembus dan menerangi isi gelas. Begitulah kalau kita sudah tamak dan rakus kepada dunia serta gemar maksiat, maka 
sang ilmu tidak akan pernah menerangi hati. 

Padahal kalau hati kita bersih, ia ibarat gelas yang bersih diisi dengan air yang bening. Setitik cahaya pun akan mampu 
menerangi seisi gelas. Walhasil, bila kita menginginkan ilmu yang bisa menjadi ladang amal shalih, maka usahakanlah ketika 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 214

menimbanya, hati kita selalu dalam keadaan bersih. hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari ketamakan terhadap 
urusan dunia dan tidak pernah digunakan untuk menzhalimi sesama. Semakin hati bersih, kita akan semakin dipekakan oleh 
Allah untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. darimana pun ilmu itu datangnya. Disamping itu, kita pun akan diberi 
kesanggupan untuk menolak segala sesuatu yang akan membawa mudharat. 

Sebaik-baik ilmu adalah yang bisa membuat hati kita bercahaya. Karenanya, kita wajib menuntut ilmu sekuat-kuatnya 
yang membuat hati kita menjadi bersih, sehingga ilmu-ilmu yang lain (yang telah ada dalam diri kita) menjadi bermanfaat. 

Bila mendapat air yang kita timba dari sumur tampak keruh, kita akan mencari tawas (kaporit) untuk menjernihkannya. 
Demikian pun dalam mencari ilmu. Kita harus mencari ilmu yang bisa menjadi "tawas"-nya supaya kalau hati sudah bening, 
ilmu-ilmu lain yang kita kaji bisa diserap seraya membawa mamfaat. 

Mengapa demikian? Sebab dalam mengkaji ilmu apapun kalau kita sebagai penampungnya dalam keadaan kotor dan 
keruh, maka tidak bisa tidak ilmu yang didapatkan hanya akan menjadi alat pemuas nafsu belaka. Sibuk mengkaji ilmu fikih, 
hanya akan membuat kita ingin menang sendiri, gemar menyalahkan pendapat orang lain, sekaligus aniaya dan suka 
menyakiti hati sesama. Demikian juga bila mendalami ilmu ma'rifat. Sekiranya dalam keadan hati busuk, jangan heran kalau 
hanya membuat diri kita takabur, merasa diri paling shalih, dan menganggap orang lain sesat. 

Ibnul Qayyim  : ” Bisa jadi pengetahuan manusia tentang ilmu telah sempurna. Tetapi tidak cukup hanya dengan ilmu 
pengetahuan saja. Ada syarat lainnya; yaitu hati harus bersih sehingga siap menerima kebenaran. Keadaan hati manusia, 
apabila banyak berbuat dosa dan maksiat, hatinya menjadi kotor. Setiap melakukan perbuatan maksiat, hatinya akan ternoda 
dengan noda hitam. Bila ia berbuat maksiat lagi, maka akan bertambah lagi noda hitamnya tersebut, dan begitu seterusnya, 
sehingga hatinya menjadi pekat, sehingga ia tidak lagi bisa membedakan antara kebenaran dan kebathilan. Karena hati yang 
kotor akan senantiasa menuruti syahwat dan hawa nafsunya. Oleh karena itu hati harus senantiasa dibersihkan dengan banyak 
istighfar, meninggalkan maksiat, beramal shalih, sehingga hati kita menjadi bersih dan lapang dalam menerima kebenaran”. 

Oleh karena itu, tampaknya menjadi fardhu ain hukumnya untuk mengkaji ilmu kesucian hati dalam rangka ma'rifat, 
mengenal Allah. Datangilah majelis pengajian yang di dalamnya kita dibimbing untuk riyadhah, berlatih mengenal dan 
berdekat-dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita selalu dibimbing untuk banyak berdzikir, mengingat Allah dan mengenal 
kebesaran-Nya, sehingga sadar betapa teramat kecilnya kita ini di hadapan-Nya. 

Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa dan bila datang saat ajal pun pastilah tidak membawa apa-apa. Mengapa 
harus ujub, riya, takabur, dan sum'ah. Merasa diri besar, sedangkan yang lain kecil. Merasa diri lebih pintar sedangkan yang 
lain bodoh. Itu semua hanya karena sepersekian dari setetes ilmu yang kita miliki? Padahal, bukankah ilmu yang kita miliki 
pada hakikatnya adalah titipan Allah jua, yang sama sekali tidak sulit bagi-Nya untuk mengambilnya kembali dari kita? 

Subhanallaah! Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh-Nya untuk mendapatkan ilmu yang bisa menjadi penerang dalam 
kegelapan dan menjadi jalan untuk dapat lebih bertaqarub kepada-Nya. 

Terapi Mengendalikan Nafsu dan Menghindari dosa 

Nafsu yang tidak terkendali menyebabkan penyakit yang mengacaukan system syaraf karena dapat mengalahkan 
pertimbangan rasional. Menyalurkan nafsu syahwat sembarangan dapat mendatangkan penyakit. Perasaan berdosa pun akan 
mengacaukan system syaraf. Makin besar dosa, diyakini akan menyebabkan kerusakan yang makin hebat. Jadi, dosa akan 
menyebabkan kerusakan organ tubuh kita walau secara tidak langsung. Dosa yang tidak terampuni mengakibatkan kerusakan 
yang tidak dapat diperbaiki. Kalau ditelusuri makin dalam, ujung-ujungnya, semua penyakit mulanya diakibatkan oleh dosa. 
Dosa menjadikan jiwa seorang hamba liar dan bingung, tidak menjadikan tentram pada dirinya dan masyarakat di mana dia 
hidup. Keliaran jiwa yang diakibatkan oleh maksiat menjadikan seseorang asing dengan keluarganya. Manakala kemaksiatan 
bertambah, maka akan mempengaruhi jiwa manusia, lalu ia merasa asing pada jiwanya sendiri, sebab jiwa diciptakan sesuai 
dengan fitrah. Fitrah merasa tentram bila menempuh hidup yang sehat dan lurus. Barangsiapa yang mengikuti hawa nafsu, 
maka ia akan menodai dan merusak fitrahnya. Sementara menentang dan mengendalikan nafsu merupakan solusi dan obat 
penenang jiwa. Nafsu diciptakan dalam keadaan bodoh dan gelap. Karena kebodohan, nafsu mengira bahwa kunci 
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kebahagiaan adalah mengikuti hawa nafsu, padahal mengikuti hawa nafsu adalah sumber kerusakan jiwa. Mengikuti hawa 
nafsu akan menyebabkan penyesalan. Setiap penyesalan adalah kedukaan dan kesedihan. Dosa adalah penyakit 
(Psikopatologi), sedang obat (psikoterapi) nya adalah taubat . 

Muhammad Yusuf menulis:  

“Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan (kegelisahan, penderitaan, keputusasaan, 
kemarahan, kehinaan, kebingungan, rasa malu, dsb) bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar 
hatinya” (QS. Al-Hajj : 53)  

”Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. 
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah yang merugi.” (QS. Al-Mujadilah : 19) 

 ”Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu 
sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air 
dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak 
lengah dari apa yang kamu kerjakan (Al-Qur’an). 

 ”Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-KU, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” (QS. 
Thaha : 124) ”Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang membuatnya payah” (QS. Al-Muddatstsir : 17)  

Pada akhirnya kita akan sadar, mengikuti setan membuat hati kita hampa, gersang, gelisah, muak, dan sebagainya. Jika 
kita tidak kembali ke agama, perasaan ini akan dijadikan alasan oleh setan agar kita bunuh diri. Dari sini kita tahu, pada 
hakikatnya setan turut mengajak manusia agar kembali ke agama dengan caranya. Bahwa jika manusia ingin sukses, bahagia, 
selamat dari siksaan setan, tentram, dan sebagainya, kembalilah ke Agama. Setan pun turut menghinakan orang-orang yang 
kafir dengan sebenar-benarnya penghinaan.  

Mungkin setan merasa terkutuk, padahal -menurut saya- mereka sama mulianya dengan malaikat. Hanya saja malaikat 
menggunakan jalur kanan (kebaikan, kedamaian, kasih sayang, dsb) sedangkan setan jalur kiri (keburukan, kekacauan, 
kebencian, dsb) dengan tujuan yang sama; mengarahkan manusia kembali ke agama. Andaikan setan tidak dalam keadaan 
mabuk, mungkin mereka akan menangis terharu mengetahui hal ini. Namun bisa jadi setelah mengetahui hal ini, mereka akan 
jauh lebih menyengsarakan orang kafir sebagai cara mereka beribadah kepada Allah.   

Akhirnya kita sadar, bahwa Allah menggerakan semua makhluk untuk membantu tugas manusia sebagai khalifah fil 
ardh. Manusia dihormati karena betapa lemahnya mereka. Jika Allah tidak memerintahkan semua makhluk untuk 
menghormati manusia, tentu dari dulu kita sudah punah. Semut yang kita injak tanpa sedikit pun rasa bersalah akan 
membalas dendam dan kita pasti ketakutan. Burung-burung yang kita tembak akan memanggil seluruh teman-temannya 
untuk melakukan pembalasan. Tikus-tikus putih yang disiksa dan dijadikan korban eksperimen, akan marah dan memanggil 
ratusan juta tikus untuk membunuh kita. Membayangkannya saja sudah cukup membuat nyali kita menciut!. Penting diingat, 
berapa jumlah unggas yang kita bakar hidup-hidup terkait wabah Flu burung? Betapa manusia itu makhluk yang sangat 
biadab! Hal ini akan kita pahami jika kita adalah seorang ilmuwan terutama ilmuwan dalam bidang biologi. Jangankan 
unggas, semut yang sedemikian kecilnya saja merupakan hasil karya penciptaan yang sangat canggih dan menakjubkan. 
Tentunya jika tidak ada perintah menghormati manusia, makhluk Tuhan yang lain akan membantai kita. 

Muhammad Yusuf pun menjelaskan bahwa Tipudaya dan perangkap setan untuk menghancurkan hidup manusia ada di 
mana-mana namun tipudaya dan perangkap mereka hanya bisa menjerat orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan 
menjauhi larangan-NYA.  Orang yang baik, taat beribadah, dan beriman tidak ada yang suka bermaksiat atau berada di 
tempat maksiat yang penuh dengan tipu daya dan perangkap agar hidup kita hancur. Orang yang patuh terhadap ajaran agama 
Islam akan selamat dari tipu daya apapun; bahkan saya berpendapat bahwa dunia ini-terutama abad sekarang- adalah neraka 
bagi orang-orang yang tidak beriman dan surga bagi orang beriman. Orang yang beriman hidup tentram, fisik & psikis sehat- 
jika sakit pun merupakan penggugur dosa, dan sebagainya sedangkan sabar dan syukur merupakan cara yang tepat untuk 
dijadikan solusi . Orang kafir hidup resah, fisik & psikis error, penuh dengan ketakutan, penderitaan, takut miskin, tidak 
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sabar, tidak pernah merasa puas, takut mati, diliputi oleh tipudaya; bahkan tidak dapat menikmati makanannya karena setan 
membuat pikirannya melayang-layang kesana-kemari- ingat ini ingat itu-, tergesa-gesa ketika sedang makan dan sebagainya. 
Mengeluh, putus asa, marah, menjadikan penderitaannya semakin berlipat ganda.  

Kebanyakan orang-orang memahami bahwa setan hanya menghancurkan kesuksesan akhirat manusia padahal-menurut 
pendapat saya- segala yang bisa menjadikan manusia sukses, sehat, bahagia, tentram, berprestasi, dan lain sebagainya baik di 
dunia maupun di akhirat akan setan hancurkan tertama menggapai kesuksesan dan kebahagiaan di jalan yang tidak diridhai 
Tuhan. ”Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang 
nyata bagi manusia” (QS. Al-Isra : 53). Perlu kita ingat bahwa keributan lebih sering terjadi di tempat maksiat antar pelaku 
maksiat, bukan di tempat ibadah. Wallahu a’lam. 

  Dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Jiwa Agama”, Prof. DR. Zakiah Daradjat, menulis: “Rupanya orang-orang yang 
gelisah, yang di dalam dirinya bertarung berbagai macam persoalan, yang kadang-kadang dia merasa tidak berdaya 
menghadapi persoalan atau problema itu mudah mengalami konversi Agama.  

Di antara ketegangan batin yang dirasakan orang, ialah tidak mampunya ia mematuhi nilai-nilai moral dan Agama dalam 
hidupnya. Ia tahu bahwa yang salah itu salah, akan tetapi ia tidak mampu menghindarkan dirinya dari berbuat salah itu, dan ia 
tahu mana yang benar, akan tetapi tidak mampu berbuat benar. Itulah sebabnya maka kadang-kadang kita mendengar seorang 
penjahat besar, pencuri, perampok dan pelanggar susila, memberi nasihat, seolah-olah ia orang yang betul-betul baik. Dan 
tidak jarang pula kita melihat Pemain-pemain Judi dan wanita pelanggar hukum, yang dengan segala dalih dan alasan 
menentang ajaran Agama, mengejek Pemimpin-pemimpin, bahkan berusaha mencelakakan mereka. orang-orang itu kadang-
kadang sadar bahwa dalam dirinya sedang berkecamuk aneka persoalan yang tak dapat dihadapinya, tapi banyak juga yang 
tidak sadar, bahwa dalam dirinya ada konflik yang terpendam di alam ketidaksadarannya.  

Sesungguhnya dalam literature barat pun, kita menemukan adanya konversi Agama yang mendalam, seperti yang 
dikemukakan oleh William James, dalam bukunya “The Varietes of Religious Experience” beberapa contoh seperti kasus 
Stephen H. Brodhy, Joseph Aline dan lain-lainnya, yang berubah dari acuh tak acuh terhadap Agama, menjadi Penganjur 
yang ulet. Di samping itu sering pula terasa ketegangan batin, yang memukul jiwa, merasa tidak tentram, gelisah, yang 
kadang-kadang terasa ada sebabnya dan kadang-kadang tidak diketahui.  

Belakangan ini tidak sedikit orang yang merasa gelisah dan sangat cemas oleh kegoncangan suasana keluarga, hubungan 
suami dan istri menjadi retak dan pecah, karena salah satunya tidak setia dan ada yang disebabkan karena putus asa dalam 
mendidik anak, serta banyak lagi kekecewaan-kekecewaan yang menyebabkan jiwa tertekan dan kadang-kadang menjadi 
kebingungan tidak tentu apa yang akan dilakukan. Dalam kepanikan atau kegoncangan jiwa itulah kadang-kadang orang 
terangsang melihat orang sembahyang, atau kebetulan mendengar uraian Agama yang seolah-olah tepat menjadi penyelesai 
dari problema yang dihadapinya. Dalam bingung haus akan ketentraman batin terdengar adzan shubuh mengalun di udara, 
hatinya merasa tertarik, ingin merasa tentram, merasa diampuni dan dirangkul oleh kasih sayang Allah SWT”. 

Siapa saja yang membaca, menghayati, dan mendalami sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. dengan 
seksama dan menyeluruh, maka ia akan mengetahui bahwa beliau diturunkan ke dunia ini untuk menghancurkan kebatilan, 
mengusir kesuntukan, kegelisahan, kesedihan dan kecemasan, serta membebaskan jiwa dari tekanan keragu-raguan, 
kebingungan, kegundahan dan keguncangan. Bersamaan dengan itu, beliau juga diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia 
dari segala bentuk hawa nafsu yang membinasakan. Maka begitulah, betapa banyaknya karunia Allah yang telah 
dianugerahkan kepada manusia. 

Terapi Ridha dan Tidak Berkeluh-Kesah 

Hidup di kota besar semacam Jakarta atau Bandung membutuhkan kekuatan iman dan kekuatan mental. Macet di 
perjalanan dalam waktu-waktu tertentu adalah suatu permasalahan yang kadangkala sering kita hadapi. Tak heran bila untuk 
sebuah perjalanan, kalau kita tidak memakai strategi yang bagus, tidak memakai perencanaan yang matang, maka kemacetan 
akan benar-benar mencuri waktu begitu lama. Terkadang bisa berjam-jam di jalan. Kalau saja tidak berusaha untuk bening 
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hati, sepertinya sepanjang jalan yang terjadi hanya dongkol dan marah-marah. "Aduh , kapan sampainya! Aduh, kok ini lama 
banget! Aduh, kok macet terus!" Mungkin ungkapannya seperti itu. Aduh dan aduh. 

Padahal kata-kata aduh, kalau hanya tanda keluh kesah, sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Justru kata-kata yang 
terlontar itu menunjukkan ketidaksabaran kita. Apalagi tiba-tiba di pinggir jalan ada kendaraan lain berhenti seenaknya. Kita 
boleh kecewa dan melihat ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi, tidak berarti kita harus sengsara dengan marah-
marah atau berkeluh kesah. Mata terbeliak dan mulut kadang berucap "Minggir, dong!" Mungkin inginnya menghardik 
seperti itu. Tetapi, alangkah lebih baiknya jika kita menyapa dengan kata yang lemah lembut, "Maaf, Pak! Boleh agak ke 
pinggir sedikit!" Ungkapan seperti ini nampaknya akan lebih ringan ke dalam hati, dari pada melotot dengan menggunakan 
otot. 

Boleh jadi kalau sudah banyak kedongkolan, selain akan banyak berkeluh kesah, juga akan menjadikan diri lebih 
emosional. Ini yang paling merugikan. Bagi kita maupun orang lain. Kita harus mengukur kehilangan waktu dalam beberapa 
menit atau beberapa jam, padahal waktu tersebut sebenarnya dapat menjadi tambahan ilmu dan kemampuan diri kita. Ada 
baiknya, selama perjalanan lengkapi diri dengan sumber-sumber ilmu, baik berupa kaset ceramah, nasyid, atau kaset murotal 
Qur’an. Sumber-sumber ini akan menambah percepatan keilmuan kita, disamping akan membuat kita tidak tergoda untuk 
ber-aduh ria. "Aduh, terlambat nih! Aduh, sialan kamu! Aduh, ada yang ketinggalan nih!" Kata-kata seperti ini sebetulnya 
tidak perlu dikeluarkan! Karena tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita isi dengan do’a : "Ya Allah, semoga saya 
datang tepat waktu, semoga ada jalan keluar dari kemacetan ini". Kata-kata ini akan lebih produktif dibandingkan dengan 
kata "aduh". 

Marilah kita meminimalisirkan keluh-kesah seperti ini. Apalagi bagi kita pun ada kenikmatan tersendiri bila kita bicara 
lebih santun. Kesantunan akan membuat batin kita lebih ringan dari pada berperilaku emosional. Lebih dari itu, kelembutan 
akan mampu menaklukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Itu sudah bagian dari rumusnya. Karena, 
kalau orang-orang keras dilawan dengan kekerasan, maka itu akan merasa bagian dari dunianya. Tapi, kalau orang-orang 
yang bertemperamen keras itu diberi kelembutan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, Isya Allah mereka akan 
terbawa lembut juga. Contohnya, orang sekeras Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid bisa jatuh tersengkur menangis oleh 
lembutnya alunan Al-Qur’an. 

Berkeluh kesah seringkali membuat kita terdramatisasi oleh masalah. Seakan-akan rencana dan keinginan kita lebih baik 
daripada yang terjadi. Padahal, belum tentu. Siapa tahu, di balik kejadian yang mengecewakan menurut kita, ternyata sarat 
dengan perlindungan Allah dan sarat dengan terkabulnya harapan-harapan kita. Tiap melakukan kekeliruan, kita ditolong 
Allah dengan memberikan tuntunan-Nya. Tuntunan itu tidak harus dengan terkabulnya keinginan yang kita mohonkan. Bisa 
jadi terkabulnya do’a itu bertolak belakang dengan yang kita minta. Karena Allah Mahatahu di balik apapun keinginan kita. 
Baik keinginan jangka pendek, maupun keinginan jangka panjang. Baik kerugian duniawi maupun kerugian ukhrawi. Baik 
kerugian secara materi maupun kerugian mental. Kita tidak bisa mendeteksi secara cermat. Kadang-kadang kita hanya 
mendeteksinya sesuai dengan keperluan hawa nafsu kita. 

Kelihatannya sepele mengaduh ini. Tetapi, itu akan menjadi kualifikasi pengendalian diri kita. Ketahuilah bahwa kualitas 
seseorang itu tidak diukur dengan sesuatu yang besar-besar, tetapi oleh yang kecil-kecil. Kalau kita ingin melihat kompleks 
perumahan yang berkualitas, maka kita lihat saja panjang pendek rumput di halamannya. Kalau berkualitas dan terawat 
dengan baik, maka rumputnya pun akan nampak terawat dengan baik. Marilah kita respon setiap kejadian demi kejadian 
dengan respon lisan yang positif. Mengapa? Karena setiap respon akan mempengaruhi persepsi kita terhadap masalah yang 
kita hadapi dan cara kita menyelesaikannya. Lebih dari itu akan berdampak pula kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, 
sapaan-sapaan, teguran-teguran, komentar-komentar, celetukan-celetukan ini harus benar-benar bernilai produktif. Tidak 
hanya berarti bagi diri kita, tetapi juga bagi orang di sekitar kita. 

Apalagi keluh kesah termasuk penyakit hati, yaitu bentuk ketidaksabaran kita dalam menerima ketentuan dari Allah. Ada 
hadits qudsi yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang tidak ridha terhadap ketentuan-Ku, dan tidak sabar atas musibah 
dari-Ku, maka carilah Tuhan selain Aku." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dari hadits qudsi ini, nampaklah bahwa segala apapun yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita harus menerimanya 
dengan ridha. Oleh karenanya, kita tidak perlu banyak mengaduh atau berkeluh kesah. Sedapat mungkin kurangi aduh-
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mengaduh ini. Jauh akan lebih produktif jikalau kita optimalkan waktu dengan banyak berdo’a dan menambah kualitas 
keilmuan diri serta terus menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah yang diridhai. 

Terapi Menjalani Islam Secara Kaffah baik Sukarela maupun 
terpaksa demi kesehatan dan kesuksesan 

Larangan-larangan agama bila dijauhi dan dihindari oleh manusia, niscaya ia akan selamat dan terhindar dari kecelakaan 
serta kerugian. Perintah-perintah Agama merupakan obat penyembuhan. Sedangkan larangan-larangan agama merupakan 
pencegahan dari penyakit. Firman Allah SWT. : katakanlah, “Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu 
(Al-qur’an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan 
dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri”.   

Iman dan Amal Sholih adalah gaya hidup sehat terbaik, dan hanya ini satu-satunya jalan selamat. Semakin rusak sistem 
kekebalan tubuh kita, semakin butuh Iman dan Amal sholih terutama di jaman yang kini penuh dengan ancaman bagi 
kesehatan. Menomor satukan pendidikan Iman dan amal sholih kepada anak kita, berarti kita membekali anak kita dengan 
bekal yang akan menjaganya di masa depan, masa yang lebih parah dari sekarang. Hanya petunjuk Allah dan Rosulnya yang 
dapat kita yakini kebenarannya 100 % dan kita tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada Al-qur’an dan Hadist.  

Allah SWT berfirman : Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 
janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah 
dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). Dan ikutilah sebaik-baik apa 
yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak 
menyadarinya”.  

Mari kita saling mengingatkan untuk melanjutkan hidup dengan Iman dan Amal Sholih selagi masih dapat ditolong 
sebelum menderita penyakit yang lebih parah, sebelum Narkoba menghancurkan segalanya, sebelum terkena infeksi 
Oportunistik, sebelum Musibah yang lebih dahsyat melanda, sebelum ajal tiba. 

Muhammad Yusuf menulis : Dalam hukum Islam, orang yang mencuri dipotong tangannya. Rasa iba yang bersumber 
dari bisikan setanlah yang merasa bahwa itu merupakan hukuman yang tidak manusiawi. Akhirnya kasus pencurian ada di 
mana-mana dan orang yang tidak menyetujui hukuman potong tangan tersebut pun hidup dalam ketakutan ketika di 
sekelilingnya tidak ada lagi ketentraman. Terlebih ketika hartanya dicuri orang, dia lapor Polisi agar si pencuri dihukum 
seberat mungkin yang jika dibandingkan, lebih berat dari hukuman potong tangan; bahkan senang mendengar si pencuri 
dibakar massa atau mati ditembak polisi.  

Johanes Lim, Ph.D menulis dalam No Pain No Gain ‘Metode Sukses Pribadi dalam studi, karier, dan bisnis’ : Paling 
bagus adalah jika hukum mau menindak pelaku kejahatan dengan hukuman berat agar mereka kapok, dan itu bisa mencegah 
niat orang untuk berbuat jahat. Sebab jika hukumannya ringan - apalagi jika bebas dengan sogokan uang - akan memicu 
orang untuk berbuat kejahatan lagi!”.  

Begitu pula anak gadis harus segera dinikahkan. Orang-orang yang tidak mengerti memandangnya sebagai hal yang tidak 
baik sampai-sampai mereka mempropagandakan pandangan keliru mereka melalui lagu dan sinetron Pernikahan dini. 
Akhirnya ketika anak gadisnya hamil di luar nikah, para orang tua tertunduk malu dan menangis sedih membayangkan 
kehancuran masa depan anaknya.  

”Orang yang bisa mengobati suatu penyakit mungkin bisa dikatakan ahli, tetapi orang yang bisa mencegah penyakit 
adalah penyelamat”  

(Thomas Fuller) 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 219

Terapi Memaksa Diri Berbuat Ta’at 
 

Jika Allah menciptakan makhluk jin dan manusia kemudian diperintahkan untuk taat, bukan karena Allah membutuhkan 
ketaatan makhluk-Nya. Sungguh, semua perintah dari Allah adalah karunia agar kita menjadi terhormat, mulia, dan bisa 
kembali ke tempat asal mula kita yaitu surga. Jadi kalau kita masuk neraka, naudzubillaah, sama sekali bukan karena 
kurangnya karunia Allah, tapi karena saking gigihnya kita ingin jadi ahli neraka, yaitu dengan banyaknya maksiat yang kita 
lakukan. 

 
Allah SWT Mahatahu bahwa kita memiliki kecenderungan lebih ringan kepada hawa nafsu dan lebih berat kepada taat. 

Oleh karena itu, jika kita mendapat perintah dari Allah, dalam bentuk apapun, si nafsu ada kecenderungan berat 
melakukannya, bahkan tak segan-segan untuk menolaknya. Misalnya ibadah shalat cenderung inginnya dilambatkan. Urusan 
shaf saja, tidak banyak orang berebutan menempati shaf pertama. Amati saja justru shaf belakang cenderung lebih banyak 
diminati. Perintah shalat memang banyak yang melakukan, tetapi belum tentu semua melakukannya tepat waktu. Begitu juga 
dengan tepat waktu, belum tentu juga bersungguh-sungguh khusyu. Bahkan ada – mungkin salah satunya kita – yang justru 
menikmati shalat dengan pikiran yang melantur, melayang-layang tak karuan, sehingga tak jarang banyak program atau 
urusan duniawi lainnya yang kita selesaikan dalam shalat. Dan yang lebih parah lagi, kita tidak merasa bersalah karenanya. 

 
Saat menafkahkan rizki untuk sedekah, maka si nafsu akan membuat seakan-akan sedekah itu akan mengurangi rizki kita, 

bahkan pada lintasan berikutnya sedekah ini akan dianggap membuat kita tidak punya apa-apa. Padahal, sungguh sedekah 
tidak akan mengurangi rizki, bahkan akan menambah rizki kita. Namun, karena nafsu tidak suka kepada sedekah, maka jajan 
justru lebih disukai. 

 
Sungguh, kita telah diperdaya dengan rasa malas ini. Bahkan saat malas beribadah, otak kita pun dengan kreatif akan 

segera berputar untuk mencari dalih ataupun alasan yang dipandang logis dan rasional. Sehingga apa-apa yang kita lakukan 
karena malas, seolah-olah mendapat legitimasi karena alasan kita yang logis dan rasional itu, bukan semata-mata karena 
malas. Ah, betapa hawa nafsu begitu pintar mengelabui kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi semua kecenderungan 
negatif diri kita ini? 

 
Cara yang paling baik yang harus kita lakukan adalah kegigihan kita melawan kemalasan diri. Kecenderungan malas itu 

kalau mau diikuti terus menerus akan tidak ada ujungnya, bahkan akan terus membelit kita menjadi seorang pemalas kelas 
berat, naudzubillaah. Berangkat ke mesjid, maunya dilambat-lambat, maka harusnya lawan! Berangkat saja. Ketika terlintas, 
nanti saja wudhunya di mesjid, lawan! Di mesjid banyak orang, segera lakukan wudhu di rumah saja! Itu sunnah. Sungguh, 
orang yang wudhu di rumah lalu bergegas melangkahkan kakikya ke mesjid untuk shalat, maka setiap langkahnya adalah 
penggugur dosa dan pengangkat derajat. 

 
Sampai di mesjid, paling nikmat duduk di tempat yang memudahkan dia keluar dari mesjid, bahkan kadangkala tak 

sungkan untuk menghalangi orang lewat. Lebih-lebih lagi bila memakai sandal bagus, ia akan berusaha sedekat mungkin 
dengan sandalnya, dengan alasan takut dicuri orang. Begitulah nafsu. Bagi orang yang menginginkan kebaikan, dia akan 
berusaha agar duduknya tidak menjadi penghalang bagi orang lain. Maka akan dicarinyalah shaf yang paling depan, shaf 
yang paling utama. 

 
Sesudah shalat, ketika mau zikir, kadang terlintas urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka bagi yang tekadnya 

kurang kuat ia akan segera ngeloyor pergi, padahal zikir tidak lebih dari sepuluh menit- dan baik untuk kesehatan, ngobrol 
saja lima belas menit masih dianggap ringan. Atau ada juga yang sampai pada tahap zikir, diucapnya berulang-ulang, 
subhanallaah – subhanallah, tapi pikiran melayang kemana saja. Anehnya lagi kalau memikirkan dia si jantung hati 
konsentrasinya sungguh luar biasa. Kenapa, misalnya, mengucap subhanallaah tiga puluh tiga kali, yang sadar 
mengucapkannya cuma satu kali? Atau ingatlah saat kita akan berdo’a. Walaupun dilakukan, akan dengan seringkas 
mungkin. Padahal demi Allah, zikir-zikir yang kita ucapkan akan kembali pada diri kita juga. 

 
Oleh karena itu, bila muncul rasa malas untuk beribadah, itu berarti hawa nafsu berupa malas sedang merasuk menguasai 

hati. Segeralah lawan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dengan cara segera melakukan ibadah yang 
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dimalaskan tersebut. Sekali lagi, bangun dan lawan! Insya Allah itu akan lebih dekat kepada ketaatan. Janganlah karena 
kemalasan beribadah yang kita lakukan, menjadikan kita tergolong orang-orang munafik, naudzubillaah. 

 
Firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. 

Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) dihadapan 
manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sedikit sekali." (QS. An Nisa [4] : 142) 

 
Ingatlah bahwa kalau kita tergoda oleh bisikan hawa nafsu berupa kemalasan dalam beribadah, maka kita ini sebenarnya 

sedang menyusahkan diri sendiri, karena semua perintah itu adalah karunia Allah buat kemaslahatan diri kita juga. Coba, 
Allah menyuruh kita berzikir, siapa yang dapat pahala? Kita. Allah menyuruh kita berdo’a, lalu do’a itu diijabah. Buat siapa? 
Buat kita. Allah sedikit pun tidak ada kepentingan manfaat atau madharat terhadap apa-apa yang kita lakukan. Tepatlah 
ungkapan Ibnu Atho’illah  dalam kitabnya, Hikam, "Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya 
hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surga-Nya (dan tidak mewajibkan apa-apa kepadamu hanya semata-mata 
supaya masuk ke dalam surga-Nya)". Maka Abul Hasan Ashadilly menasehatkan bahwa, "Hendaknya engkau mempunyai 
satu wirid, yang tidak engkau lupakan selamanya, yaitu mengalahkan hawa nafsu dengan lebih mencintai Allah SWT". 

 
Maka kalau kita sengsara, kita susah, kita menderita, itu bukan karena siapa-siapa, itu semua kita yang buat. Padahal 

sungguh, setiap desah nafas yang kita hembuskan adalah amanah dari Allah SWT, dan sebagai titipan wadah yang harus kita 
isi dengan amal-amal kebaikan. Sedangkan hak ketuhanan tetap berlaku pada tiap detik yang dilalui oleh seorang hamba. 
Abul Hasan lebih lanjut mengatakan, "Pada tiap waktu ada bagian yang mewajibkan kepadamu terhadap Allah SWT (yaitu 
beribadah)". 

 
Jadi, sungguh sangat aneh jika kita bercita-cita ingin bahagia, ingin dimudahkan urusan, ingin dimuliakan, tapi justru 

amal-amal yang kita lakukan ternyata menyiapkan diri kita untuk hidup susah. Seperti orang yang bercita-cita masuk surga 
tapi amalan-amalan yang dipilih amalan-amalan ahli maksiat. Maka, sahabat-sahabat sekalian sederhanakanlah hidup kita, 
paksakan diri untuk taat kepada perintah Allah kalau belum bisa ikhlas dan ringan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah 
yang melihat kegigihan diri kita memaksa diri ini, nanti dibuat jadi tidak terpaksa karena Dia-lah yang Maha Menguasai diri 
ini. Insya Allah. 

 
Syaikh Abdul Qadir al-Jailani , mengatakan : ”Apabila datang kemudahan maka bersyukurlah dan apabila datang 

kesempitan maka bertaubatlah dari dosa-dosamu dan ajaklah berbicara dirimu sendiri karena Allah Azza Wa Jalla tidaklah 
menganiaya hambanya. Ingatlah mati dan apa yang di baliknya. Dan ingatlah Allah Azza Wa Jalla, hisabNya dan 
pandanganNya kepadamu. Jagalah, sampai kapan tidur ini? Sampai kapan kebodohan dan pengulangan dalam kebatilan ini? 
Sampai kapan melaksanakan ibadah disertai dengan hawa nafsu dan adat? Mengapakan kamu tidak berkesopanan dalam 
ibadah Kepada Allah Azza Wa Jalla dan mengikuti Syari’atNya? Padahal ibadah itu meninggalkan adat. Mengapakan kamu 
tidak berkesopanan dengan tata kesopanan Al-Qur’an dan Sabda Nabi?  
 

Terapi Melihat Kepada Orang yang berada di Bawah 

Rasulullah SAW. Bersabda : “Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang berada di atas 
kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian” 
(HR.Bukhari dan Muslim). Jika seorang hamba memfokuskan pandangannya pada hal ini, niscaya dia akan melihat bahwa 
dirinya mengungguli orang lain dalam banyak hal, seperti kesehatan, rizki dan yang lainnya. bagaimanapun keadaan dirinya, 
Maka akan hilanglah kegelisahan, duka cita, dan Kesedihan, serta akan bertambah kegembiraan dan suka cita atas nikmat-
nikmat Allah yang dia lebih unggul dari orang lain yang berada di bawahnya. 

Terapi Menyebarkan Salam, Berjabat tangan, dan 
Berpelukan 

Sesungguhnya salam itu merupakan sunnah terdahulu sejak zaman Nabi Adam ‘alaihi salam hingga hari kiamat, dan 
salam merupakan ucapannya para penghuni surga, Dan ucapan mereka di dalamnya adalah salam. Salam merupakan 
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sunnahnya para Nabi, tabiatnya orang-orang yang bertakwa dan semboyannya orang-orang yang suci. Namun, dewasa ini, 
sungguh telah terjadi kekejian yang nyata dan perpecahan yang terang di tengah-tengah kaum muslimin! jikalau engkau 
melihat mereka, ada saudaranya semuslim yang melintasinya, mereka tidak mengucapkan salam padanya. Sebagian lagi 
hanya mengucapkan salam hanya pada orang yang dikenalnya saja, bahkan mereka merasa aneh ketika ada orang yang tak 
dikenalnya menyalaminya, mereka mengingkarinya dengan sembari menyatakan “Apakah anda mengenal saya?”. 

Padahal yang demikian ini merupakan penyelisihan terhadap perintah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga 
menyebabkan semakin menjauhnya hati-hati mereka, semakin merebaknya perangai-perangai kasar dan semakin 
bertambahnya perpecahan. Bersabda Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidaklah kalian akan masuk surga hingga kalian 
beriman, dan tidaklah kalian dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu 
yang jika kalian mengamalkannya niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian.” (HR Muslim). 

Dalam hadits Muttafaq ‘alaihi, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, “Islam 
bagaimanakah yang baik?” Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Memberi makan dan mengucapkan salam 
kepada orang yang kau kenal maupun yang tak kaukenal.” (Muttafaq ‘alaihi). Maka yang demikian ini merupakan suatu 
anjuran untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, dan bahwasanya salam itu tidaklah terbatas pada orang 
yang engkau kenal dan sahabat-sahabatmu saja, namun untuk keseluruhan kaum muslimin. 

Adalah Abdullah Ibnu 'Umar Radhiallahu ‘anhu pergi ke pasar pada pagi hari dan berkata : “Sesungguhnya kami pergi 
bertolak pada pagi hari adalah untuk menyebarkan salam, maka kami mengucapkan salam kepada siapa saja yang kami 
jumpai.” 

Salam itu menunjukkan ketawadhu’an seorang muslim, ia juga menunjukkan kecintaan kepada saudaranya yang lain. 
Salam menggambarkan akan kebersihan hatinya dari dengki, dendam, kebencian,  kesombongan dan rasa memandang rendah 
orang lain. Salam merupakan hak kaum muslimin antara satu dengan lainnya, ia merupakan sebab dicapainya rasa saling 
mengenal, bertautnya hati dan bertambahnya rasa kasih sayang serta kecintaan. Ia juga merupakan sebab diperolehnya 
kebaikan dan sebab seseorang masuk surga. Menyebarkan salam adalah salah satu bentuk menghidupkan sunnah Mustofa 
Shalallahu ‘alaihi wa sallam. 

Ada pun berjabat tangan pasti memiliki suatu manfaat bagi kesehatan karena melalui saling berjabat tangan, tanpa sadar, 
kita saling mentransfer energi positif dan saling memperbaiki aura. Semakin lama berjabat tangan, semakin baik pula proses 
saling mentransfer energi. Energi terpancar melalui telapak tangan ketika hati kita dalam kondisi tenang setelah berwudhu, 
sholat, berdzikir, berdoa, menyaksikan keagungan penciptaan di sekitar kita selama perjalanan pulang dari masjid, bahagia 
bertemu saudara sesama muslim, dan  mengucapkan : Assallamu ’alaikum.. keselamatan untuk Anda semua.. Anda selamat 
dari segala hal karena Anda mengamalkan ajaran Islam.. Anda selamat dari kesedihan, dari kuman dan virus, dari Narkoba, 
dari kekalutan jiwa.. 

 
Selanjutnya, apa manfaat dari berpelukan ? Karen Gawen dari University of North Carolina-Chapel Hill melakukan 

serangkaian eksperimen mengenai pelukan. Ternyata sebuah pelukan yang lebih dari 20 detik dalam sehari mampu 
menyehatkan tubuh. Pelukan menstimulasi stabilisasi metabolisme tubuh dan meningkat hormon oksitosin yang mampu 
melindungi dari penyakit jantung. 

  

Terapi Zuhud 
Adakah diantara kita yang merasa mencapai sukses hidup karena telah berhasil meraih segalanya : harta, gelar, pangkat, 

jabatan, dan kedudukan yang telah menggenggam seluruh isi dunia ini? Marilah kita kaji ulang, seberapa besar sebenarnya 
nilai dari apa-apa yang telah kita raih selama ini. 

Di sebuah harian pernah diberitakan tentang penemuan baru berupa teropong yang diberi nama telescope Hubble. Dengan 
teropong ini berhasil ditemukan sebanyak lima milyar gugusan galaksi. Padahal yang telah kita ketahui selama ini adalah 
suatu gugusan bernama galaksi bimasakti, yang di dalamnya terdapat planet-planet yang membuat takjub siapa pun yang 
mencoba bersungguh-sungguh mempelajarinya. Matahari saja merupakan salah satu planet yang sangat kecil, yang berada 
dalam gugusan galaksi di dalam tata surya kita. Nah, apalagi planet bumi ini sendiri yang besarnya hanya satu noktah. 
Sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lima milyar gugusan galaksi tersebut. Sungguh alangkah dahsyatnya. 
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Sayangnya, seringkali orang yang merasa telah berhasil meraih segala apapun yang dirindukannya di bumi ini – dan 
dengan demikian merasa telah sukses – suka tergelincir hanya mempergauli dunianya saja. Akibatnya, keberadaannya 
membuat ia bangga dan pongah, tetapi ketiadaannya serta merta membuat lahir batinnya sengsara dan tersiksa. Manakala 
berhasil mencapai apa yang diinginkannya, ia merasa semua itu hasil usaha dan kerja kerasnya semata, sedangkan ketika 
gagal mendapatkannya, ia pun serta merta merasa diri sial. Bahkan tidak jarang kesialannya itu ditimpakan atau dicarikan 
kambing hitamnya pada orang lain. 

Orang semacam ini tentu telah lupa bahwa apapun yang diinginkannya dan diusahakan oleh manusia sangat tergantung 
pada izin Allah Azza wa Jalla. Mati-matian ia berjuang mengejar apa-apa yang dinginkannya, pasti tidak akan dapat dicapai 
tanpa izin-Nya. Laa haula walaa quwwata illaabillaah! Begitulah kalau orang hanya bergaul, dengan dunia yang ternyata 
tidak ada apa-apanya ini. 

Padahal, seharusnya kita bergaul hanya dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Menguasai jagat raya, sehingga hati 
kita tidak akan pernah galau oleh dunia yang kecil mungil ini. Laa khaufun alaihim walaa hum yahjanuun! Samasekali tidak 
ada kecemasan dalam menghadapi urusan apapun di dunia ini. Semua ini tidak lain karena hatinya selalu sibuk dengan Dia, 
Zat Pemilik Alam Semesta yang begitu hebat dan dahsyat. 

Sikap inilah sesungguhnya yang harus senantiasa kita latih dalam mempergauli kehidupan di dunia ini. Tubuh lekat 
dengan dunia, tetapi jangan biarkan hati turut lekat dengannya. Ada dan tiadanya segala perkara dunia ini di sisi kita jangan 
sekali-kali membuat hati goyah karena toh sama pahalanya di sisi Allah. Sekali hati ini lekat dengan dunia, maka adanya akan 
membuat bangga, sedangkan tiadanya akan membuat kita terluka. Ini berarti kita akan sengsara karenanya, karena ada dan 
tiada itu akan terus menerus terjadi. 

Betapa tidak! Tabiat dunia itu senantisa dipergilirkan. Datang, tertahan, diambil. Mudah, susah. Sehat, sakit. Dipuji, 
dicaci. Dihormati, direndahkan. Semuanya terjadi silih berganti. Nah, kalau hati kita hanya akrab dengan kejadian-kejadian 
seperti itu tanpa krab dengan Zat pemilik kejadiannya, maka letihlah hidup kita. 

Lain halnya kalau hati kita selalu bersama Allah. Perubahan apa saja dalam episode kehidupan dunia tidak akan ada satu 
pun yang merugikan kita. Artinya, memang kita harus terus menerus meningkatkan mutu pengenalan kita kepada Allah Azza 
wa Jalla. 

Di antara yang penting yang kita perhatikan sekiranya ingin dicintai Allah adalah bahwa kita harus zuhud terhadap dunia 
ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang zuhud terhadap dunia, niscaya Allah mencintainya, dan 
barangsiapa yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintainya." 

Zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak mempunyai hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan kita lebih yakin dengan 
apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Bagi orang-orang yang zuhud terhadap dunia, sebanyak 
apapun yang dimiliki sama sekali tidak akan membuat hati merasa tentram karena ketentraman itu hanyalah apa-apa yang ada 
di sisi Allah. 

Rasulullah SAW bersabda, "Melakukan zuhud dalam kehidupan di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan 
bukan pula memboroskan kekayaan. Zuhud terhadap kehidupan dunia itu ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirimu 
lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah." (HR. Ahmad, Mauqufan) 

Andaikata kita merasa lebih tentram dengan sejumlah tabungan di bank, maka berarti kita belum zuhud. Seberapa besar 
pun uang tabungan kita, seharusnya kita lebih merasa tentram dengan jaminan Allah. Ini dikarenakan apapun yang kita miliki 
belum tentu menjadi rizki kita kalau tidak ada izin Allah. 

Sekiranya kita memiliki orang tua atau sahabat yang memiliki kedudukan tertentu, hendaknya kita tidak sampai merasa 
tentram dengan jaminan mereka atau siapa pun. Karena, semua itu tidak akan datang kepada kita, kecuali dengan izin Allah. 

Orang yang zuhud terhadap dunia melihat apapun yang dimilikinya tidak menjadi jaminan. Ia lebih suka dengan jaminan 
Allah karena walaupun tidak tampak dan tidak tertulis, tetapi Dia Mahatahu akan segala kebutuhan kita.jangan ukur 
kemuliaan seseorang dengan adanya dunia di genggamannya. Sebaliknya jangan pula meremehkan seseorang karena ia tidak 
memiliki apa-apa. Kalau kita tidak menghormati seseorang karena ia tidak memiliki apa-apa. Kalau kita menghormati 
seseorang karena kedudukan dan kekayaannya, kalau meremehkan seseorang karena ia papa dan jelata, maka ini berarti kita 
sudah mulai cinta dunia. Akibatnya akan susah hati ini bercahaya disisi Allah. 
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Mengapa demikian? Karena, hati kita akan dihinggapi sifat sombong dan takabur dengan selalu mudah membeda-
bedakan teman atau seseorang yang datang kepada kita. Padahal siapa tahu Allah mendatangkan seseorang yang sederhana 
itu sebagai isyarat bahwa Dia akan menurunkan pertolongan-Nya kepada kita. 

Hendaknya dari sekarang mulai diubah sistem kalkulasi kita atas keuntungan-keuntungan. Ketika hendak membeli suatu 
barang dan kita tahu harga barang tersebut di supermarket lebih murah ketimbang membelinya pada seorang ibu tua yang 
berjualan dengan bakul sederhananya, sehingga kita mersa perlu untuk menawarnya dengan harga serendah mungkin, maka 
mulailah merasa beruntung jikalau kita menguntungkan ibu tua berimbang kita mendapatkan untung darinya. Artinya, pilihan 
membeli tentu akan lebih baik jatuh padanya dan dengan harga yang ditawarkannya daripada membelinya ke supermarket. 
Walhasil, keuntungan bagi kita justru ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. 

Lain halnya dengan keuntungan duniawi. Keuntungan semacam ini baru terasa ketika mendapatkan sesuatu dari orang 
lain. Sedangkan arti keuntungan bagi kita adalah ketika bisa memberi lebih daripada yang diberikan oleh orang lain. Jelas, 
akan sangat lain nilai kepuasan batinnya juga. 

Bagi orang-orang yang cinta dunia, tampak sekali bahwa keuntungan bagi dirinya adalah ketika ia dihormati, disegani, 
dipuji, dan dimuliakan. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sangat merindukan kedudukan di sisi Allah, justru kelezatan 
menikmati keuntungan itu ketika berhasil dengan ikhlas menghargai, memuliakan, dan menolong orang lain. Cukup ini saja! 
Perkara berterima kasih atau tidak, itu samasekali bukan urusan kita. Dapatnya kita menghargai, memuliakan, dan menolong 
orang lain pun sudah merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa. 

Sungguh sangat lain bagi ahli dunia, yang segalanya serba kalkulasi, balas membalas, serta ada imbalan atau tidak ada 
imbalan. Karenanya, tidak usah heran kalau para ahli dunia itu akan banyak letih karena hari-harinya selalu penuh dengan 
tuntutan dan penghargaan, pujian, dan lain sebagainya, dari orang lain. Terkadang untuk mendapatkan semua itu ia 
merekayasa perkataan, penampilan, dan banyak hal demi untuk meraih penghargaan. 

Bagi ahli zuhud tidaklah demikian. Yang penting kita buat tatanan kehidupan ini seproporsional mungkin, dengan 
menghargai, memuliakan, dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Inilah keuntungan-keuntungan 
bagi ahli-ahli zuhud. Lebih merasa aman dan menyukai apa-apa yang terbaik di sisi Allah daripada apa yang didapatkan dari 
selain Dia. 

Walhasil, siapapun yang merindukan hatinya bercahaya karena senantiasa dicahayai oleh nuur dari sisi Allah, hendaknya 
ia berjuang sekuat-kuatnya untuk mengubah diri, mengubah sikap hidup, menjadi orang yang tidak cinta dunia, sehingga 
jadilah ia ahli zuhud. 

"Adakalanya nuur Illahi itu turun kepadamu," tulis Syaikh Ibnu Atho’illah dalam kitabnya, Al Hikam, "tetapi ternyata 
hatimu penuh dengan keduniaan, sehingga kembalilah nuur itu ke tempatnya semula. Oleh sebab itu, kosongkanlah hatimu 
dari segala sesuatu selain Allah, niscaya Allah akan memenuhinya dengan ma’rifat dan rahasia-rahasia." 

Subhanallaah, sungguh akan merasakan hakikat kelezatan hidup di dunia ini, yang sangat luar biasa, siapapun yang 
hatinya telah dipenuhi dengan cahaya dari sisi Allah Azza wa Jalla. "Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing (seorang 
hamba) kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki ..." (QS. An Nuur [24] : 35). 
 
Berkata Ibnul Qayyim  rahimahullah : Zuhud itu bermacam-macam, di antaranya : 
 

1. Zuhud terhadap perkara yang haram, dan hukumnya adalah fardhu ‘ain. 
2. Zuhud terhadap syubuhat. Hukumnya menurut tingkatan kesyubuhatannya. Jika syubuhatnya kuat, maka hukumnya 

wajib dan jika syubuhatnya lemah, maka hukumnya mustahab/sunnah. 
3. Zuhud dalam hal keutamaan, yaitu zuhud terhadap apa-apa yang tak bermanfaat dari ucapan, pandangan, pertanyaan , 

pertemuan, ataupun lainnya. 
4. Zuhud terhadap manusia. 
5. Zuhud terhadap diri sendiri, dengan cara mempermudah dirinya dalam beribadah di jalan Allah. 
6. Zuhud terhadap perkara keseluruhan, yaitu zuhud terhadap perkara-perkara selain untuk Allah dan setiap perkara 

yang menyibukkanmu dari diri-Nya. 
 
Dan zuhud yang paling utama adalah memelihara zuhud itu sendiri… hati yang bergantung pada syahwat maka tidak sah 
zuhud dan wara’nya. 
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Terapi Mengakui Kelemahan 

Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kelemahan dan harus selalu terus-menerus berusaha untuk mengatasi 
kelemahan tersebut. Adanya penyakit yang diderita manusia adalah gambaran paling jelas tentang kelemahan tersebut. Oleh 
karenanya, ketika seseorang atau sahabatnya jatuh sakit, ia hendaknya berpikir tentang makna yang terkandung dari musibah 
ini. Ketika sedang berpikir, ia memahami bahwa flu yang dianggap sebagai penyakit yang biasa pun memiliki pelajaran-
pelajaran yang darinya manusia dapat mengambil hikmah ataupun peringatan. Ketika terjangkiti penyakit tersebut, ia 
memikirkan hal-hal seperti: pertama, penyebab utama flu adalah virus yang teramat kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. 
Akan tetapi, makhluk yang kecil ini sudah cukup untuk membuat manusia yang bobotnya 60-70 kg menjadi kehilangan 
kekuatan, membuatnya sedemikian lemah sehingga tak mampu berjalan ataupun berbicara sekalipun. Seringkali obat atau 
makanan yang ia makan tidak membantu meringankan penderitaannya. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah 
beristirahat dan menunggu. Dalam tubuhnya, berlangsung sebuah peperangan yang ia tak pernah mampu untuk campur 
tangan, dengan kata lain ia dibuat lumpuh tak berdaya melawan organisme yang sangat kecil. Dalam keadaan yang demikian, 
ia hendaknya mengingat ayat Allah: 

"(Yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,  
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,  

dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,  
dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),  
dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat". 

(Ibrahim berdo'a): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang 
saleh". (QS. Asy-Syu'araa, 26: 78-83) 

Seseorang yang terjangkiti penyakit apapun hendaknya membandingkan sikapnya ketika sehat dan setelah pulih dari 
sakit, kemudian berpikir tentang hal tersebut. Seharusnya ia menyadari keadaanya yang lemah ketika sakit, perasaan 
ketergantungan kepada Allah yang sangat. Hal ini tercermin, misalnya, dalam keikhlasan dan kekhusu'annya ketika berdoa 
kepada Allah menjelang dioperasi.  

Sebaliknya, ketika mengetahui orang lain sedang menderita sakit, ia hendaknya segera bersyukur kepada Allah sambil 
berpikir tentang keadaannya yang sehat. Manakala melihat orang yang cacat kaki, misalnya, orang beriman memikirkan 
bahwa kakinya adalah nikmat yang sangat besar dan penting bagi dirinya. Ia memahami bahwa kemampuannya untuk 
berjalan atau berlari ke manapun serta melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain sejak bangun tidur di pagi hari 
adalah nikmat dari Allah. Dengan membuat perbandingan seperti ini, ia akan lebih memahami besarnya nikmat yang telah 
didapatkannya. 

Terapi 5 S (Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) 

Kita harus meneliti relung hati kita jikalau kita tersenyum dengan wajah jernih kita rasanya ikut terimbas bahagia. Kata-
kata yang disampaikan dengan senyuman yang tulus, rasanya lebih enak didengar daripada dengan wajah bengis dan ketus. 
Senyuman menambah manisnya wajah walaupun berkulit sangat gelap dan tua keriput. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita 
termasuk orang yang senang tersenyum untuk orang lain? Mengapa kita berat untuk tersenyum, bahkan dengan orang yang 
terdekat sekalipun. Padahal Rasulullah yang mulia tidaklah berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan wajah yang 
jernih dan senyum yang tulus. Mengapa kita begitu enggan tersenyum? Kepada orang tua, guru, dan orang-orang yang berada 
di sekitar kita? 

S yang kedua adalah salam. Ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasan, rasanya suasana menjadi 
cair, tiba-tiba kita merasa bersaudara. Kita dengan terburu-buru ingin menjawabnya, di situ ada nuansa tersendiri. 
Pertanyaannya, mengapa kita begitu enggan untuk lebih dulu mengucapkan salam? Padahal tidak ada resiko apapun. Kita 
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tahu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang pergi ke pasar, khusus untuk menebarkan salam. Negara kita mayoritas 
umat Islam, tetapi mengapa kita untuk mendahului mengucapkan salam begitu enggan? Adakah yang salah dalam diri kita? 

S ketiga adalah sapa. Mari kita teliti diri kita kalau kita disapa dengan ramah oleh orang lain rasanya suasana jadi akrab 
dan hangat. Tetapi kalau kita lihat di mesjid, meski duduk seorang jamaah di sebelah kita, toh nyaris kita jarang menyapanya, 
padahal sama-sama muslim, sama-sama shalat, satu shaf, bahkan berdampingan. Mengapa kita enggan menyapa? Mengapa 
harus ketus dan keras? Tidakkah kita bisa menyapa getaran kemuliaan yang hadir bersamaan dengan sapaan kita? 

S keempat, sopan. Kita selalu terpana dengan orang yang sopan ketika duduk, ketika lewat di depan orang tua. Kita pun 
menghormatinya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang sopan ketika duduk, berbicara, dan berinteraksi dengan 
orang-orang yang lebih tua? Sering kita tidak mengukur tingkat kesopanan kita, bahkan kita sering mengorbankannya hanya 
karena pegal kaki, dengan bersolonjor misalnya. Lalu, kita relakan orang yang di depan kita teremehkan. Patut kiranya kita 
bertanya pada diri kita, apakah kita orang yang memiliki etika kesopanan atau tidak. 

S kelima, santun. Kita pun berdecak kagum melihat orang yang mendahulukan kepentingan orang lain di angkutan 
umum, di jalanan, atau sedang dalam antrean, demi kebaikan orang lain. Memang orang mengalah memberikan haknya untuk 
kepentingan orang lain, untuk kebaikan. Ini adalah sebuah pesan tersendiri. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana 
kesantunan yang kita miliki? Sejauh mana hak kita telah dinikmati oleh orang lain dan untuk itu kita turut berbahagia? Sejauh 
mana kelapangdadaan diri kita, sifat pemaaf ataupun kesungguhan kita untuk membalas kebaikan orang yang kurang baik? 

Saudara-saudaraku, Islam sudah banyak disampaikan oleh aneka teori dan dalil. Begitu agung dan indah. Yang 
dibutuhkan sekarang adalah, mana pribadi-pribadi yang indah dan agung itu? Yuk, kita jadikan diri kita sebagai bukti 
keindahan Islam, walau secara sederhana. Amboi, alangkah indahnya wajah yang jernih, ceria, senyum yang tulus dan ikhlas, 
membahagiakan siapapun. Betapa nyamannya suasana saat salam hangat ditebar, saling mendo’akan, menyapa dengan 
ramah, lembut, dan penuh perhatian. Alangkah agungnya pribadi kita, jika penampilan kita selalu sopan dengan siapapun dan 
dalam kondisi bagaimana pun. Betapa nikmatnya dipandang, jika pribadi kita santun, mau mendahulukan orang lain, rela 
mengalah dan memberikan haknya, lapang dada,, pemaaf yang tulus, dan ingin membalas keburukan dengan kebaikan serta 
kemuliaan. 

Saudaraku, Insya Allah. Andai diri kita sudah berjuang untuk berperilaku lima S ini, semoga kita termasuk dalam 
golongan mujahidin dan mujahidah yang akan mengobarkan kemuliaan Islam sebagaimana dicita-citakan Rasulullah SAW, 
Innama buitsu liutammima makarimal akhlak, “Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan 
akhlak. 

 
Terapi Meminta Maaf, Memaafkan, dan Saling Memaafkan 

Salah satu sifat mulia yang dianjurkan dalam Al Qur’an adalah sikap memaafkan: 

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. Al 
Qur’an, 7:199) 

Dalam ayat lain Allah berfirman: "...dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa 
Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An Nuur, 24:22) 

Mereka yang tidak mengikuti ajaran mulia Al Qur'an akan merasa sulit memaafkan orang lain. Sebab, mereka mudah marah 
terhadap kesalahan apa pun yang diperbuat. Padahal, Allah telah menganjurkan orang beriman bahwa memaafkan adalah 
lebih baik: 

... dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. (QS. At Taghaabun, 64:14) 
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Juga dinyatakan dalam Al Qur'an bahwa pemaaf adalah sifat mulia yang terpuji. "Tetapi barang siapa bersabar dan 
memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." (Qur'an 42:43) Berlandaskan hal tersebut, kaum 
beriman adalah orang-orang yang bersifat memaafkan, pengasih dan berlapang dada, sebagaimana dinyatakan dalam Al 
Qur'an, "...menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain." (QS. Ali ‘Imraan, 3:134) 

Pemahaman orang-orang beriman tentang sikap memaafkan sangatlah berbeda dari mereka yang tidak menjalani hidup sesuai 
ajaran Al Qur'an. Meskipun banyak orang mungkin berkata mereka telah memaafkan seseorang yang menyakiti mereka, 
namun perlu waktu lama untuk membebaskan diri dari rasa benci dan marah dalam hati mereka. Sikap mereka cenderung 
menampakkan rasa marah itu. Di lain pihak, sikap memaafkan orang-orang beriman adalah tulus. Karena mereka tahu bahwa 
manusia diuji di dunia ini, dan belajar dari kesalahan mereka, mereka berlapang dada dan bersifat pengasih. Lebih dari itu, 
orang-orang beriman juga mampu memaafkan walau sebenarnya mereka benar dan orang lain salah. Ketika memaafkan, 
mereka tidak membedakan antara kesalahan besar dan kecil. Seseorang dapat saja sangat menyakiti mereka tanpa sengaja. 
Akan tetapi, orang-orang beriman tahu bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendak Allah, dan berjalan sesuai takdir 
tertentu, dan karena itu, mereka berserah diri dengan peristiwa ini, tidak pernah terbelenggu oleh amarah. 

Menurut penelitian terakhir, para ilmuwan Amerika membuktikan bahwa mereka yang mampu memaafkan adalah lebih sehat 
baik jiwa maupun raga. Orang-orang yang diteliti menyatakan bahwa penderitaan mereka berkurang setelah memaafkan 
orang yang menyakiti mereka. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang belajar memaafkan merasa lebih baik, 
tidak hanya secara batiniyah namun juga jasmaniyah. Sebagai contoh, telah dibuktikan bahwa berdasarkan penelitian, gejala-
gejala pada kejiwaan dan tubuh seperti sakit punggung akibat stress [tekanan jiwa], susah tidur dan sakit perut sangatlah 
berkurang pada orang-orang ini. 

Dalam bukunya, Forgive for Good [Maafkanlah demi Kebaikan], Dr. Frederic Luskin  menjelaskan sifat pemaaf sebagai 
resep yang telah terbukti bagi kesehatan dan kebahagiaan. Buku tersebut memaparkan bagaimana sifat pemaaf memicu 
terciptanya keadaan baik dalam pikiran seperti harapan, kesabaran dan percaya diri dengan mengurangi kemarahan, 
penderitaan, lemah semangat dan stres. Menurut Dr. Luskin, kemarahan yang dipelihara menyebabkan dampak ragawi yang 
dapat teramati pada diri seseorang. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa: 

Permasalahan tentang kemarahan jangka panjang atau yang tak berkesudahan adalah kita telah melihatnya menyetel ulang 
sistem pengatur suhu di dalam tubuh. Ketika Anda terbiasa dengan kemarahan tingkat rendah sepanjang waktu, Anda tidak 
menyadari seperti apa normal itu. Hal tersebut menyebabkan semacam aliran adrenalin yang membuat orang terbiasa. Hal itu 
membakar tubuh dan menjadikannya sulit berpikir jernih – memperburuk keadaan. 

Sebuah tulisan berjudul "Forgiveness" [Memaafkan], yang diterbitkan Healing Current Magazine [Majalah Penyembuhan 
Masa Kini] edisi bulan September-Oktober 1996, menyebutkan bahwa kemarahan terhadap seseorang atau suatu peristiwa 
menimbulkan emosi negatif dalam diri orang, dan merusak keseimbangan emosional bahkan kesehatan jasmani mereka. 
Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa orang menyadari setelah beberapa saat bahwa kemarahan itu mengganggu mereka, 
dan kemudian berkeinginan memperbaiki kerusakan hubungan. Jadi, mereka mengambil langkah-langkah untuk memaafkan. 
Disebutkan pula bahwa, meskipun mereka tahan dengan segala hal itu, orang tidak ingin menghabiskan waktu-waktu 
berharga dari hidup mereka dalam kemarahan dan kegelisahan, dan lebih suka memaafkan diri mereka sendiri dan orang lain. 

Semua penelitian yang ada menunjukkan bahwa kemarahan adalah sebuah keadaan pikiran yang sangat merusak kesehatan 
manusia. Memaafkan, di sisi lain, meskipun terasa berat, terasa membahagiakan, satu bagian dari akhlak terpuji, yang 
menghilangkan segala dampak merusak dari kemarahan, dan membantu orang tersebut menikmati hidup yang sehat, baik 
secara lahir maupun batin. Namun, tujuan sebenarnya dari memaafkan –sebagaimana segala sesuatu lainnya – haruslah untuk 
mendapatkan ridha Allah. Kenyataan bahwa sifat-sifat akhlak seperti ini, dan bahwa manfaatnya telah dibuktikan secara 
ilmiah, telah dinyatakan dalam banyak ayat Al Qur’an, adalah satu saja dari banyak sumber kearifan yang dikandungnya. 

Siapapun akan mengakui bahwa Meminta Maaf, Memaafkan, dan Saling memaafkan dapat menjadi suatu terapi yang 
sangat mendasar. Dalam Islam Therapy, orang yang tidak bisa melaksanakan Terapi mendasar ini berarti tergolong menderita 
psikopatologi yang sangat parah, keras hati, gelisah, durhaka, sombong, indikator kerusakan organ tubuh; sumber 
mencuatnya banyak masalah baik pada diri sendiri maupun orang lain. Meminta maaf dapat menenangkan jiwa, membuat 
orang lain merasa dihargai, dan lain sebagainya.  
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Memaafkan diri sendiri dapat meredam ingatan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan 
terjadi yang rentan akan timbulnya berbagai bentuk psikopatologi. Memaafkan orang lain dapat menghilangkan psikopatologi 
dalam diri seperti menginginkan orang lain harus berlaku sesuai dengan keinginan kita, menuntut kesempurnaan pada orang 
lain, angkuh dan kekeraskepalaan, dan lain sebagainya. Sedangkan saling memaafkan dapat menyelesaikan semua masalah 
antara seseorang dengan orang lain, dapat menyatukan kembali hati yang saling membenci, menghapus kesalahan, 
mewujudkan dunia yang damai dan penuh cinta, semakin mempererat rasa persatuan, ketentraman hati bagi kedua belah 
pihak, menghancurkan berbagai bentuk psikopatologi, dan lain sebagainya.  

Meminta maaflah, maafkanlah, dan saling memaafkanlah karena Saya, Anda, kita, Mereka, Orang tua kita, Teman-teman 
kita, Presiden, Wakil Rakyat, Pejabat, TNI, Aparat kepolisian, Ulama, Pecandu Narkoba, ODHA, dan lain-lain walau 
bagaimanapun hanya manusia biasa yang tak bisa luput dari kesalahan, kekurangan, ketidakmampuan, memiliki keterbatasan, 
mempunyai emosi, mempunyai pendapat dan keinginan pribadi, mustahil bisa berbuat sesuai keinginan semua orang, 
mustahil bisa membahagiakan semua orang, mustahil mengetahui segala hal, mustahil memiliki segalanya, mustahil 
mempelajari semuanya, akan selalu ada yang kita kecewakan, masing-masing memiliki masalah yang harus diselesaikan dan 
terkadang dengan terpaksa menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Apabila di sekitar Anda ada yang berperilaku buruk, 
pertimbangkanlah tentang adanya psikopatologi dan kelainan fungsi organ pada orang tersebut. Bantulah orang tersebut baik 
secara moril maupun materil sampai pulih dan jika tidak bisa, maka bantulah dengan tidak menghinanya, membicarakannya, 
mendo’akan keburukan untuknya, apalagi mengutuknya karena cara-cara seperti ini akan membantu setan membinasakan 
orang tersebut. 

Richard Carlson, Ph.D menulis dalam bukunya yang berjudul Don’t Sweat The Small Stuff at Work (jangan 
memusingkan masalah kecil di tempat kerja) “Cara Mudah Mengurangi Stres dan Konflik Sekaligus meningkatkan prestasi 
diri dalam pekerjaan” : Kita manusia, dan menjadi manusia berarti dapat berbuat salah, paling tidak sesekali. Dalam hidup ini 
Anda akan melakukan banyak kekeliruan, membuat kacau, kehilangan arah, melupakan sesuatu, naik pitam, mengatakan 
yang tidak pantas, dan masih banyak lagi. Saya tidak pernah mengerti mengapa kenyataan sederhana dalam hidup ini-
kecenderungan untuk berbuat keliru-dianggap sangat mengagetkan atau mengecewakan oleh banyak orang. Saya jelas tidak 
mengerti mengapa itu dijadikan masalah besar. Bagi saya, salah satu kekeliruan yang paling menyedihkan adalah tidak 
adanya maaf, terutama bagi diri sendiri. Kita terus mengingat-ingat kegagalan dan kekeliruan kita di masa lampau. Kita 
mengantisipasi kesalahan-kesalahan di masa mendatang. Kita sangat kritis kepada diri sendiri, sering merasa kecewa, dan 
tidak berperasaan ketika harus menghakimi diri sendiri. Kita mengutuk dan menyalahkan diri sendiri, juga sering 
menjadikannya musuh yang paling jahat. Saya merasa bahwa tidak bersedia memaafkan diri sendiri adalah perbuatan tolol 
dan konyol. Hidup tidaklah hadir lengkap dengan buku petunjuk yang langsung terbukti kebenarannya. Kebanyakan di antara 
kita mengusahakan yang terbaik semampu kita - sungguh. Akan tetapi kita tidak sempurna. Sesungguhnya, kita semua 
berusaha. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan dan dari kegagalan-kegagalan”. 

 
Terapi Hidup Sederhana (Hemat) 
 

Shopaholic berasal dari kata shop yang artinya belanja dan aholic yang artinya suatu ketergantungan yang disadari 
ataupun tidak. Menurut Oxford Expans (dalam Rizka, 2008) dikemukakan bahwa shopaholic adalah seseorang yang tidak 
mampu menahan keinginannya untuk berbelanja dan berbelanja sehingga menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk 
berbelanja meskipun barang-barang yang dibelinya tidak selalu ia butuhkan. Mungkin muncul pertanyaan dihati Anda, 
bagaimana gejala-gejala seseorang yang mengalami shopaholic? 

Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang suka berbelanja atau pergi ke mall dapat dikatakan shopaholic. Menurut 
Klinik Servo  (2007), seseorang dapat dikatakan mengalami shopaholic jika menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut: 

• Suka menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak dimiliki meskipun barang tersebut tidak selalu berguna 
bagi dirinya. 
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• Merasa puas pada saat dirinya dapat membeli apa saja yang diinginkannya, namun setelah selesai berbelanja maka 
dirinya merasa bersalah dan tertekan dengan apa yang telah dilakukannya. 

• Pada saat merasa stres, maka akan selalu berbelanja untuk meredakan stresnya tersebut. 
• Memiliki banyak barang-barang seperti baju, sepatu atau barang-barang elektronik, dll yang tidak terhitung 

jumlahnya, namun tidak pernah digunakan. 
• Selalu tidak mampu mengontrol diri ketika berbelanja. 
• Merasa terganggu dengan kebiasaan belanja yang dilakukannya. 
• Tetap tidak mampu menahan diri untuk berbelanja meskipun dirinya sedang bingung memikirkan hutang-hutangnya. 
• Sering berbohong pada orang lain tentang uang yang telah dihabiskannya.  

 
Setelah Anda mengetahui gejala-gejala shopaholic maka Anda dapat mulai mencermati diri Anda sendiri atau keluarga atau 
rekan dekat Anda apakah telah menderita shopaholic atau tidak. Mungkin muncul pertanyaan dihati Anda, apa dampak dari 
shopaholic? 

Shopaholic dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan yaitu: 

• Sering mengalami kehabisan uang padahal masih awal bulan. 
• Dapat mengakibatkan seseorang memiliki hutang dalam jumlah yang besar karena untuk memenuhi pikiran-pikiran 

obsesi untuk berbelanja dan berbelanja. 
• Dapat mengakibatkan seseorang dipecat dari pekerjaannya karena melakukan pemborosan dengan menggunakan 

uang perusahaan. 
• Memicu seseorang untuk melakukan tindak kriminal (seperti mencuri, memeras,korupsi dll) hanya karena ingin 

mendapatkan uang demi memnuhi dorongan untuk belanja yang terus-menerus dalam dirinya. 
• Dapat mengakibatkan perceraian karena pasangan dari si penderita shopaholic merasa tersiksa dengan uang yang 

selalu dihabiskan pasangannya hanya untuk berbelanja dan berbelanja. 
• Dapat mengakibatkan pertengkaran karena pemborosan yang dilakukan oleh penderita shopaholic. 
• Dapat mengakibatkan seseorang bunuh diri karena dalam dirinya selalu muncul pikiran-pikiran obsesi untuk 

berbelanja dan berbelanja dan si penderita merasa tersiksa jika tidak melakukan pikiran-pikiran obsesinya tersebut. 

  
Kita tidak perlu bercita-cita membangun kota, lebih baik kita bercita-cita tiap orang bisa membangun dirinya sendiri. 

Paling minimal punya daya tahan pribadi terlebih dahulu. Karenanya sebelum ia memperbaiki keluarga dan lingkungannya 
minimal dia mengetahui kekurangan dirinya. Jangan sampai kita tidak mengetahui kekurangan sendiri. Jangan sampai kita 
bersembunyi dibalik jas, dasi dan merk. Jangan sampai kita tidak mempunyai diri kita sendiri. Jadi target kita adalah 
membuat kita berani jujur kepada diri sendiri. Mengapa demikian? Sebab seorang bapak tidak bisa memperbaiki keluarganya, 
kalau ia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jangan mengharap memperbaiki keluarga kalau memperbaiki diri sendiri saja 
tidak bisa. Bagaimana berani memperbaiki diri, jika tidak mengetahui apa yang mesti diperbaiki. 

 
Kita harus mengawali segalanya dengan egois dahulu, sebab kita tidak bisa memperbaiki orang lain kalau diri sendiri saja 

tidak terperbaiki. Seorang ustad akan terkesan omong kosong, jika ia berbicara tentang orang lain agar memperbaiki diri 
sedang ia sendiri tidak benar. Dalam bahasa Al-Qur’an, "Sangat besar kemurkaan Allah terhadap orang berkata yang tidak 
diperbuatnya". 

 
Mudah-mudahan seorang ibu yang tersentuh mulai mengajak suaminya. Seorang anak mengajak orang tuanya, di kantor 

seorang bos yang berusaha memperbaiki diri diperhatikan oleh bawahannya dan membuat mereka tersentuh. Seorang kakek 
dilihat oleh cucunya kemudian tersentuh. 

 
Mudah-mudahan dengan kegigihan memperbaiki diri nantinya daya tahan rumah mulai membaik. Kalau sudah daya 

tahan rumah membaik insya Allah, kita bisa berbuat banyak untuk bangsa kita ini. Mudah-mudahan nanti setiap rumah 
tangga visinya tentang hidup ini menjadi baik. 
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Tahap selanjutnya adalah mau dibawa kemana rumah tangga kita ini, apakah mau bermewah-mewahan, mau pamer 
bangunan dan kendaraan atau rumah tangga kita ini adalah rumah tangga yang punya kepribadian yang nantinya akan 
menjadi nyaman. Jangan sampai rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang hubuddunya, karena semua penyakit 
akarnya dari cinta dunia ini. Orang sekarang menyebutnya materialistis. 

 
Bangsa ini roboh karena pecinta dunianya terlalu banyak. Acara tv membuat kita menjadi yakin bahwa dunia ini alat 

ukurnya adalah materi. Pelan tapi pasti kita harus mulai mengatakan dunia ini tidak ada apa-apanya. Di dunia ini kita hanya 
mampir. Dengan konsep yang kita kenal yaitu rumus ‘tukang parkir’. Yang tadinya bangga dengan merk menjadi malu 
dengan topeng yang dikenakannya. Nanti pelan-pelan akan 
menjadi begitu. 

 
Bukannya kita harus hidup miskin. Nanti akan terjadi suasana di rumah tidak goyah, lebih sabar, melihat dunia menjadi 

tidak ada apa-apanya dan tidak sombong. Lihat kembali rumus ‘tukang parkir’, ia punya mobil tidak sombong, mobilnya 
ganti-ganti tidak takabur, diambil satu persatu sampai habis tidak sakit hati. Mengapa? karena tukang parkir tidak merasa 
memiliki hanya tertitipi. 

 
Ketika melihat orang kaya biasa saja karena sama saja cuma menumpang di dunia ini jadi tidak menjilat, kepada atasan 

tidak minder, suasana kantor yang iri dan dengki jadi minimal. 
 
Jadi visi kita terhadap dunia ini akan berbeda. Kita tidak bergantung lagi kepada dunia, tidak tamak, tidak licik, tidak 

serakah. Hidup akan bersahaja dan proporsional. 
 
Sekarang kita sedang krisis, masa ini dapat menjadi momentum karena dengan krisis harga-harga naik, kecemasan orang 

meningkat, ini kesempatan kita buat berdakwah. 
 
Mau naik berapa saja harganya tidak apa-apa yang penting terbeli. Jika tidak terjangkau jangan beli, yang penting adalah 

kebutuhan standar tercukupi. Orang yang sengsara bukan tidak cukup tetapi karena kebutuhannya melampaui batas. Padahal 
Allah menciptakan kita lengkap dengan rezekinya. 

 
Mulai dari buyut kita yang lahir ke dunia tidak punya apa-apa sampai akhir hayatnya masih makan dan dapat tempat 

berteduh terus. Orang tua kita lahir tidak membawa apa-apa sampai saat ini masih makan terus, berpakaian, dan berteduh. 
Begitu pula kita sampai hari ini. Hanya saja disaat krisis begini kita harus lebih kreatif. Mustahil Allah menciptakan manusia 
tanpa rezekinya. Kita tidak akan bingung menghadapi hidup. Semua orang sudah ada rezekinya. 

 
Dan barangsiapa yang hatinya akrab dengan Allah dan yakin segala sesuatu milik Allah, tiada yang punya selain Allah, 

kita milik Allah. Kita hanya mahluk dan yang membagi, menahan dan mengambil rezeki adalah Allah. Orang yang yakin 
seperti itu akan dicukupi oleh Allah. 

 
Jadi kecukupan kita bukan banyak uang, tetapi kecukupan kita itu bergantung dengan keyakinan kita terhadap Allah dan 

berbanding lurus dengan tingkat tawakal. Allah berjanji "Aku adalah sesuai dengan prasangka hamba-Ku". Jadi jangan panik. 
Allah penguasa semesta alam. 

 
Ini kesempatan buat kita untuk mengevaluasi pola hidup kita. Yang membuat kita terjamin adalah ketawakalan. Jadi yang 

namanya musibah bukan kehilangan uang, bukan kena penyakit, musibah itu adalah hilangnya iman. Dan orang yang cacat 
adalah yang tidak punya iman, ia gagal dalam hidup karena tidak mengerti mau kemana. 

 
Jadi kita tidak punya alasan untuk panik. Krisis seperti ini ada diman-mana, kita harus kemas agar berguna bagi kita. Kita 

tidak bisa mengharapkan yang terbaik terjadi pada diri kita, tapi kita bisa kemas agar menjadi yang terbaik bagi diri kita. Kita 
tidak bisa mengharapkan orang menghormati kita, tapi kita bisa membuat penghinaan orang menjadi yang terbaik bagi diri 
kita. 

 
Hal pertama yang harus kita jadikan rahasia kecukupan kita adalah ketawakalan kita dan kedua adalah prasangka baik 

kepada Allah, yang ketiga adalah Lainsakartum laadziddanakum,"Barangsiapa yang pandai mensyukuri nikmat yang ada, 
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Allah akan membuka nikmat lainnya. Jadi jangan takut dengan belum ada, karena yang belum ada itu mesti ada kalau pandai 
mensyukuri yang telah ada. 

 
Jadi dari pada kita sibuk memikirkan harga barang yang naik lebih baik memikirkan bagaimana mensyukuri yang ada. 

Karena dengan mensyukuri nikmat yang ada akan menarik nikmat yang lainnya. Jadi nikmat itu sudah tersedia. Jangan 
berpikir nikmat itu uang. Uang bisa jadi fitnah. Ada orang yang dititipi uang oleh Allah malah bisa sengsara, karena ia jadi 
mudah berbuat maksiat. Yang namanya nikmat itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita dekat dengan Allah. Jadi jangan 
takut soal besok/lusa, takutlah jika yang ada tidak kita syukuri. 

 
Satu contoh hal yang disebut kurang syukur dalam hidup itu adalah kalau hidup kita itu Ishro yaitu berlebihan, boros, dan 

bermewah-mewahan. Hati-hati yang suka hidup mewah, yang senang kepada merk itu adalah kufur nikmat. Mengapa? 
Karena setiap Allah memberi uang itu ada hitungannya. Mereka yang terbiasa glamour, hidup mewah, yang senang kepada 
merk termasuk yang akan menderita karena hidupnya akan biaya tinggi. Pasti merk itu akan berubah-ubah tidak akan terus 
sama dalam dua puluh tahun. Harus siap-siap menderita karena akan mengeluarkan uang banyak utnuk mengejar  
kemewahannya, untuk menjaganya dan untuk perawatannya.  

 
Dia juga akan disiksa oleh kotor hati yaitu riya'. Makin mahal tingkat pamernya makin tinggi. Dan pamer itu 

membutuhkan pikiran lebih, lelah dan tegang karena rampok akan berminat. Inginnya diperlihatkan tapi takut dirampok 
jadinya pening. Makin tinggi keinginan pamer makin orang lain menjadi iri/dengki. Pokoknya kalau kita terbiasa hidup 
mewah resikonya tinggi. Ketentraman tidak terasa. Hal yang bagus itu adalah yang disebut syukur yaitu hidup bersahaja atau 
proporsional. Kalau Amirul Mukminin hidupnya sangat sederhana, kalau seperti kita ini hidup bersahaja saja, biaya dan 
perawatan akan murah. 

 
Kalau kita terbiasa hidup bersahaja peluang riyanya kecil. Tidak ada yang perlu dipamerkan. Bersahaja tidak membuat 

orang iri. Dan anehnya orang yang bersahaja itu punya daya pikat tersendiri. Pejabat yang bersahaja akan menjadi 
pembicaraan yang baik. Artis yang sholeh dan bersahaja selalu bikin decak kagum. Ulama yang bersahaja itu juga membuat 
simpati.  

 
Juga harus hati-hati kita sudah capai-capai hidup glamor belum tentu dipuji bahkan saat sekarang ini akan dicurigai.Yang 

paling penting sekarang ini kita nikmati budaya syukur dengan hidup proporsional. 
 
Jangan capai dengan gengsi, hal itu akan membuat kita binasa. Miliki kekayaan pada pribadi kita bukan pada topeng kita. 

Percayalah rekan-rekan sekalian kita akan menikmati hidup ini jika kita hidup proporsional. 
 
Nabi Muhammad SAW tidak memiliki singgasana, istana bahkan tanda jasa sekalipun hanya memakai surban Tetapi 

tidak berkurang kemuliaanya sedikitpun sampai sekarang. Ada orang kaya dapat mempergunakan kekayaannya. Dia bisa 
beruntung jika ia rendah hati dan dermawan. Tapi ia bisa menjadi hina gara-gara pelit dan sombong. Ada orang sederhana 
ingin kelihatan kaya inilah yang akan menderita. Segala sesuatu dikenakan, segalanya dicicil, dikredit. Ada juga orang 
sederhana tapi dia menjadi mulia karena tidak meminta-minta, jadi terjaga harga dirinya. Dan ada orang yang mampu dan ia 
menahan dirinya ini akan menjadi mulia. 

 
Mulai sekarang tidak perlu tergiur untuk membeli yang mahal-mahal, yang bermerk. Supermarket, mal dan sebagainya 

itu sebenarnya tidak menjual barang-barang primer. Allah Maha Menyaksikan. 
 
Apa yang dianjurkan Islam adalah jangan sampai mubadzir. Rasul SAW itu kalau makan sampai nasi yang terakhir juga 

dimakan, karena siapa tahu disitulah barokahnya. Kalau kita ke undangan pesta jangan mengambil makanan berlebihan. Ini 
sangat tidak islami. Memang kita enak saja rasanya tapi demi Allah itu pasti dituntut oleh Allah. Dan itu mempengaruhi 
struktur rezeki kita, karena kita sudah kufur nikmat. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita karena 
tidak ada yang kecil dimata Allah. Tidak ada pemborosan karena semua dihitung oleh Allah. 

 
Contohnya mandi, kalau bisa bersih dengan lima sampai tujuh gayung tapi mengapa harus dua puluh gayung. Kita 

mampu beli air tetapi bukan untuk boros. Ini penting kalau ingin barokah rezekinya, hematlah kuncinya. 
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Kalau merokok biaya yang kita keluarkan adalah besar hanya untuk membuang asap dari mulut kita. Jangan cari alasan. 
Seharusnya sudah saatnya berhenti merokok. Cobalah ingat ini uang milik Allah. 

 
Kemudian sabun mandi, jangan memakai sesuka kita, takarlah atau kalau perlu pakai sabun batangan. Kenapa kalau kita 

bisa hemat tidak kita lakukan. Uang penghematan bisa kita gunakan untuk sedekah atau menolong orang yang lebih 
membutuhkan. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita kecuali bertambah dan bertambah. 

 
Ini pelajaran supaya hidup kita dijamin oleh Allah. Kita tidak bisa terjamin oleh harta/tabungan, kalau Allah ingin 

membuat penyakit seharga dua kali tabungan kita sangat gampang bagi Allah. Tidak ada yang dapat menjamin kita kecuali 
Allah. oleh karena itu jangan merasa aman dengan punya tabungan, tanah, dan warisan. Dengan gampang Allah dapat 
mengambil itu semua tanpa terhalang. Aman itu justru kalau kita bisa dekat dengan Allah. Mati-matian kita jaga kesehatan, 
kalau Allah inginkan lain gampang saja. Semua harta tidak bisa kita nikmati, tetapi kalau Allah melindungi kita Insya Allah. 

 
Marilah hidup hemat, tetapi hemat bukan berarti pelit. Proporsional atau adil adalah puncak dari ahlak. Contohnya HP, 

kalau tidak terlalu perlu jual saja lagi. Janganlah dimiliki kalau hanya untuk gaya saja. Penghematan akan mengundang 
barokah, inilah yang disebut syukur nikmat. Tujuan bukan mencari uangnya tetapi mempertanggung jawabkan setiap rupiah 
yang Allah titipkan. 

 
Hal lain yang membuat barokah adalah jika kita dapat mendayagunakan semua barang-barang kita. Di gudang kita pasti 

banyak barang yang tidak kita pakai tetapi sayang untuk dibuang. Coba lihat lemari pakaian kita banyak baju-baju lama, 
begitu juga sepatu-sepatu lama kita. Keluarkanlah barang-barang yang tidak berharga tersebut. 

 
Misalkan dirumah kita ada panci yang sudah rongsokan, jika kita keluarkan ternyata merupakan panci idaman bagi orang 

lain. Di rumah kita tidak terpakai tetapi jika dipakai orang lain dengan kelapangannya dan mengeluarkan doa bisa jadi itulah 
yang membuat kita terjamin. 

 
Kalau kita ikhlas, demi Allah itu lebih menjamin rezeki kita daripada tidak terpakai di rumah. Setiap barang-barang yang 

tidak bermanfaat tetapi bermanfaat bagi orang lain itulah pengundang rezeki kita. Bersihkan rumah kita dari barang-barang 
yang tidak berguna. Lebih baik rusak digunakan orang lain daripada rusak dibiarkan di rumah, itu akan barokah rezekinya. 

 
Ini kalau kita ingin terjamin, namanya teori barokah. Kita tidak akan terjamin dengan teori ekonomi manapun. Sudah 

berapa banyak sarjana ekonomi yang dihasilkan oleh universitas di negeri ini tetapi Indonesia masih saja babak belur. 
 
Rumusnya pertama adalah bersahaja, kedua adalah total hemat, ketiga adalah keluarkan yang tidak bermanfaat, yang 

keempat adalah setiap kita mengeluarkan uang harus menolong orang lain atau manfaat. 
 
Kalau mau belanja niatkan jangan hanya mencari barang tetapi juga menolong orang. Belilah barang di warung 

pengusaha kecil yang dapat menolong omzetnya. Hati-hati dengan menawar, pilihannya kalau itu merupakan hal yang adil. 
Jangan bangga kalau kita berhasil menawar. Nabi Muhammad SAW bahkan kalau beli barang dilebihkan uangnya dari harga 
barang yang sebenarnya. Tidak akan berkurang harta dengan menolong orang. Jangan memilih barang-barang yang bagus 
semua pilihlah yang jeleknya sebagian. Kita itu untung jika membuat sebanyak mungkin orang lain untung. Jangan jadi 
bangga ketika kita sendiri untung orang lain tidak. 

 
Jika kita jadi pengusaha, kita jadi kaya ketika karyawannya diperas tenaganya, gajinya hanya pas buat makan, sedang kita 

berfoya-foya, demi Allah kita akan rugi. Pengusaha Islam sejati tidak akan berfoya-foya, ia akan menikmati karyawannya 
sejahtera. Sehingga tidak timbul iri, yang ada adalah cinta. Cinta membuat kinerja lebih bagus, perusahaan lebih sehat. Kalau 
kapitalis, pengusahanya bermewah-mewah ketika bawahannya menderita. Jadi timbul dendam dan iri setiap ada kesempatan 
akan marah. Tetapi kalau kita senang mensejahterakan mereka, anaknya kita sekolahkan. Dia merasa puas dan itulah 
namanya keuntungan.  

 
Jadi mulai sekarang setiap membelanjakan uang harus menolong orang, membangun ekonomi umat. Jadi setiap keluar 

harus multi manfaat bukan hanya dapat barang. Dengan membeli barang di warung kecil mungkin uangnya untuk 
menyekolahkan anaknya, membeli sejadah, membeli mukena, Subhanallah. 
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Jadi krisis seperti ini akan berdampak positif kalau kita bisa mengemasnya dengan baik. Nantinya ketika strategi rumah 

kita sudah bersahaja, kehidupan kita jadi efisien, anak-anak terbiasa hidup hemat, kita di rumah tidak mempunyai beban 
dengan banyaknya barang.  

 
Barang yang ada di rumah harus ada nilai tambahnya, bukan biaya tambah. Setiap blender harus ada nilai produktifnya 

misalnya untuk membuat jus kemudian dijual, pasti barokah. Bukannya membuat biaya tambah karena harus diurus, dirawat 
dan membutuhkan pengamanan, barang yang seperti ini tidak boleh ada di rumah kita. Rezeki kita pasti ada tinggal kita 
kreatif saja. Tidak perlu panik, Allah Maha Kaya.  

 
Sebagai amalan lainnya, dalam situasi sesulit apapun tetaplah menolong orang lain karena setiap kita menolong orang 

lain kita pasti ditolong oleh Allah. Jika makin pahit, makin getir harus makin produktif bagi orang lain. Baik sukses maupun 
tidak tetap lakukan dimanapun kita berada. Ketika kita sedang berjalan kaki, kemudian ada mobil yang hendak parkir bisa 
kita beri aba-aba. Ketika kita menyetir mobil ada yang mau menyebrang, dahulukan saja, kita tidak tahu apa yang akan 
menimpa kita esok hari. Ketika kita sedang mengantri ada orang yang memotong, berhentilah sebentar, dengan mengalah 
berhenti barang lima menit tetapi membuat banyak orang bahagia. 

 
Jadi insya Allah kalau hati kita sudah berbenah baik, krisis ini akan lebih membuat hidup kita lurus. Hidup ini tidak akan 

kemana-mana kecuali menunggu mati. Latihlah supaya kita sadar bahwa kita pasti mati tidak membawa apa-apa. Kita hanya 
mampir sebentar di dunia ini. 

 
Djing adalah hobby yang mahal karena equipmentnya harganya tidak murah. Namun jika kita hemat, kita bisa membeli 

peralatan terbaik untuk performance terbaik dan kita akan menjadi Deejay yang sukses. 
 

 

Terapi Melupakan Jasa Dan Kebaikan Diri 
 

Semakin kita sering menganggap diri penuh jasa dan penuh kebaikan pada orang lain, apalagi menginginkan orang lain 
tahu akan jasa dan kebaikan diri kita, lalu berharap agar orang lain menghargai, memuji, dan membalasnya maka semua ini 
berarti kita sedang membangun penjara untuk diri sendiri dan sedang mempersiapkan diri mengarungi samudera kekecewaan 
dan sakit hati. 

 
Ketahuilah bahwa semakin banyak kita berharap sesuatu dari selain Allah SWT, maka semakin banyak kita akan 

mengalami kekecewaan. Karena, tiada sesuatu apapun yang dapat terjadi tanpa ijin Allah. Sesudah mati-matian berharap 
dihargai makhluk dan Allah tidak menggerakkan orang untuk menghargai, maka hati ini akan terluka dan terkecewakan 
karena kita terlalu banyak berharap kepada makhluk. Belum lagi kerugian di akhirat karena amal yang dilakukan berarti tidak 
tulus dan tidak ikhlas, yaitu beramal bukan karena Allah. 

 
Selayaknya kita menyadari bahwa yang namanya jasa atau kebaikan kita terhadap orang lain, sesungguhnya bukanlah 

kita berjasa melainkan Allah-lah yang berbuat, dan kita dipilih menjadi jalan kebaikan Allah itu berwujud. Sesungguhnya 
terpilih menjadi jalan saja sudah lebih dari cukup karena andaikata Allah menghendaki kebaikan itu terwujud melalui orang 
lain maka kita tidak akan mendapat ganjarannya. 

 
Jadi, ketika ada seseorang yang sakit, lalu sembuh berkat usaha seorang dokter. Maka, sebetulnya bukan dokter yang 

menyembuhkan pasien tersebut, melainkan Allah-lah yang menyembuhkan, dan sang dokter dipilih menjadi jalan. 
Seharusnya dokter sangat berterima kasih kepada sang pasien karena selain telah menjadi ladang pahala untuk mengamalkan 
ilmunya, juga telah menjadi jalan rizki dari Allah baginya. Namun, andaikata sang dokter menjadi merasa hebat karena 
jasanya, serta sangat menuntut penghormatan dan balas jasa yang berlebihan maka selain memperlihatkan kebodohan dan 
kekurangan imannya juga semakin tampak rendah mutu kepribadiannya (seperti yang kita maklumi orang yang tulus dan 
rendah hati selalu bernilai tinggi dan penuh pesona). Selain itu, di akhirat nanti niscaya akan termasuk orang yang merugi 
karena tidak beroleh pahala ganjaran. 
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Juga, tidak selayaknya seorang ibu menceritakan jasanya mulai dari mengandung, melahirkan, mendidik, membiayai, dan 
lain-lain semata-mata untuk membuat sang anak merasa berhutang budi. Apalagi jika dilakukan secara emosional dan 
proporsional kepada anak-anaknya, karena hal tersebut tidak menolong mengangkat wibawa sang ibu bahkan bisa jadi yang 
terjadi adalah sebaliknya. Karena sesungguhnya sang anak sama sekali tidak memesan untuk dilahirkan oleh ibu, juga semua 
yang ibunya lakukan itu adalah sudah menjadi kewajiban seorang ibu. 

 
Percayalah bahwa kemuliaan dan kehormatan serta kewibawaan seorang ibu/bapak justru akan bersinar-sinar seiring 

dengan ketulusan ibu menjalani tugas ini dengan baik, Insya Allah. Allah-lah yang akan menghujamkan rasa cinta di hati 
anak-anak dan menuntunnya untuk sanggup berbalas budi. 

 
Seorang guru juga harus bisa menahan diri dari ujub dan merasa berjasa kepada murid-muridnya. Karena memang 

kewajiban guru untuk mengajar dengan baik dan tulus. Dan memang itulah rizki bagi seseorang yang ditakdirkan menjadi 
guru. Karena setiap kebaikan yang dilakukan muridnya berkah dari tuntunan sang guru akan menjadi ganjaran tiada terputus 
dan dapat menjadi bekal penting untuk akhirat. Kita boleh bercerita tentang suka duka dan keutamaan mengajar dengan niat 
bersyukur bukan ujub dan takabur. 

 
Perlu lebih hati-hati menjaga lintasan hati dan lebih menahan diri andaikata ada salah seorang murid kita yang sukses, 

jadi orang besar. Biasanya akan sangat gatal untuk mengumumkan kepada siapapun tentang jasanya sebagai gurunya plus 
kadang dengan bumbu penyedap cerita yang kalau tidak pada tempatnya akan menggelincirkan diri dalam riya dan dosa. 

 
Andaikata ada sebuah mobil yang mogok lalu kita membantu mendorongnya sehingga mesinnya hidup dan bisa jalan 

dengan baik. Namun ternyata sang supir sama sekali tidak berterima kasih. Jangankan membalas jasa, bahkan menengok ke 
arah kita pun tidak sama sekali. Andaikata kita merasa kecewa dan dirugikan lalu dilanjutkan dengan cara menggerutu, 
menyumpahi, lalu menyesali diri plus memaki sang supir. Maka lengkaplah kerugiannya lahir maupun batin. Dan tentu saja 
amal pun jadi tidak berpahala dalam pandangan Allah karena tidak ikhlas, yaitu hanya berharap balasan dari makhluk. 

 
Seharusnya yang kita yakini sebagai rizki dan keberuntungan kita adalah takdir diri ini diijinkan Allah bisa mendorong 

mobil. Silahkan bayangkan andaikata ada mobil yang mogok dan kita tidak mengetahuinya atau kita sedang sakit tidak 
berdaya, niscaya kita tidak mendapat kesempatan beramal dengan mendorong mobil. Atau diri ini sedang sehat perkasa tapi 
mobil tidak ada yang mogok, lalu kita akan mendorong apa? 

 
Takdir mendorong mobil adalah investasi besar, yakni kalau dilaksanakan penuh dengan ketulusan niscaya Allah yang 

Maha Melihat akan membalasnya dengan balasan yang mengesankan. Bukankah kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan 
kesulitan di perjalanan, maka takdir beramal adalah investasi. 

 
Mari kita bersungguh-sungguh untuk terus berbuat amal kebajikan sebanyak mungkin dan sesegera mungkin. Setelah itu 

mari kita lupakan seakan kita tidak pernah melakukannya, cukuplah Allah yang Maha Melihat saja yang mengetahuinya. 
Allah SWT pasti menyaksikannya dengan sempurna dan membalasnya dengan balasan yang sangat tepat baik waktu, bentuk, 
ataupun momentumnya. Salah satu ciri orang yang ikhlas menurut Imam Ali adalah senang menyembunyikan amalannya 
bagai menyembunyikan aib-aibnya. 

 
Selamat berbahagia bagi siapapun yang paling gemar beramal dan paling cepat melupakan jasa dan kebaikan dirinya, 

percayalah hidup ini akan jauh lebih nikmat, lebih ringan, dan lebih indah. Insya Allah. 
 

 
Terapi Keluarga (Family Therapy) 
 
Seringkali kita dengar orang-orang yang membangun karir bertahun-tahun akhirnya terpuruk oleh kelakuan keluarganya. Ada 
yang dimuliakan di kantornya tapi dilumuri aib oleh anak-anaknya sendiri, ada yang cemerlang karirnya di perusahaan tapi 
akhirnya pudar oleh perilaku istrinya dan anaknya. Ada juga yang populer di kalangan masyarakat tetapi tidak populer di 
hadapan keluarganya. Ada yang disegani dan dihormati di lingkungannya tapi oleh anak istrinya sendiri malah dicaci, 
sehingga kita butuh sekali keseriusan untuk menata strategi yang tepat, guna meraih kesuksesan yang benar-benar hakiki. 
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Jangan sampai kesuksesan kita semu. Merasa sukses padahal gagal, merasa mulia padahal hina, merasa terpuji padahal buruk, 
merasa cerdas padahal bodoh, ini tertipu! 
 
Penyebab kegagalan seseorang diantaranya : 

• Karena dia tidak pernah punya waktu yang memadai 
untuk mengoreksi dirinya. Sebagian orang terlalu sibuk dengan kantor, urusan luar dari dirinya akibatnya 
dia kehilangan fondasi yang kokoh. Karena orang tidak bersungguh-sungguh menjadikan keluarga 
sebagai basis yang penting untuk kesuksesan.  

 
• Sebagian orang hanya mengurus keluarga dengan sisa waktu, sisa pikiran, sisa tenaga, sisa perhatian, sisa 

perasaan, akibatnya seperti bom waktu. Walaupun uang banyak tetapi miskin hatinya. Walaupun 
kedudukan tinggi tapi rendah keadaan keluarganya. 

 
Oleh karena itulah, jikalau kita ingin sukses, mutlak bagi kita untuk sangat serius membangun keluarga sebagai basis (base), 
Kita harus jadikan keluarga kita menjadi basis ketentraman jiwa. Bapak pulang kantor begitu lelahnya harus rindu rumahnya 
menjadi oase ketenangan. Anak pulang dari sekolah harus merindukan suasana aman di rumah. Istri demikian juga. Jadikan 
rumah kita menjadi oase ketenangan, ketentraman, kenyamanan sehingga bapak, ibu dan anak sama-sama senang dan betah 
tinggal dirumah. 
Agar rumah kita menjadi sumber ketenangan, maka perlu diupayakan: 
 

� Jadikan rumah kita sebagai rumah yang selalu dekat dengan Allah SWT, dimana di dalamnya penuh dengan aktivitas 
ibadah; sholat, tilawah qur'an (beserta terjemahnya) dan terus menerus digunakan untuk memuliakan agama Allah, 
dengan kekuatan iman, ibadah dan amal sholeh yang baik, maka rumah tersebut dijamin akan menjadi sumber 
ketenangan. 

 
� Seisi rumah, Bapak, Ibu dan anak harus punya kesepakatan untuk mengelola perilakunya, sehingga bisa menahan diri 

agar anggota keluarga lainnya merasa aman dan tidak terancam tinggal di dalam rumah itu, harus ada kesepakatan 
diantara anggota keluarga bagaimana rumah itu tidak sampai menjadi sebuah neraka. 

 
� Rumah kita harus menjadi "Rumah Ilmu". Bapak, Ibu dan anak setelah keluar rumah, lalu pulang membawa ilmu dan 

pengalaman dari luar, masuk ke rumah berdiskusi dalam forum keluarga; saling bertukar pengalaman, saling 
memberi ilmu, saling melengkapi sehingga menjadi sinergi ilmu. Ketika keluar lagi dari rumah terjadi peningkatan 
kelimuan, wawasan dan cara berpikir akibat masukan yang dikumpulkan dari luar oleh semua anggota keluarga, di 
dalam rumah diolah, keluar rumah jadi makin lengkap. 

 
� Rumah harus menjadi "Rumah pembersih diri" karena tidak ada orang yang paling aman mengoreksi diri kita tanpa 

resiko kecuali anggota keluarga kita. Kalau kita dikoreksi di luar resikonya terpermalukan, aib tersebarkan tapi kalau 
dikoreksi oleh istri, anak dan suami mereka masih bertalian darah, mereka akan menjadi pakaian satu sama lain. Oleh 
karena itu, barangsiapa yang ingin terus menjadi orang yang berkualitas, rumah harus kita sepakati menjadi rumah 
yang saling membersihkan seluruh anggota keluarga. Keluar banyak kesalahan dan kekurangan, masuk kerumah 
saling mengoreksi satu sama lain sehingga keluar dari rumah, kita bisa mengetahui kekurangan kita tanpa harus 
terluka dan tercoreng 
karena keluarga yang mengoreksinya. 

 
� Rumah kita harus menjadi sentra kaderisasi sehingga Bapak-Ibu mencari nafkah, ilmu, pengalaman wawasan untuk 

memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita sehingga kualitas anak atau orang lain yang berada dirumah kita, 
baik anak kandung, anak pungut atau orang yang bantu-bantu di rumah, siapa saja akan meningkatkan kualitasnya. 
Ketika kita mati, maka kita telah melahirkan generasi yang lebih baik. 

 
Tenaga, waktu dan pikiran kita pompa untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih bermutu, kelak lahirlah kader-kader 
pemimpin yang lebih baik. Inilah sebuah rumah tangga yang tanggung jawabnya tidak hanya pada rumah tangganya tapi pada 
generasi sesudahnya serta bagi lingkungannya. 
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Dalam bukunya yang berjudul Mengenal Perilaku abnormal, Dr. A. Sutiknya, menulis : Struktur keluarga sangat 
menentukan corak komunikasi yang berlangsung di antara para anggotanya. Struktur keluarga tertentu melahirkan pola 
komunikasi yang kurang sehat, dan selanjutnya berpengaruh terhadap munculnya gangguan perilaku pada sebagian 
anggotanya. Ada setidaknya empat macam struktur keluarga yang dapat melahirkan gangguan pada para anggotanya : 

1) Keluarga tidak becus, yakni keluarga yang tidak mampu mengatasi problem sehari-hari dalam kehidupan keluarga 
karena berbagai macam sebab : tidak memiliki cukup sumber atau karena orang tua tidak memiliki pengetahuan dan 
keterampilan secukupnya. 

2) Keluarga yang antisosial. Yakni keluarga yang menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut 
oleh masyarakat luas. Misalnya, orang tua memiliki kebiasaan berperilaku yang sesungguhnya melanggar hukum, 
seperti mencuri aliran listrik dengan cara menggantol, suka meminjam uang atau barang kepada orang lain dan tidak 
mengembalikan, suka mengambil barang-barang yang merupakan fasilitas umum, dan sebagainya. 

3) Keluarga yang tidak akur dan keluarga yang bermasalah. Dalam keluarga yang tidak akur, ayah dan ibu cekcok 
melulu. Dalam keluarga yang bermasalah, salah satu dari kedua orang tua atau anggota keluarga lainnya berperilaku 
abnormal. Misal, ayah atau ibu atau salah seorang anak menderita gangguan mental tertentu.  

4) Keluarga yang tidak utuh, yakni keluarga di mana ayah atau ibu tidak ada di rumah, entah karena sudah meninggal 
atau karena sebab lain, seperti perceraian, ayah memiliki dua istri, ayah bertugas di kota lain, dan sebagainya. 

 

Terapi Memperbaiki Diri 
 

Program yang harus dimiliki oleh dai, baik dai dalam bidang agama, kesehatan, keamanan, dan dai dalam bidang lainnya  
agar ia sukses adalah cukup dengan tiga (i) yaitu terdiri dari ; pertama dai yang sukses adalah dai yang mendakwahi diri 
sendiri, kedua adalah dai yang berdakwah dengan bukti, ketiga adalah dai yang berdakwah dari hati ke hati. Kalau dengan 
membawa program ini dalam berdakwah insya Allah akan efektif. 

 
Kalau kita selalu berorientasi memikirkan keluar dari diri kita, semua yang kita katakan akan jadi bumerang. Ingat 

dalilnya "Semua harus berawal dari diri sendiri". Usahakan dakwah dengan kata-kata yang sederhana, jangan pakai kata-kata 
yang rumit. Cari kata yang sederhana dan sarat makna yang sesuai dengan perbuatan kita yang berbicara. 

 
Program yang paling sulit dilakukan oleh seorang dai adalah mendakwahi dirinya sendiri. Ingin merubah istri, anak, 

karyawan kuncinya adalah merubah diri. Kalau orang tidak merubah dirinya, dia pasti akan sulit dengan perubahan yang terus 
terjadi setiap hari dalam hidupnya. 

 
Ciri orang yang tidak bisa merubah diri adalah emosional. Semua masalah dalam hidup ini akan lenyap kalau punya 

tingkat kearifan. Makin tua kita seharusnya makin serius belajarnya. "Barangsiapa yang hari ini lebih baik daripada hari 
kemarin maka akan beruntung". Maka dari itu makin hari kita harus makin baik kalau tidak kita akan menghadang bencana. 

 
Setiap orang itu harus punya keyakinan dalam diri bahwa "Jika saya tidak berubah maka saya akan celaka", "Jika saya 

tidak merubah diri maka saya tidak akan merubah apapun/siapapun", "Jika saya tidak merubah diri berarti saya akan 
menghancurkan hidup saya". 

 
Perubahan adalah kesuksesan, Perubahan akan membuat hidup tenang, keberhasilan, keselamatan, dan juga merupakan 

kunci kedekatan dengan Allah. 
 
Kita itu terpaku pada keadaan yang belum tentu benar. Kalau kita mau perubahan kita harus mengetahui apa yang harus 

dirubah. Kuncinya yang pertama adalah kita harus punya keberanian untuk mengetahui kekurangan diri kita sendiri. Dengan 
memiliki hal ini akan lebih mudah dalam merubah diri. Miliki juga keberanian untuk mencari kekurangan. Kunci sukses 
dalam semua hal adalah memperbaiki diri. 
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Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Allah lebih besar lagi kepada orang yang tobat dan bukti tobat adalah kegigihan 
memperbaiki diri. Milikilah kawan kontributor kekurangan kita, bacalah buku yang banyak mengenai penyakit hati, luangkan 
waktu untuk mencatat kekurangan diri. 

 
Setelah itu tahapan selanjutnya adalah Riyadoh atau latihan. Dalam latihan harus ada program yang harus kita jalankan, 

contohnya seperti yang dilakukan oleh Imam Khomaeni yaitu program harian melenyapkan penyakit hati, misalnya sehari 
shaum bicara. Saya hanya mau menyatakan hal yang baik, bermanfaat, dan kata-kata yang terpilih hari ini, besok boleh 
terserah. Setiap selesai sholat kembali evaluasi lalu bertobat jadi kita bertemu dengan perbaikan setiap waktu. Contoh lainnya 
sehari tanpa marah.  

 
Pertanyaannya kapan kita akan mendakwahi orang lain?  Justru dengan kita memperbaiki diri, orang lain melihat kita dan 

berdampak kepada orang lain. Contoh lainnya adalah kita latihan agar setiap uang yang kita dapat, kita sisihkan untuk amal. 
 
Inilah jihad kita. Kalau kita tidak pernah memulai, omongan kita akan kosong. Inilah seninya. memang butuh waktu 

menyadarkan orang lain, yang terpenting adalah kita sadar terlebih dahulu. 
 
Kalau rumus kita untuk membangun bangsa maka tumbuhkan dahulu keinginan untuk membangun diri sendiri kemudian 

keluarga baru kemudian bangsa. Insya Allah nantinya akan hadir pemimpin dari bapak yang sadar membina keluarga. 
 
Pilihlah riadoh yang isinya bersifat realistik dan lakukan secara bertahap. Terus saja lakukan setiap hari memperbaiki diri, 

di kantor, dalam mendidik anak. Sabarlah dalam memperbaiki diri dan melihat bahwa setiap hari orang dilahirkan dengan 
karakteristik yang berbeda-beda. Sangat mungkin memakan waktu bisa satu bulan, dua bulan bahkan setahun. Hal yang 
terpenting adalah diberi istiqomah dalam memperbaiki diri. setiap hasil kita serahkan saja kepada Allah untuk menilai. 
"Kalau orang bersungguh-sungguh menuju Allah, maka Allah akan lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalanNya". 

 
Marilah kita bangkit membangun bangsa ini dimulai dari kita-kita saja dahulu. Benahi diri kita dengan baik sampai kita 

benar-benar dapat mengontrol diri kita sendiri. Mulai dari mencoba menahan pandangan dengan menundukkan pandangan. 
Kemudian latih diri kita dalam menahan pendengaran yang menjadikan jauh dari Allah. Menahan mulut jangan mencela, 
jangan komentar, dan jangan mengeluh. Teruslah kendalikan pendengaran, mulut dan pandangan. 

 
Kalau kita sudah dapat mengendalikan diri dengan baik, berbicara akan enak, bergaul akan enak. Kita dapat lebih banyak 

menyelesaikan masalah dimanapun kita berada. Ketika kita jadi orang tua yang bermasalah, kita akan menghancurkan anak-
anak kita, kita jadi bos yang bermasalah, kita akan menghancurkan kantor kita. 

 
Jadi walaupun negara benar kalau kita tidak benar, kita sendirilah yang merusaknya. Solusi yang tepat untuk 

menyehatkan bangsa ini adalah teruslah memperbaiki diri, jangan lewatkan hari tanpa perbaikan, tiada hati tanpa tambah 
ilmu, tiada hari tanpa riadoh. Mungkin kita akan tuai hasilnya satu sampai dua tahun kedepan. Keluarga jadi dekat dan akrab, 
anak-anak menuju pada kesolehan, dan hubungan dengan tetangga jadi sinergi. 

 
Syaikh Abdul Qadir al-Jailani , menasihatkan : ”Wahai anak, nasihatilah dirimu sendiri kemudian nasihatilah orang 

lain. Atas tanggunganmulah kekhususan dirimu. Janganlah kamu melampaui orang lain sedangkan di dalam dirimu masih 
ada sisa yang butuh diperbaiki. Celaka kamu di mana kamu mengetahui bagaimana kamu menyelamatkan orang lain 
sedangkan kamu itu buta; bagaimanakah kamu menuntun orang lain? Yang menuntun manusia adalah orang yang melihat. 
Yang dapat menyelamatkan mereka dari lautan adalah perenang yang terpuji. Yang dapat membawa kepada Allah Azza Wa 
Jalla hanyalah orang yang ma’rifat kepadaNya. Adapun orang yang bodoh mengenai Dia maka bagaimanakah ia dapat 
menunjukkan atasNya? Kamu tidak mengetahui perkataan mengenai tindakan Allah Azza Wa Jalla. kecintaan dan amal 
kepadaNya bukan selainNya dan takut kepadaNya bukan kepada selainNya. Ini ada dengan hati, bukan dengan gerakan lidah. 
Ini ada dalam kesunyian dan tidak di dalam keramaian. Apabila tauhid ada di pintu rumah dan syirik ada di dalam rumah 
maka itu adalah nifaq. Celakalah kamu di mana lidahmu bertaqwa sedangkan hatimu berbuat kejahatan, lidahmu bersyukur 
sedangkan hatimu berpaling. Allah Azza Wa Jalla berfirman : ”Wahai anak Adam (manusia), kebaikanKu turun kepadamu 
sedangkan keburukanmu naik kepadaKu”   
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” Wahai anak, janganlah kamu tertipu dengan kesantunan Allah Azza wa Jalla terhadapmu. Sungguh pukulanNya itu 
keras. Janganlah kamu tertipu ulama yang bodoh tentang Allah Azza Wa Jalla. Seluruh ilmu mereka merugikan mereka dan 
tidak menguntungkan. Mereka adalah orang-orang yang pandai tentang hukum Allah Azza Wa Jalla namun bodoh tentang 
Allah Azza Wa Jalla. Mereka menyuruh makhluk dengan suatu perintah dan mereka sendiri tidak mengikutinya. Mereka 
melarang makhluk dari sesuatu dan mereka sendiri tidak mencegahnya. Mereka mengajak kepada Allah Azza Wa Jalla 
padahal mereka lari daripadaNya, mereka berlomba-lomba dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan ketergelinciran-
ketergelinciran”. 

 
” Wahai anak, hendaklah bisu itu menjadi kebiasaanmu, kasih sayang menjadi pakaianmu dan lari dari makhluk adalah 

seluruh maksudmu. Jika kamu mampu untuk melubangi bumi yang di dalam lubang itu kamu bersembunyi, maka lakukanlah 
dan jadikanlah kebiasaanmu sampai iman itu meresap dan telapak kaki keyakinanmu itu kuat dan sayap kejujuranmu 
berkembang, terbuka dua matamu, maka kamu angkat tanah rumahmu dan kamu terbang ke udara ilmu Allah. Kamu 
mengelilingi timur dan barat, darat dan laut, lembah dan gunung. Kamu mengelilingi langit dan bumi dan kamu bersama 
penunjuk yang menyelamatkan dan menemani. Ketika itu lancarlah lidahmu dalam berbicara. Lepaskan pakaian kedunguan 
dan tinggalkan lari dari makhluk, dan keluarlah dari persembunyianmu kepada mereka. Maka sesungguhnya kamu obat bagi 
mereka. Kamu tidak mencari kemadharatan di dalam dirimu. Kamu tidak mengacuhkan sedikit dan banyaknya mereka, 
menghadap dan berpalingnya mereka, pujian dan celaan mereka, tidak kamu indahkan di mana kamu jatuh, maka kamu akan 
menemukan sesuatu karena kamu bersama Tuhanmu Azza Wa Jalla”. 

 
” Wahai anak, jika kamu menghendaki lapang dada dan baik hati, maka janganlah kamu mendengarkan apa yang 

dikatakan oleh makhluk. Dan jangan kamu menoleh kepada pembicaraan mereka. Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka 
itu tidak ridha kepada Pencipta mereka maka bagaimana mereka ridha kepadamu?” 

 
” Wahai anak, jadilah kamu bersama Allah dengan diam ketika datang kekuasaan dan perbuatanNya sehingga kamu 

melihat daripadaNya belas kasihan yang banyak. Tidakkah kamu mendengar berita anak jalinus yang bijaksana? Bagaimana 
dia berpura-pura bisu, berpura-pura bodoh, dan berpura-pura diam sehingga ia hafal setiap ilmu di sisinya. Hikmah Allah 
Azza Wa Jalla tidak datang ke hatimu dari banyaknya ocehan dan perlawananmu kepadaNya dan berpalingmu kepadaNya”.   
 
 

Terapi LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!)  

Sa’id bin Zubair berkata, ”Tatkala Iblis melihat Nabi SAW berdiri untuk melaksanakan shalat, ia pun berteriak. Tatkala 
Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, dia berteriak lagi hingga datang dan berkumpullah keturunan-keturunannya, 
maka ia berkata, ”Apakah kalian putus asa untuk mengembalikan umat Muhammad pada kemusyrikan setelah hari ini? 
Sebarkanlah fitnah pada agama mereka dan sebarkanlah ratapan (rasa kesedihan) dan syair (nyanyian, puisi) pada mereka!” 
(Diriwayatkan oleh Abu Ad Dunya) 

DR. Aidh al Qarni  menasihatkan dalam bukunya yang berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) : ”Jangan 
bersedih, karena Anda telah melalui kesedihan itu kemarin dan ia tidak memberi manfaat apapun. Ketika anak Anda gagal 
dalam ujian dan Anda bersedih karenanya, apakah kemudian anak Anda lulus karena kesedihan itu? Saat bapak Anda 
meninggal dan Anda bersedih, apakah ia akan hidup kembali? Manakala Anda merugi dalam suatu bisnis dan kemudian 
Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu berubah menjadi keuntungan? 

Jangan bersedih, sebab bila Anda bersedih gara-gara satu musibah maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat 
ganda. Ketika Anda bersedih karena kemiskinan atau kesengsaraan yang Anda alami, bukankah kesedihan itu hanya 
menambah kesusahan Anda saja? Saat Anda bersedih karena cercaan musuh-musuh Anda, pastilah kesedihan itu hanya akan 
menguntungkan dan menambah semangat mereka untuk menyerang Anda. Atau, ketika Anda mencemaskan terjadinya 
sesuatu yang tidak Anda sukai, ia akan mudah terjadi pada Anda. 

Jangan bersedih, karena kesedihan itu akan membuat rumah yang luas, isteri yang cantik, harta yang berlimpah, 
kedudukan yang tinggi, dan anak-anak yang cerdas tidak ada gunanya sedikit pun. 
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Jangan bersedih, sebab kesedihan hanya akan membuat air yang segar terasa pahit, dan sekuntum bunga mawar yang 
indah tampak seperti sebongkok labu, taman yang rimbun tampak seperti gurun pasir yang gersang, dan kehidupan dunia 
menjadi penjara yang pengap. 

Jangan bersedih, karena rasa sakit dapat sirna, cobaan akan pergi, dosa akan terampuni, hutang akan terbayar, narapidana 
akan dibebaskan, orang yang hilang akan kembali, orang yang melakukan kemaksiatan akan bertaubat, dan orang yang fakir 
akan menjadi kaya. 

Jangan bersedih karena Anda masih memiliki Agama yang Anda yakini, rumah yang Anda diami, nasi yang Anda makan, 
air yang Anda minum, pakaian yang Anda pakai, dan isteri tempat Anda berbagi rasa. Mengapa harus bersedih? 

Jangan bersedih, karena rasa sedih datangnya dari setan. Kesedihan adalah rasa putus asa yang menakutkan, 
kefakiran yang menimpa, putus asa yang berkelanjutan, depresi yang harus dihadapi, dan kegagalan yang menyakitkan. 

Jangan bersedih, sebab usia Anda yang sebenarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan hati Anda. Oleh sebab itu; jangan 
habiskan usia Anda dalam kesedihan, jangan boroskan malam-malam Anda dalam kecemasan, jangan berikan menit-menit 
Anda untuk kegundahan, dan jangan berlebihan dalam menyia-nyiakan hidup, sebab Allah tidak suka orang-orang yang 
berlebihan. 

Jangan bersedih, karena kesedihan hanya akan membuatmu lemah dalam beribadah, membuatmu malas berjihad, 
membuatmu putus harapan, menggiringmu untuk berburuk sangka, dan menenggelamkanmu ke dalam pesimisme. 

Jangan bersedih, sebab rasa sedih dan gundah adalah akar penyakit jiwa, sumber penyakit syaraf, penghancur jiwa, dan 
penebar keraguan dan kebingungan. 

Jangan bersedih, karena ada al-Qur’an, ada do’a, ada shalat, ada sedekah, ada perbuatan baik, dan ada amalan yang 
memberikan manfaat. 

Jangan bersedih, dan jangan pernah menyerah kepada kesedihan dengan tidak melakukan aktivitas. Shalatlah.. 
bertasbihlah.. bacalah.. menulislah.. bekerjalah.. terimalah tamu.. dan merenunglah.. 

Silahkan baca buku berjudul LA TAHZAN (JANGAN BERSEDIH!) karya Dr. Aidh al-Qarni. Buku ini harus dibaca oleh 
Konselor Islam Therapy 
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ABSTRAK 
 
Kondisi sehat dapat dipertahankan karena individu mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Stres terjadi karena tidak 
adekuatnya kebutuhan dasar manusia yang akan dapat bermanifes pada perubahan fungsi fisiologis, kognitif, emosi dan 
perilaku. Paradigma yang banyak dianut pada saat ini adalah memfokuskan pada hubungan antara perilaku, sistem saraf pusat 
(SSP), fungsi endokrin dan imunitas. Responsivitas sistem imun terhadap stres menjadi konsep dasar psikoneuro-imunologi. 
Mekanisme hubungan tersebut diperantarai oleh mediator kimiawi seperti glukokortikoid, zat golongan amin dan berbagai 
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polipeptida melalui aksis limbik hipotalamus-hipofisis-adrenal yang dapat menurunkan respon imun seperti aktifitas sel 
natural killer (NK), interleukin (IL-2R mRNA), TNF-dan produksi interferon gama (IFN). Kata kunci: 
Psikoneuroimmunologi  stres  stresor - sistem imun – glukokortikoid. 

PENDAHULUAN 
 
Stres merupakan sebuah terminologi yang sangat populer dalam percakapan sehari-hari. Stres adalah salah satu dampak 
perubahan sosial dan akibat dari suatu proses modernisasi yang biasanya diikuti oleh proliferasi teknologi, perubahan tatanan 
hidup serta kompetisi antar individu yang makin berat. 

Pada awal tahun 1950-an para ahli perilaku mempelajari hubungan perilaku dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat 
kompleks dan salah satu isu menarik adalah hubungan antara stres dengan sistem kekebalan tubuh. Akhir-akhir ini 
berkembang penelitian tentang hubungan antara perilaku, kerja saraf, fungsi endokrin dan imunitas. Penelitian-penelitian 
tersebut telah mendorong munculnya konsep baru yaitu psikoneuroimunologi. 

STRES DAN STRESOR 

Dalam ilmu psikologi stres diartikan sebagai suatu kondisi kebutuhan tidak terpenuhi secara adekuat, sehingga menimbulkan 
adanya ketidakseimbangan. Taylor (1995) mendeskripsikan stres sebagai pengalaman emosional negatif disertai perubahan 
reaksi biokimiawi, fisiologis, kognitif dan perilaku yang bertujuan untuk mengubah atau menyesuaikan diri terhadap situasi 
yang menyebabkan stres. 

Teori stres bermula dari penelitian Cannon (1929) yang kemudian diadopsi oleh Meyer (1951) yang melatih para dokter 
untuk menggunakan riwayat hidup penderita sebagai sarana diagnostik karena banyak dijumpai kejadian traumatik pada 
penderita yang menjadi penyebab penyakitnya. 

 
Hans Selye (1956) dalam penelitiannya menggunakan stimulus untuk menimbulkan reaksi fisiologik yang ia sebut GAS 
(General Adaptation Syndrome). Menurut teorinya stresor fisik maupun psikologik akan mengakibatkan 3 tingkatan gejala 
adaptasi umum; tahap reaksi alarm (alarm reaction), resistensi (resistance) dan tahap kehabisan tenaga (exhaustion). 

 
Faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres disebut stresor. Stresor dibedakan atas 3 golongan yaitu : 
 
a. Stresor fisikbiologik : dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, pukulan dan lain-lain. 

b. Stresor psikologis : takut, khawatir, cemas, marah, kekecewaan, kesepian, jatuh cinta dan lain-lain. 
c. Stresor sosial budaya : menganggur, perceraian, perselisihan dan lain-lain. Stres dapat mengenai semua orang dan semua 
usia. 

Wheaton (1983) membedakan stres akut dan kronik sedangkan Holmes dan Rahe (1967) menekankan pembagian pada 
jumlah stres (total amount of change) yang dialami individu yang sangat berpengaruh terhadap efek psikologiknya. Ross dan 
Viowsky (1979) dalam penelitiannya berpendapat, bahwa bukan jumlah stres maupun beratnya stres yang mempunyai efek 
psikologik menonjol akan tetapi apakah stres tersebut diinginkan atau tidak diinginkan (undesirable) yang mempunyai 
potensi besar dalam menimbulkan efek psikologik. Stres baik ringan, sedang maupun berat dapat menimbulkan perubahan 
fungsi fisiologis, kognitif, emosi dan perilaku. 

SISTEM KEKEBALAN TUBUH 

Keutuhan tubuh dipertahankan oleh sistem kekebalan tubuh yang terdiri atas sistem imun nonspesifik (natural /innate/ native) 
dan spesifik (adaptive / acquired) 

Sistem imun nonspesifik 
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Sistem imun nonspesifik dapat memberikan respon langsung terhadap antigen, sistem ini disebut nonspesifik karena tidak 
ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Komponen sistem imun nonspesifik terdiri atas pertahanan fisik dan mekanik, 
biokimiawi, humoral dan seluler. 

 
Dalam sistem pertahanan fisik dan mekanik kulit, mukosa, silia saluran nafas, batuk dan bersin akan mencegah masuknya 
berbagai kuman patogen ke dalam tubuh. Adapun bahan yang disekresi mukosa saluran nafas, kelenjar sebaseus kulit, telinga, 
spermin dalam semen mengandung bahan yang berperan dalam pertahanan tubuh secara biokimiawi. 

 
Pertahanan non spesifik humoral terdiri dari berbagai bahan seperti komplemen, interferon, fagosit (makrofag, neutrofil), 
tumor necrosis factor (TNF) dan C-Reactive protein (CRP). 
 
Komplemen berperan meningkatkan fagositosis (opsonisasi) dan mempermudah destruksi bakteri dan parasit. Interferon 
menyebabkan sel jaringan yang belum terinfeksi menjadi tahan virus. Di samping itu interferon dapat meningkatkan aktifitas 
sitotoksik Natural Killer Cell (sel NK). Sel yang terinfeksi virus atau menjadi ganas akan menunjukkan perubahan di 
permukaannya sehingga dikenali oleh sel NK yang kemudian Membunuhnya.  
 
Natural Killer Cell (sel NK), adalah sel limfoid yang ditemukan dalam sirkulasi dan tidak mempunyai ciri sel limfoid dari 
sistem imun spesifik, sehingga disebut sel non B non T (sel NBNT) atau sel populasi ke tiga. Sel NK dapat menghancurkan 
sel yang mengandung virus atau sel neoplasma. 

Fagosit atau makrofag dan sel NK berperanan dalam sistem imun nonspesifik seluler. Dalam kerjanya sel fagosit juga 
berinteraksi dengan komplemen dan sistem imun spesifik. Penghancuran kuman terjadi dalam beberapa tingkat, yaitu 
kemotaksis, menangkap, memakan (fagositosis), membunuh dan mencerna.  

Sistem imun spesifik 

Sistem imun spesifik terdiri dari sistem imun spesifik humoral dan selular. Yang berperan dalam sistem imun spesifik 
humoral adalah limfosit B atau sel B yang jika dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi menjadi sel plasma yang 
dapat membentuk antibodi (imunoglobulin). Selain itu juga berfungsi sebagai Antigen Presenting Cells (APC). 

Sedangkan yang berperan dalam sistem imun spesifik selular adalah limfosit T atau sel T yang berfungsi sebagai regulator 
dan efektor. Fungsi regulasi terutama dilakukan oleh sel T helper (sel TH, CD4+) yang memproduksi sitokin seperti 
interleukin-4 (IL-4 dan IL-5) yang membantu sel B memproduksi antibodi, IL-2 yang mengaktivasi sel-sel CD4, CD8 dan 
IFN yang mengaktifkan makrofag. Fungsi efektor terutama dilakukan oleh sel T sitotoksik (CD8) untuk membunuh sel-sel 
yang terinfeksi virus, sel-sel tumor, dan allograft. Fungsi efektor CD4+ adalah menjadi mediator reaksi hipersensitifitas tipe 
lambat pada organisme intraseluler seperti Mycobacterium tuberculosis. 

Pada keadaan tidak homeostasis, bangkitnya respon imun ini dapat merugikan kesehatan, misal pada reaksi autoimun atau 
reaksi hipersensitifitas (alergi). Beberapa penyakit seperti diabetes melitus, sklerosis multipel, lupus, artritis rematoid 
termasuk contoh penyakit autoimun. Kondisi ini terjadi jika sistem imun disensitisasi oleh protein yang ada dalam tubuh 
kemudian menyerang jaringan yang mengandung protein tersebut. Mekanisme terjadinya masih belum jelas. 

  
 
PSIKONEUROIMUNOLOGI 
 
Martin (1938) mengemukakan ide dasar konsep psikoneuroimunologi yaitu (1). status emosi menentukan fungsi sistem 
kekebalan, dan (2). stres dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi dan karsinoma. Dikatakan lebih lanjut bahwa 
karakter, perilaku, pola coping dan status emosi berperan pada modulasi sistem imun. 
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Holden (1980) dan Ader (1981) mengenalkan istilah psikoneuroimunologi; yaitu kajian yang melibatkan berbagai segi 
keilmuan, neurologi, psikiatri, patobiologi dan imunologi. Selanjutnya konsep ini banyak digunakan pada penelitian dan 
banyak temuan memperkuat keterkaitan stres terhadap berbagai patogenesis penyakit termasuk infeksi dan neoplasma. 

Interaksi antara stres dengan sistem Imun 

Stresor pertama kali ditampung oleh pancaindera dan diteruskan ke pusat emosi yang terletak di sistem saraf pusat. Dari sini, 
stres akan dialirkan ke organ tubuh melalui saraf otonom. Organ yang antara lain dialiri stres adalah kelenjar hormon dan 
terjadilah perubahan keseimbangan hormon, yang selanjutnya akan menimbulkan perubahan fungsional berbagai organ 
target. Beberapa peneliti membuktikan stres telah menyebabkan perubahan neurotransmitter neurohormonal melalui berbagai 
aksis seperti HPA (Hypothalamic-Pituitary Adrenal Axis), HPT (Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis) dan HPO 
(Hypothalamic-Pituitary-Ovarial Axis). HPA merupakan teori mekanisme yang paling banyak diteliti. 

Aksis limbic-hypothalamo-pitutary-adrenal (LHPA)  

Stres dan Sistem Imun Tubuh menerima berbagai input, termasuk stresor yang akan mempengaruhi neuron bagian medial 
parvocellular nucleus paraventricular hypothalamus (mpPVN). Neuron tersebut akan mensintesis corticotropin releasing 
hormone (CRH) dan arginine vasopressin (AVP), yang akan melewati sistem portal untuk dibawa ke hipofisis anterior. 
Reseptor CRH dan AVP akan menstimulasi hipofisis anterior untuk mensintesis adrenocorticotropin hormon (ACTH) dari 
prekursornya, POMC (propiomelanocortin) serta mengsekresikannya. 
 
Kemudian ACTH mengaktifkan proses biosintesis dan melepaskan glukokortikoid dari korteks adrenal kortison pada roden 
dan kortisol pada primata. Steroid tersebut memiliki banyak fungsi yang diperantarai reseptor penting yang mempengaruhi 
ekspresi gen dan regulasi tubuh secara umum serta menyiapkan energi dan perubahan metabolik yang diperlukan organisme 
untuk proses coping terhadap stressor . 

Pada kondisi stres, aksis LHPA meningkat dan glukokortikoid disekresikan walaupun kemudian kadarnya kembali normal 
melalui mekanisme umpan balik negatif. Peningkatan glukokortikoid umumnya disertai penurunan kadar androgen dan 
estrogen.  

Karena glukokortikoid dan steroid gonadal melawan efek fungsi imun, stres pertama akan menyebabkan baik imunodepresi 
(melalui peningkatan kadar glukokortikoid) maupun imunostimulasi (dengan menurunkan kadar steoid gonadal) Karena rasio 
estrogen androgenberubah maka stres menyebabkan efek yang berbeda pada wanita dibanding pria. Pada penelitian binatang 
percobaan, stres menstimulasi respon imun pada betina tetapi justru menghambat respon tersebut pada jantan.  

Suatu penelitian menggunakan 63 tikus menunjukkan kadar testosteron serum meningkat bermakna dan berahi betina 
terhadap pejantan menurun 

Selain kenaikan kadar ACTH, beta endorfin, enkefalin dan katekolamin di peredaran darah juga terjadi penekanan aktifitas 
sel NK saat stres. Blalock (1981) melaporkan bahwa limfosit yang mengalami infeksi virus dapat menghasilkan hormon 
imunoreaktif (ir), antara lain irACTH, ir endorfin, irTSH dan limfokin yang sangat mirip dengan hormon sejenis yang 
dihasilkan di luar limfosit. Limfosit B dan limfosit T yang merupakan sel efektor respon imun diketahui mempunyai reseptor 
opioid yang berbeda, sehingga pengaturan kualitas maupun kuantitas opioid ini dapat mengatur respon imun. Pengaruh stres 
terhadap sistem imun adalah akibat pelepasan neuropeptida dan adanya reseptor neuropeptida pada limfosit B dan limfosit T. 
Kecocokan neuropeptida dan reseptornya akan menyebabkan stres dapat mempengaruhi kualitas sistem imun seseorang.  
 

Beberapa penelitian imunologis menunjukkan stres menyebabkan penurunan respon limfoproliferatif terhadap mitogen 
(PHA, Con-A), aktifitas sel natural killer (NK) turun dan produksi interferon gama (IFN-) turun. 

Glaser etal melaporkan adanya penurunan aktifitas Natural Killer Cell (sel NK) dan produksi Interferon Gamma (IFN-) pada 
mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani ujian. Dilaporkan juga bahwa pada mahasiswa yang mengalami stres pada saat 
menjalani ujian terjadi penurunan IL-2R mRNA (1992); sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres akibat 
masalah akademis dapat memodulasi interaksi sel imunokompeten. 
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Penelitian Uchakin dkk. (2003) pada 15 pelari maraton pria menunjukkan peningkatan signifikan granulosit, sel MID, dan 
limfopenia beberapa saat setelah maraton. Sekresi IL-2 dan interferon turun pada 0 dan 1 jam setelah lari sedangkan sekresi 
TNF-turun pada 0 jam dan tetap rendah setelah 5 hari. Sekresi IL-6 turun pada 24 dan 48 jam dan konsentrasi ACTH, 
kortisol, endorfin dan GH mencapai puncak pada 0 dan 1 jam.  

Lebih menarik lagi adalah pengaruh stres (eksperimental) terhadap organ atau jaringan tubuh tertentu. Contohnya pemberian 
syok elektris (electric footshock) intensitas rendah akan meningkatkan produksi antibodi saluran pernafasan tikus. 
Mekanismenya adalah melalui proses hambatan makrofag alveolar yang bersifat supresif. 

 
Pada kondisi stres, aksis LHPA meningkat. Stres kronik dengan tingginya kadar glukokortikoid 
biasanya akan menurunkan berat badan tikus, tetapi kebalikannya, stres kronik pada manusia dapat meningkatkan nafsu 
makan dan berat badan. Orang depresi yang banyak makan mengalami penurunan kadar CRF serebrospinal, konsentrasi 
katekolamin dan aktivitas sistem hipotalamo-pituitari-adrenal. Efek glukokortikoid (GCs) sebagai hasil sekresi 
adrenokortikotropin sangatlah kompleks; secara akut (dalam beberapa jam), glukokortikoid langsung akan menghambat 
aktifitas aksis hipothalamo-pituitari-adrenal, tetapi pada yang kronik (setelah beberapa hari) steroid di otak secara langsung 
akan terpacu. 

Salah satu faktor yang tampaknya penting adalah kemampuan individu untuk dapat mengendalikan stres. Persepsi 
pengendalian memperantarai pengaruh stres pada sistem imun manusia. Dalam satu penelitian tentang efek perceraian, 
pasangan yang memiliki kendali lebih besar terhadap masalah ini memiliki kesehatan yang lebih baik dan menunjukkan 
fungsi sistem imun yang lebih baik. Demikian pula, penelitian terhadap wanita dengan kanker payudara menemukan bahwa 
pasien yang pesimistik memiliki kemungkinan lebih besar mengalami tumor baru dalam periode lima tahun, bahkan setelah 
keparahan fisik penyakit mereka diperhitungkan 

Karena konsep onkogen sudah diterima secara luas, dan sudah digunakan sebagai indikator diagnosis, maka konsep 
psikoneuroimunologi ini akan menjadi ladang baru yang menarik bagi para peneliti kanker khususnya dan berbagai penyakit 
pada umumnya. 

KESIMPULAN 
 
Telah diuraikan bukti-bukti yang mendukung adanya interaksi dan hubungan antara saraf dan sistem imun. Beberapa 
fenomena menunjukkan bahwa sistem saraf mengontrol sistem imun, dan sebaliknya. Sensitivitas sistem imun terhadap stres 
merupakan konsekuensi tidak langsung dari proses pengaturan interaksi saraf pusat dengan sistem imun. Sistem imun 
menerima sinyal dari otak dan sistem neuroendokrin melalui sistem saraf autonom dan hormon, sebaliknya mengirim 
informasi ke otak lewat sitokin. Bukti yang sudah jelas di antaranya adalah penurunan respon limfoproliferatif terhadap 
mitogen (PHA, Con-A), aktifitas sel natural killer (NK), Interleukin (IL-2R mRNA), TNF-dan produksi interferon gama 
(IFN-). Pendekatan psikoneuroimunologi akan sangat bermanfat untuk mengungkap patogenesis, dan memperbaiki prognosis 
suatu penyakit. 

 
 

Stress Dan Depresi Akibat Tidak Menjalankan Agama 
Harun Yahya 

 
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta..." (QS. Thaahaa, 20:124) 
  
"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk 
(memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak 
lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak 
beriman." (QS. Al An'aam, 6:125) 
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Keengganan orang-orang yang jauh dari agama untuk taat kepada Allah menyebabkan mereka terus-menerus menderita 
perasaan tidak nyaman, khawatir dan stres. Akibatnya, mereka terkena berbagai ragam penyakit kejiwaan yang mewujud 
pada keadaan raga mereka. Tubuh mereka lebih cepat mengalami kerusakan, dan mereka mengalami penuaan yang cepat dan 
melemah. 

Sebaliknya, karena orang-orang beriman sehat secara kejiwaan, mereka tidak terkena stres, atau berkecil hati, dan jasmani 
mereka senantiasa prima dan sehat. Pengaruh baik akibat ketundukan mereka kepada Allah, tawakal mereka kepada-Nya dan 
kepribadian kokoh mereka, kemampuan melihat kebaikan dalam segala hal, dan ridha dengan apa yang terjadi sembari 
berharap akan janji-Nya, tercermin dalam penampilan raga mereka.  

Hal ini tentu saja dialami oleh mereka yang menjalani hidupnya sesuai ajaran Al Qur'an, dan yang benar-benar memahami 
agama. Tentu saja mereka pun dapat menderita sakit dan pada akhirnya mengalami penuaan, namun proses alamiah ini tidak 
disertai dengan kerusakan pada sisi kejiwaan sebagaimana yang dialami oleh selainnya. 

  
Stres dan depresi, yang dianggap sebagai penyakit zaman kita, tidak hanya berbahaya secara kejiwaan, tapi juga mewujud 
dalam berbagai kerusakan tubuh. Gangguan umum yang terkait dengan stres dan depresi adalah beberapa bentuk penyakit 
kejiwaan, ketergantungan pada obat terlarang, gangguan tidur, gangguan pada kulit, perut dan tekanan darah, pilek, migrain 
[sakit kepala berdenyut yang terjadi pada salah satu sisi kepala dan umumnya disertai mual dan gangguan penglihatan], 
sejumlah penyakit tulang, ketidakseimbangan ginjal, kesulitan bernapas, alergi, serangan jantung, dan pembengkakan otak.  
 
Tentu saja stres dan depresi bukanlah satu-satunya penyebab semua ini, namun secara ilmiah telah dibuktikan bahwa 
penyebab gangguan-gangguan kesehatan semacam itu biasanya bersifat kejiwaan. 

  
Stres, yang menimpa begitu banyak orang, adalah suatu keadaan batin yang diliputi kekhawatiran akibat perasaan seperti 
takut, tidak aman, ledakan perasaan yang berlebihan, cemas dan berbagai tekanan lainnya, yang merusak keseimbangan 
tubuh.  
 
Ketika seseorang menderita stres, tubuhnya bereaksi dan membangkitkan tanda bahaya, sehingga memicu terjadinya beragam 
reaksi biokimia di dalam tubuh: Kadar adrenalin dalam aliran darah meningkat; penggunaan energi dan reaksi tubuh 
mencapai titik tertinggi; gula, kolesterol dan asamasam lemak tersalurkan ke dalam aliran darah; tekanan darah meningkat 
dan denyutnya mengalami percepatan. Ketika glukosa tersalurkan ke otak, kadar kolesterol naik, dan semua ini memunculkan 
masalah bagi tubuh. 

  
Oleh karena stres yang parah, khususnya, mengubah fungsi-fungsi normal tubuh, hal ini dapat berakibat sangat buruk. Akibat 
stres, kadar adrenalin dan kortisol di dalam tubuh meningkat di atas batas normal. Peningkatan kadar kortisol dalam rentang 
waktu lama berujung pada kemunculan dini gangguan-gangguan seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, 
kanker, luka pada permukaan dalam dinding saluran pencernaan, penyakit pernapasan, eksim dan psoriasis [sejenis penyakit 
kulit yang ditandai oleh pembentukan bintik-bintik atau daerah berwarna kemerahan pada kulit, yang tertutupi oleh lapisan 
tanduk berwarna perak]. Kadar kortisol yang tinggi dapat berdampak pada terbunuhnya sel-sel otak. Sejumlah gangguan 
akibat stres digambarkan dalam sebuah sumber sebagaimana berikut: 

  
Terdapat kaitan penting antara stres dan tegang [penegangan], serta rasa sakit yang ditimbulkannya. Penegangan yang 
diakibatkan stres berdampak pada penyempitan pembuluh darah nadi, gangguan pada aliran darah ke daerah-daerah tertentu 
di kepala dan penurunan jumlah darah yang mengalir ke daerah tersebut.  
Jika suatu jaringan mengalami kekurangan darah hal ini akan langsung berakibat pada rasa sakit, sebab suatujaringan yang di 
satu sisi mengalami penegangan mungkin sedang membutuhkan darah dalam jumlah banyak dan di sisi lain telah 
mendapatkan pasokan darah dalam jumlah yang kurang akan merangsang ujung-ujung saraf penerima rasa sakit.  
 
Di saat yang sama zat-zat seperti adrenalin dan norepinefrin, yang mempengaruhi sistem saraf selama stres berlangsung, juga 
dikeluarkan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung meningkatkan dan mempercepat penegangan otot. Demikianlah, rasa 
sakit berakibat pada penegangan, penegangan pada kecemasan, dan kecemasan memperparah rasa sakit. 
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Akan tetapi, salah satu dampak paling merusak dari stres adalah serangan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang 
agresif, khawatir, cemas, tidak sabar, dengki, suka memusuhi dan mudah tersinggung memiliki peluang terkena serangan 
jantung jauh lebih besar daripada orang yang tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat tersebut. 

  
Alasannya adalah bahwa rangsangan berlebihan pada sistem saraf simpatetik [yakni sistem saraf yang mengatur percepatan 
denyut jantung, perluasan bronkia, penghambatan otot-otot halus sistem pencernaan makanan, dsb.], yang dimulai oleh 
hipotalamus, juga mengakibatkan pengeluaran insulin yang berlebihan, sehingga menyebabkan penimbunan kadar insulin 
dalam darah.  
 
Ini adalah permasalahan yang teramat penting. Sebab, tak satu pun keadaan yang berujung pada penyakit jantung koroner 
memainkan peran yang sedemikian paling penting dan sedemikian berbahaya sebagaimana kelebihan insulin dalam darah. 

  
Para ilmuwan telah mengetahui bahwa semakin parah tingkat stres, maka akan semakin lemahlah peran positif sel-sel darah 
merah di dalam darah. Menurut sebuah penelitian yang dikembangkan oleh Linda Naylor, pimpinan perusahaan alih 
teknologi Universitas Oxford, pengaruh negatif berbagai tingkatan stres pada sistem kekebalan tubuh kini dapat diukur. 

  
Terdapat kaitan erat antara stres dan sistem kekebalan tubuh. Stres kejiwaan memiliki dampak penting pada sistem kekebalan 
dan berujung pada kerusakannya. Saat dilanda stres, otak meningkatkan produksi hormon kortisol dalam tubuh, yang 
melemahkan sistem kekebalan. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan langsung antara otak, sistem kekebalan tubuh dan 
hormon. Para pakar di bidang ini menyatakan: 

  
Pengkajian terhadap stres kejiwaan atau stres raga telah mengungkap bahwa selama stres berat berlangsung terjadi penurunan 
pada daya kekebalan yang berkaitan dengan keseimbangan hormonal. Diketahui bahwa kemunculan dan kemampuan 
bertahan dari banyak penyakit termasuk kanker terkait dengan stres.  
Singkatnya, stres merusak keseimbangan alamiah dalam diri manusia. Mengalami keadaan yang tidak normal ini secara terus-
menerus akan merusak kesehatan tubuh, dan berdampak pada beragam gangguan fungsi tubuh. Para ahli menggolongkan 
dampak buruk dari stres terhadap tubuh manusia dalam sejumlah kelompok utama sebagaimana berikut: 
 

• Cemas dan Panik: Suatu perasaan yang menyebabkan peristiwa tidak terkendali.  

• Mengeluarkan keringat yang semakin lama semakin banyak  

• Perubahan suara: Berbicara secara gagap dan gugup  

• Aktif yang berlebihan: Pengeluaran energi yang tiba-tiba, pengendalian diabetik yang lemah  

• Kesulitan tidur: Mimpi buruk  

• Penyakit kulit: Bercak, bintik-bintik, jerawat, demam, eksim dan psoriasis.  

• Gangguan saluran pencernaan: Salah cerna, mual, luka pada permukaan dalam dinding saluran pencernaan  

• Penegangan otot: gigi yang bergesekan atau terkunci, rasa sakit sedikit tapi terus-menerus pada rahang, 
punggung, leher dan pundak  

• Infeksi berintensitas rendah: pilek, dsb.  

• Migrain  

• Denyut jantung dengan kecepatan yang tidak wajar, rasa sakit pada dada, tekanan darah tinggi  

• Ketidakseimbangan ginjal, menahan air  

• Gangguan pernapasan, pendek napas  

• Alergi  

• Sakit pada persendian  

• Mulut dan tenggorokan kering  

• Serangan jantung  

• Melemahnya sistem kekebalan  
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• Pengecilan di bagian otak  

• Perasaan bersalah dan hilangnya percaya diri  

• Bingung, ketidakmampuan menganalisa secara benar, kemampuan berpikir yang rendah, daya ingat yang 
lemah  

• Rasa putus asa yang besar, meyakini bahwa segalanya berlangsung buruk  

• Kesulitan melakukan gerak atau diam, memukul-mukul dengan irama tetap  

• Ketidakmampuan memusatkan perhatian atau kesulitan melakukannya  

• Mudah tersinggung dan sangat peka  

• Bersikap yang tidak sesuai dengan akal sehat  

• Perasaan tidak berdaya atau tidak berpengharapan  

• Kehilangan atau peningkatan nafsu  

  
Kenyataan bahwa mereka yang tidak mengikuti nilai-nilai ajaran agama mengalami "stres" dinyatakan oleh Allah dalam 
Al Qur'an: 

  
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami 
akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta..." (QS. Thaahaa, 20:124) 

  
Dalam sebuah ayat lain, Allah telah menyatakan bahwa "… hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal 
bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada 
tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja…" (QS. At Taubah, 9:118) 

  
Kehidupan yang "gelap dan sempit" ini, atau stres, nama yang diberikan di masa kini, adalah akibat ketidakmampuan orang-
orang tak beriman untuk menaati nilai-nilai akhlak yang diajarkan agama. Kini, para dokter menyatakan bahwa jiwa yang 
tenang, damai dan penuh percaya diri sangatlah penting dalam melindungi pengaruh stres.  
 
Kepribadian yang tenang dan damai hanya dimungkinkan dengan menjalani hidup sesuai ajaran Al Qur'an. Sungguh, telah 
dinyatakan dalam banyak Al Qur'an bahwa Allah akan memberikan "ketenangan" dalam diri orang-orang beriman. (Al 
Qur'an, 2:248, 9:26, 40, 48:4, 18) Janji Tuhan kita terhadap orang-orang beriman telah dinyatakan sebagaimana berikut: 

  
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS, An Nahl, 16: 97) 

 

Jangan Bersedih, Kembalilah Ke Agama 
DR. Aidh al-Qarni 

 
Wahai umat manusia, hai orang yang bosan dengan kehidupan, yang tidak bergairah dalam hidup ini, yang hari-harinya 
sempit, dan jalan napasnya tersumbat, di sana ada kemenangan yang nyata, pertolongan yang semakin dekat, jalan keluar dari 
kesempitan, dan kemudahan setelah kesulitan. 
 
Di sekitar Anda ada hal-hal kecil yang tersembunyi. Ada cita-cita yang indah, ada masa depan yang menjanjikan, dan ada 
janji yang pasti. 
 
Di dalam kesempitan yang Anda rasakan, tersembunyi jalan keluarnya. Dalam musibah yang Anda hadapi, ada hal yang akan 
menyelamatkan dari musibah itu sendiri. Justru dalam hal-hal yang tidak Anda sukai itu, ada kenikmatan, dan ada kebaikan. 
 
Wahai umat manusia, sudah saatnya Anda mengganti keraguan dengan keyakinan, penyelewengan hati dengan kebenaran, 
ketidaklurusan pikiran dengan hidayah, dan ketidaklurusan jalan dengan petunjuk. 
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Sudah saatnya Anda menyingkap kegelapan dengan fajar shadiq, mengganti harapan yang pahit dengan keridhaan yang 
manis, dan cobaan yang gelap dengan cahaya yang menerangi segala kebohongan. 
 
Wahai umat manusia, di balik ladang yang gersang itu ada tanah yang subur yang rejekinya melimpah ruah. Di atas gunung 
yang terjal, ada kebun yang sangat subur, yang tak perlu siraman hujan lebat. Kebun itu memberikan kabar gembira, harapan 
yang baik, dan cita-cita. 
 
Wahai orang yang tidak nyenyak tidur dan selalu mengeluh karena kegelapan, kegelapan akan tersibak, dan bergembiralah 
dengan datangnya pagi. Pagi yang akan menyinarkan cahaya, kegembiraan, dan kesenangan. 
 
Wahai orang yang hatinya terenggut kesedihan, melangkahlah dengan pelan. Di ufuk sana telah tersedia jalan keluar dan ada 
sunah yang baku dan benar yang akan memberikan keringanan. 
 
Wahai orang yang matanya selalu digenangi air mata, hentikan aliran air mata itu, dan berikan kenikmatan kepada kedua bola 
matamu itu. Tenanglah, karena Anda berhak mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta dan pemeliharaan dari sisi 
kebijaksanaan-Nya. Tenanglah, qadha telah selesai, kebijaksanaan telah dirumuskan, rintangan sudah bisa dihilangkan, otot-
otot telah kembali segar, dan pahala telah ditetapkan bagi yang terus berusaha. 
 
Tenanglah, karena Anda sedang berurusan dengan Dzat Yang Berkuasa atas urusan-Nya, Yang Maha Bijaksana atas hamba-
hamba-Nya, Yang Maha Pengasih terhadap mahkluk-Nya, dan Yang Maha Indah dalam segala pengaturan-Nya. 
 
Tenanglah, karena akhir dari perjalanan itu adalah kebaikan. Hasilnya adalah kesenangan, dan penutupnya adalah kemuliaan. 
 
Setelah kefakiran itu akan ada kekayaan, setelah kehausan akan ada kesegaran, setelah perpisahan akan ada pertemuan, 
setelah keretakan akan ada kerekatan, setelah terputus akan tersambung kembali, dan setelah tidak tidur malam anda akan 
dapat tidur pulas. 
 
Wahai orang yang merasa tersiksa dengan kelaparan, kesempitan, sakit, kepedihan, dan kefakiran. Bergembiralah, kalian 
akan kenyang, akan bahagia, akan gembira dan akan sehat. 
 
Sebagai seorang hamba, harus berbaik sangka pada Rabb-nya, menunggu karunia dari-Nya, dan mengharapkan 
kebijaksanaan-Nya. karena siapa pun yang berada dalam otoritas kata, ’Kun, maka harus percaya kepada janji-Nya. Tak 
seorang pun yang dapat memberikan kebaikan, kecuali Dia. Tidak pula seorang pun yang dapat menghentikan bahaya, 
kecuali Dia. Di dalam setiap jiwa, Dia telah menentukan kebijaksanaan. Dalam setiap gerakan ada hikmah. Dan, setiap saat 
Dia memberikan jalan keluar. 
 
Dia yang menjadikan pagi hari setelah malam, yang menurunkan hujan setelah kegersangan, yang memberi agar disyukuri, 
yang menurunkan ujian untuk mengetahui siapa yang bersabar dan siapa yang tidak, yang memberi kenikmatan hanya karena 
Dia ingin mendengarkan pujian dari hamba-Nya, dan yang menurunkan bencana supaya seorang hamba mau berdo’a. Ini 
adalah keharusan agar hamba lebih menguatkan tali hubungan dengan-Nya, dan banyak memohon kepada-Nya. 
 

5 Kunci Pengokoh Jiwa 
Abdullah Gymnastiar  

 
1. SIAP  
Senantiasa menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali sehingga aku tidak boleh gagal dan sia-sia tanpa guna.  
 
Ikhtiar yang disertai niat yang sempurna itulah tugasku, perkara apapun yang terjadi kuserahkan sepenuhnya kepada Allah 
Yang Maha Tahu yang terbaik bagiku.  
 
Aku harus sadar betul bahwa yang terbaik bagiku menurutku belum tentu terbaik bagiku menurut Allah, bahkan mungkin aku 
terkecoh oleh keinginan harapanku sendiri.  
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Pengetahuanku tentang diriku atau tentang apapun amat terbatas sedangkan pengetahuan Allah menyelimuti segalanya. 
Sehingga betapapun aku sangat menginginkan sesuatu, tetapi hatiku harus kupersiapkan untuk menghadapi kenyataan yang 
tak sesuai dengan harapanku. Karena mungkin itulah yang terbaik bagiku.  
2. RELA  
Realitas yang terjadi yaa... inilah kenyataan dan episode hidup yang harus kujalani.  
 
Emosional, sakit hati, dongkol, atau apapun yang membuat hatiku menjadi kecewa dan sengsara harus segera kutinggalkan 
karena dongkol begini, tidak dongkol juga tetap begini. Lebih baik aku menikmati apa adanya.  
 
Lubuk hatiku harus realistis menerima kenyataan yang ada, namun tubuh dan pikiranku harus tetap bekerja keras mengatasi 
dan menyelesaikan masalah ini.  
 
Apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Maka yang harus kulakukan adalah mencari ayam, cakweh, kacang polong, kecap, 
seledri, bawang goreng dan sambal agar bubur ayam spesial tetap dapat kunikmati.  
 
3. MUDAH  
Meyakini bahwa hidup ini bagai siang dan malam yang pasti silih berganti. Tak mungkin siang terus menerus dan tak 
mungkin juga malam terus menerus. Pasti setiap kesenangan ada ujungnya begitupun masalah yang menimpaku pasti ada 
akhirnya. Aku harus sangat sabar menghadapinya.  
 
Ujian yang diberikan oleh Allah Yang Maha Adil pasti sudah diukur dengan sangat cermat sehingga tak mungkin melampaui 
batas kemampuanku, karena ia tak pernah menzhalimi hamba-hamba-Nya.  
 
Dengan pikiran buruk aku hanya semakin mempersulit dan menyengsarakan diri. Tidak, aku tidak boleh menzhalimi diiku 
sendiri. Pikiranku harus tetap jernih, terkendali, tenang dan proporsional. Aku tak boleh terjebak mendramatisir masalah.  
 
Aku harus berani menghadapi persoalan demi persoalan. Tak boleh lari dari kenyataan, karena lari sama sekali tak 
menyelesaikan bahkan sebaliknya hanya menambah permasalahan. Semua harus tegar kuhadapi dengan baik, aku tak boleh 
menyerah, aku tak boleh kalah.  
 
Harusnya segala sesuatu itu ada akhirnya. Begitu pun persoalan yang kuhadapi, seberat apapun seperti yang dijanjikan Allah 
“Fa innama’al usri yusran, inna ma’al usri yusran” dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, bersama 
kesulitan itu pasti ada kemudahan. Janji yang tak pernah mungkin dipungkiri oleh Allah. Karena itu aku tak boleh 
mempersulit diri.  
 
 
 
4. NILAI  
Nasib baik atau buruk dalam pandanganku mutlak terjadi atas izin Allah dan Allah tak mungkin berbuat sesuatu yang sia-sia.  
 
Ini pasti ada hikmah. Sepahit apapun pasti ada kebaikan yang terkandung di dalamnya bila disikapi dengan sabar dan benar.  
 
Lebih baik aku renungkan kenapa Allah menakdirkan semua ini menimpaku. Bisa jadi sebagai peringatan atas dosa-dosaku, 
kelalaianku, atau mungkin saat kenaikan kedudukanku di sisi Allah.  
 
Aku mungkin harus berfikir keras untuk menemukan kesalahan yang harus kuperbaiki.  
 
I tibar dari setiap kejadian adalah cermin pribadiku. Aku tak boleh gentar dengan kekurangan dan kesalahan yang terjadi. 
Yang penting kini aku bertekad sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat.  
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5. AHAD  
Aku harus yakin bahwa walaupun bergabung seluruh manusia dan jin untuk menolongku tak mungkin terjadi apapun tanpa 
izin-Nya.  
 
Hatiku harus bulat total dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah-lah satu-satunya yang dapat menolong 
memberi jalan keluar terbaik dari setiap urusan.  
 
Allah Mahakuasa atas segala-galanya karena itu tiada yang mustahil bila Dia menghendaki. Dialah pemilik dan penguasa 
segala sesuatu, sehingga tiada yang sanggup menghalangi jika Dia berkehendak menolong hamba-hamba-Nya. Dialah yang 
mengatur segala sebab datangnya pertolongan-Nya.  
 
Dengan demikian maka aku harus benar-benar berjuang, berikhtiar mendekati-Nya dengan mengamalkan apapun yang 
disukainya dan melepaskan hati ini dari ketergantungan selain-Nya, karena selain Dia hanyalah sekedar mahluk yang tak 
berdaya tanpa kekuatan dari-Nya.  
 
 
"Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya akan diberi jalan keluar dari setiap urusannya dan diberi rizki dari arah yang 
tak diduga, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya akan dicukupi segala kebutuhannya." (QS [65] : 2-3) 

Terapi Mengingat Mati dan Ziarah kubur 

Sayling Wen dalam bukunya yang berjudul LEADERSHIP ”Kepemimpinan-sebuah Resep dari Sun Zi”, menulis : ”suatu 
ketika ada seorang psikiater terkenal yang pasiennya kebanyakan adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan- para 
pegawai tinggi dan industrialis berpengaruh. Ketika orang-orang ini diliputi berbagai kesulitan, mereka akan mencari bantuan 
sang psikiater, yang selalu dapat menghilangkan kebimbangan dan tekanan dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa 
melakukan itu?  

Ketika sang pasien menjadi sangat tertekan dan hampir tidak kuat menahan tekanan yang sangat berat,  dia akan 
membawa pasien tersebut ke kuburan, yang alam sekitarnya sangat indah dan sunyi. Kondisi inilah yang dapat 
mempengaruhi sang pasien menjadi lebih tenang. Psikiater cerdas ini kemudian akan berkata kepada pasiennya, ”Banyak 
pemimpin politik yang tinggal di sini untuk selamanya. Mereka sudah mengatasi banyak kesulitan dan dilahirkan dengan 
tekanan yang sangat berat. Bagi mereka, apa pun milik mereka tampaknya akan hilang selamanya. Namun waktu tetap 
berjalan. Walau pun orang-orang ini sudah tidak ada lagi, dunia akan terus berputar seperti biasanya. Tak ada kesulitan atau 
tekanan yang dapat menghancurkan dunia, tetapi tekanan yang Anda hadapi dapat menghancurkan diri Anda  sendiri” 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Harun Yahya dalam bukunya yang berjudul Fakta-fakta yang Mengungkap Hakikat Hidup, 
“Sepanjang sejarah, manusia telah berhasil mengatasi berbagai masalah hidup yang terkadang nampak berat. Namun 
kematian tetap merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Setiap yang hidup di muka bumi ini dengan tujuan apa pun, 
pasti akan mati. Manusia hanya diberi usia tertentu dan kemudian akan mati. Ada yang mati ketika masih muda, bahkan saat 
masih bayi. Ada yang melalui beberapa fase dalam hidupnya dan menemui kematian setelah usianya bertahun-tahun. Bahkan 
seorang manusia yang memiliki segalanya baik itu tanah, kekayaan, kedudukan, popularitas, kemuliaan, kepercayaan maupun 
ketampanan tak akan dapat menghindari kematian. Tanpa kecuali, semua manusia tak berdaya ketika menghadapi datangnya 
kematian sebagai suatu kepastian. 

Ada fakta-fakta tentang alam baka dan hari perhitungan, yang juga didukung oleh kesaksian orang-orang yang hidup 
setelah mengalami kematian. Kembalinya seseorang setelah dinyatakan mati secara medis (mati suri) telah membawa orang 
yang mengalaminya melihat betapa tak berartinya tubuh manusia, melalui fakta-fakta tertentu yang disaksikannya. Kematian 
yang dinyatakan secara medis dan pemakaman akan menanti tiap-tiap kita, oleh karenanya seharusnyalah kita 
merenungkannya.  

Saat kematian terjadi, jiwa terpisah dengan raga meninggalkan tubuh yang tanpa daya. Seperti halnya makhluk hidup 
yang mengganti kulit mereka, ia meninggalkan kulit luarnya dan berproses menuju kehidupan sebenarnya. 
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Namun, cerita tentang tubuh manusia yang tetap tertinggal di dunia kadang lebih penting, terutama apa saja yang terjadi 
dengan tubuh tersebut, daripada mempertanyakan apa itu pantas terjadi pada tubuh manusia…. 

Apakah Anda pernah berpikir secara detail tentang apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika ia mati? 

Suatu saat kita akan mati. Mungkin dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Mungkin saat di toko untuk 
membeli makanan, sebuah mobil menabrak kita. Atau, penyakit yang sangat fatal mengakibatkan kematian kita. Atau 
sederhananya jantung kita akan berhenti berdetak tanpa alasan apapun. 

Detik-Detik Kematian 

Mulai detik itu, kita tak memiliki hubungan apa pun dengan tubuh ini. Kita akan menjadi " sendiri", sementara tubuh kita 
kemudian hanya akan menjadi seonggok daging biasa. Setelah kematian, orang lain akan membawa tubuh kita. Kemudian 
orang-orang akan menangis dan berkabung. Lalu tubuh tersebut akan dibawa ke rumah mayat sekalipun di malam hari. Hari 
berikutnya kuburan segera digali. Tubuh kita yang tak bernyawa kini sangat kaku, akan dimandikan dengan air yang dingin. 
Sementara itu, tanda-tanda kematian segera nampak di mana beberapa bagian tubuh mulai memucat. 

Kemudian, mayat ini akan dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan di peti mayat. Mobil jenazah telah siap membawa 
peti tersebut, berjalan menuju ke pemakaman, hidup seperti di jalanan. Ketika melihat mobil jenazah yang lewat, beberapa 
orang akan nampak berkhidmad, tetapi kebanyakan berlalu begitu saja dengan kesibukan mereka masing-masing. Setiba di 
pemakaman, peti jenazah akan diusung oleh orang-orang yang mencintai kita atau tampak mencintai kita. Kemungkinan 
besar, orang-orang yang mengitarinya akan menangis dan meratap lagi. Kemudian orang-orang berdatangan dengan satu 
tujuan yakni, pemakaman. Di atas batu nisan nama kita akan dipahatkan. Kemudian mayat kita akan diangkat dari peti mayat 
dan diletakkan ke dalam lubang yang telah digali. Pendo'a akan berdo'a untuk kita. Akhirnya, orang-orang dengan sekop akan 
mulai menutup mayat kita dengan tanah yang juga akan mengenai kain kafan. Tanah menyentuh mulut kita, leher, mata dan 
hidung. Dan akhirnya menimbun seluruh kain kafan. Akhirnya pemakaman selesai, dan orang-orang meninggalkan 
pemakaman. Semuanya kembali sunyi. Beberapa orang akan datang untuk berziarah dalam sela-sela waktu mereka untuk kita 
yang telah dimakamkan. Tak ada lagi hidup yang penuh arti. Rumah yang indah, istri yang cantik, alam yang mempesona 
sudah tidak ada artinya lagi. Tubuh kita sudah tidak akan bertemu dengan seorang teman pun. Mulai itulah, satu kepastian 
yang menimpa mayat adalah tanah, ulat belatung dan bakteri akan menggerogotinya. 

Saat dipendam tubuh kita mengalami proses pembusukan yang sangat cepat yang disebabkan oleh faktor internal maupun 
eksternal tubuh tersebut. 

Setelah mayat kita diletakkan di kuburan, dengan cepat bakteri dan serangga yang berkembang biak di dalam mayat 
karena tidak adanya oksigen, akan memulai kerjanya. Gas-gas yang dikeluarkan organisme tersebut akan masuk ke dalam 
mayat, mulai dari perut, merubah bentuk dan penampilannya. Gumpalan darah keluar dari mulut dan hidung karena desakan 
gas dari rongga perut. Seperti proses penggerogotan, rambut, kuku, lidah dan telapak tangan akan lepas semua. Bersamaan 
dengan itu pula terjadi perubahan dalam tubuh seperti paru-paru, jantung dan hati yang akan mengalami pembusukan. Dalam 
waktu yang berbarengan, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi di perut, di mana kulit tidak dapat menahan lagi 
tekanan gas yang semakin mendesak dan akhirnya jebol, menebarkan bau yang sangat busuk. Mulai dari tengkorak, otot-
ototnya lepas dari bagiannya masing-masing. Kulit dan jaringan lunak juga akan tercerai berai semua. Otak akan membusuk 
hingga nampak seperti tanah liat. Proses akan terus berlanjut sampai seluruhnya tinggal tulang belulang. 

Tubuh itu kita bayangkan sebagai diri kita, akan hilang secara mengerikan dan bentuknya tak dapat dikenali lagi. Maka 
ketika kita meninggalkan kewajiban ibadah kita, cacing, serangga dan bakteri di dalam tanah akan menghancurkan mayat kita 
begitu saja. 

Jika kita mati karena kecelakaan dan tidak dikuburkan, apa yang terjadi akan lebih tragis lagi. Mayat kita akan dimakan 
ulat belatung, seperti potongan daging yang diletakkan pada temperatur ruangan dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya 
ulat belatung memakan habis potongan daging yang terakhir, mayat kita hanya tinggal tulang belaka. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 250

Demikianlah, manusia yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna, akhirnya menjadi bentuk yang paling mengerikan, 
dan memang begitulah kenyataannya. 

Mengapa Hal Itu Terjadi? 

Inilah ketentuan Sang Maha Pencipta bahwa tubuh manusia ditiadakan keberadaaanya dengan cara yang drastis. Itulah 
mengapa ada sesuatu yang sangat penting yakni adanya perintah suci di dalam diri kita. Akhir kehidupan yang mengerikan 
akan menunggu setiap manusia selaiknya membuat ia berpikir bahwa ia tidak hanya tubuh semata-mata, tapi ada nyawa yang 
menghidupkan tubuh itu. Dengan kata lain, manusia harus memahami bahwa ia mempunyai eksistensi di balik badannya. 
Berakhirnya kehidupan yang begitu menyolok memberikan berbagai pelajaran, yang membuat manusia sepantasnya 
memahami bahwa ia tidak hanya terdiri dari "daging dan tulang" semata. 

Manusia seharusnya dengan melihat dirinya dapat mengambil hikmah yang penting, bahwa ia di dunia ini hanya 
sementara, dan harus memikirkan akhirnya, yakni kematian. Kematian, akan menjadikannya busuk di dalam tanah, dan 
menjadi makanan ulat belatung dan akhirnya tinggal tulang belulang. 

Terapi Taubat dan Istighfar 

Taubat adalah kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah SWT. Dalam pandangan Islam taubat 
bukanlah perkara yang susah dan menyulitkan, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi atau tenaga yang besar. Sebaliknya, 
taubat merupakan perkara yang sangat mudah, ia senantiasa terbuka setiap saat bagi siapa saja yang ingin bertaubat dari 
kesalahan yang telah diperbuat. (Baca artikel berjudul Keindahan di balik Taubat dalam Majalah Keluarga Muslim Al-
Mawaddah edisi ke 8 tahun ke-1)  

Hal-hal berikut ini akan lahir dari kedurhakaan dan kelalaian untuk berdzikir kepada Allah, seperti tanaman yang 
ditumbuhkan karena air dan kebakaran yang berasal dari api : hidayah menipis, cara pandang tidak benar, kebenaran tertutup, 
hati rusak, dzikir melemah, waktu terbuang sia-sia, hati jauh dari Allah, hubungan antara hamba dengan Rabb-nya tidak 
akrab, doa tak didengar, hati mengeras, berkah pada rejeki dan usia dihapuskan, kesulitan mendapatkan ilmu, adanya 
kehinaan, penghinaan oleh musuh, dada menjadi sesak, ujian dengan teman-teman yang bermoral bejat, merusak hati, 
kegundahan yang tak pernah berhenti, kehidupan yang sengsara, dan perasaan yang perih. Sedangkan hal-hal yang 
merupakan kebalikan dari semua itu terlahir dari ketaatan. Sedangkan dampak dari istighfar dalam mengusir keresahan, 
kegundahan, dan kesempitan telah sama-sama diketahui oleh para ahli agama dan orang-orang pandai dalam setiap umat. 
Kedurhakaan dan kerusakan akan menyebabkan keresahan, kegundahan, rasa takut, rasa sedih, kesesakan di dalam dada, serta 
berbagai penyakit hati yang lain. Setelah melakukan kedurhakaan dan jiwa mereka sudah bosan dengan kedurhakaan itu, 
maka mereka akan kembali melakukan perbuatan dosa sebagai pelampiasan untuk menghilangkan kesempitan, keresahan, 
dan kegundahan yang ada di dalam dada mereka. Menghapuskan pikiran di dalam jiwa dengan melakukan kedurhakaan yang 
telah menyebabkan beban pikiran sebelumnya adalah dampak yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan maksiat yang ada di 
dalam hati. Karenanya, cara yang paling ampuh untuk mengurangi beban pikiran itu hanyalah taubat dan istighfar.  

Dr. Bahar Azwar, SpB Onk. Menulis dalam bukunya yang berjudul ‘Manfaat Puasa Menurut Ilmu Kesehatan’ : Bila 
Anda akan bercinta di luar nikah untuk pertama kali, rasa berdosanya sungguh besar. Kedua kali dan berikutnya akan menjadi 
kebiasaan. Haram menjadi biasa tidak aneh pada error atau salah fungsi otak. 

Informasi dari Al-Qur’an singkat dan jelas serta ilmiah seperti fungsi logis (if – then) yang sekarang menjadi dasar 
komputer. Misalnya, firman-NYA dalam QS 022 : 05 : if (kalau) diturunkan air di atas bumi, then (maka) suburlah ia. 
Bandingkanlah dengan perintah-NYA pada masa lalu. Sepuluh perintah-NYA kepada Musa as., lugas seperti Thou shalt not 
commit adultery (kamu tidak boleh berzina). Dalam konteks itu, amsal 5 : 15 menyatakan, “Minumlah air dari kulahmu 
sendiri”. Bandingkanlah dengan alasan-NYA dalam Al-Qur’an, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 
itu adalah suatu perbuatan yang keji.” (QS 017 :032). 

Sekarang diketahui bahwa selain kanker, zina membawa dan menularkan penyakit kelamin, baik sipilis maupun AID. 
Dengan demikian, error di otak dapat diterangkan. Menjelang melakukan pertama kali sudah ada ancaman dosa karena if – 
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then masih berfungsi. If (kalau) mendekati zina, then (maka) Anda terancam mendapat dan menularkan berbagai penyakit. 
Kebohongan syaitan dengan alasan kemanusiaan, kasihan ditinggalkan suami, berlaku seperti virus merusak file yang sudah 
ada. Selanjutnya, ia akan merajalela dan data informasi dari Al-Qur’an dan Hadis yang tersimpan tidak terbaca.  

“Dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman..”  (QS 
017 : 082). Dalam keadaan demikian, tentulah Al-Qur’an tidak bisa menjadi obat. Dan bantuan-NYA tidak mungkin dapat 
diharapkan. “Apabila tiba bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta syaitan-
syaitan dibelenggu “ (Abu Hurairah ra). Sekarang mudah dimengerti betapa pentingnya mengukuhkan niat. Namun niat 
belum tentu menjamin amal yang baik karena walaupun syaitan-syaitan sudah dibelenggu, namun error di otak mungkin 
sudah terjadi.  

“Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-NYA, dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. (QS 042:025) “Demi keagungan dan kebesaran-KU, Aku pun tidak akan berhenti mengampuni 
mereka selagi mereka meminta ampun kepada-KU. (HR. Ahmad). Niat menjamin amal yang baik bila otak, seperti layaknya 
komputer yang kemasukan virus, di-set up ulang atau kalau perlu diformat kembali. Mengukuhkan niat adalah menggunakan 
fasilitas taubat. 

Ibnu Al-Qayyim , menulis dalam Metode Pengobatan Nabi SAW : “Taubat dapat menguras segala bentuk materi dan 
unsur berbahaya yang menjadi penyebab penyakit, lalu memberikan prevensi terhadap penyakit lain. Pintu kebahagiaan dan 
kebaikan akan dibuka untuk seorang hamba dengan tauhid, dan pintu kejahatan akan ditutup melalui taubat dan istighfar. 
Kalangan ahli medis klasik sering mengatakan, “siapapun yang ingin bertubuh sehat, hendaknya makan dan minum sedikit 
saja. Siapa saja yang ingin berhati sehat, hendaknya ia meninggalkan dosa-dosa”. Tsabit bin Qurrah menandaskan, “Tubuh 
akan merasa nyaman dengan sedikit makanan. Jiwa akan tentram dengan sedikit berbuat dosa. Sementara lidah akan merasa 
enak bila sedikit bicara”. Dosa itu ibarat racun bagi hati, kalaupun tidak sampai membunuhnya, paling tidak melemahkannya, 
dan itu pasti. Kalau stamina hati sudah lemah, ia tidak akan mampu menolak penyakit” 

“Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, 
syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka”. (QS. Muhammad : 25) * 
Putus asa dari ampunan Allah lebih berbahaya karena akan mengarah pada pikiran bahwa Allah tidak akan memaafkan dosa 
seseorang dan ia akan masuk neraka. Pikiran ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari dalam Al-Qur`an. 
Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa orang-orang yang menyesali perbuatannya. Tidak pernah ada kata “terlambat” 
dalam mencari pengampunan-Nya.  

Putus asa adalah godaan setan. Setan mencoba mempengaruhi orang-orang beriman dengan membuat mereka bingung 
dan kemudian menjerumuskan mereka untuk berbuat kesalahan yang lebih serius. Tujuannya adalah agar orang-orang 
beriman tidak merasa yakin dengan keimanan dan keikhlasan mereka, membuat mereka merasa “tertipu”. Jika seseorang 
jatuh ke dalam perangkap ini, ia akan kehilangan keyakinan dan akibatnya akan mengulangi kesalahan yang sama atau 
bahkan lebih besar dari kesalahan sebelumnya. Dalam kondisi demikian, orang beriman harus segera meminta ampunan 
Allah, berpikir seperti yang Al-Qur`an ajarkan dan segera membentuk pola pikir yang baru.  

Banyak juga orang yang putus asa menghadapi godaan setan yang setiap saat mengganggu padahal solusinya hanya 
berlindung kepada Allah dan memperbanyak Istighfar tanpa harus menyiksa diri berlebih-lebihan dalam agama. Kepada 
yang penuh dengan dosa pun setan akan terus berupaya menjerumuskan tanpa kenal lelah karena mengetahui kerja kerasnya 
selama ini akan sia-sia ketika seseorang memohon ampun kepada Allah. Terkutuk tidaknya kita adalah urusan pribadi antara 
kita dengan Tuhan Yang Maha Pengampun. Teruslah mengajak kepada kebaikan dengan harapan semoga karena suka 
mengajak orang lain berbuat baik, kita pun ikut menjadi baik.  

Merasa terkutuk adalah lebih baik daripada merasa diri paling suci. Nabi bersumpah demi Tuhan, apabila tidak ada 
seorang pun yang melakukan dosa, maka Allah akan mengganti kita dengan umat lain yang melakukan dosa kemudian 
memohon ampunan. Tidak semua jiwa akan menjadi baik kecuali dengan mengingat rahmat, ampunan, taubat, dan 
kesabaran Allah. Karena sikap Allah yang demikian baik, maka mereka pun mendekatkan diri kepada-NYA, dan berusaha 
keras untuk melakukan kebaikan.  
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Terapi Menangis Karena Allah 

 
Tahukah Anda, bahwa air mata yang keluar dengan cara menangis, bisa berefek positif bagi kesehatan? Para ilmuwan 

telah meneliti hal ini. Menangis bukan merupakan bukti atas kelemahan atau tidak adanya kematangan, akan tetapi ia 
merupakan bentuk terapi kesehatan yang sangat bermanfaat terlebih menangis kita karena Allah. Kita menangis terharu 
dengan ikhlas karena betapa baiknya Allah, betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat, betapa seringnya kita menghujat. 

 
Kalau terpaksa menangis tak ada salahnya untuk mengurangi tekanan masalah atau depresi. Karena menangis juga 

merupakan salah satu cara mengurangi ketegangan. Dengan menangis, zat-zat yang tidak baik buat otak seperti adrenin yang 
menyebabkan ketegangan emosional dan kecemasan ikut terlarut keluar bersama air mata, sehingga kita merasa baikan.   

 

Terapi Melihat Kebaikan Dalam Segala Hal 

Sebenarnya, melihat kebaikan dalam segala hal merupakan ungkapan yang biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, 
orang sering mengatakan, "Pasti ada kebaikan (hikmah) di balik kejadian ini," atau, "Ini merupakan berkah dari Allah." 

Biasanya, banyak orang mengucapkan ungkapan-ungkapan tersebut tanpa memahami arti sebenarnya atau semata-mata 
hanya mengikuti kebiasaan masyarakat yang tidak ada maknanya. Kebanyakan mereka gagal memahami arti yang sebenarnya 
dari ungkapan-ungkapan tersebut atau bagaimana pemahaman itu dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada 
dasarnya, kebanyakan manusia tidak sadar bahwa ungkapan-ungkapan tersebut tidak sekadar untuk diucapkan, tetapi 
mengandung pengertian yang penting dalam kejadian sehari-hari. 

Kenyataannya, kemampuan melihat kebaikan dalam setiap kejadian, apa pun kondisinya-baik yang menyenangkan 
maupun tidak- merupakan kualitas moral yang penting, yang timbul dari keyakinan yang tulus akan Allah, dan pendekatan 
tentang kehidupan yang disebabkan oleh keimanan. Pada akhirnya, pemahaman akan kebenaran ini menjadi sangat penting 
dalam menuntun seseorang tidak hanya untuk mencapai keberkahan hidup di dunia dan akhirat, tetapi juga untuk menemukan 
kedamaian dan kebahagiaan yang tak akan berakhir. 

Tanda pemahaman yang benar akan arti iman adalah tidak adanya kekecewaan akan apa pun yang terjadi dalam 
kehidupan ini. Sebaliknya, jika seseorang gagal melihat kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi dan terperangkap dalam 
ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kesedihan, dan sentimentalisme, ini menunjukkan kurangnya kemurnian iman. 
Kebingungan ini harus segera dienyahkan dan kesenangan yang berasal dari keyakinan yang teguh harus diterima sebagai 
bagian hidup yang penting. Orang yang beriman mengetahui bahwa peristiwa yang pada awalnya terlihat tidak 
menyenangkan, termasuk hal-hal yang disebabkan oleh tindakannya yang salah, pada akhirnya akan bermanfaat baginya. Jika 
ia menyebutnya sebagai "kemalangan", "kesialan", atau "seandainya", ini hanyalah untuk menarik pelajaran dari sebuah 
pengalaman. Dengan kata lain, orang yang beriman mengetahui bahwa ada kebaikan dalam apa pun yang terjadi. Ia belajar 
dari kesalahannya dan mencari cara untuk memperbaikinya. Bagaimanapun juga, jika ia jatuh dalam kesalahan yang sama, ia 
ingat bahwa semuanya memiliki maksud tertentu dan mudah saja memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam kesempatan 
mendatang. Bahkan jika hal yang sama terjadi puluhan kali lagi, seorang muslim harus ingat bahwa pada akhirnya peristiwa 
tersebut adalah untuk kebaikan dan menjadi hak Allah yang kekal. Kebenaran ini juga dinyatakan secara panjang lebar oleh 
Nabi saw., 

"Aku mengagumi seorang mukmin karena selalu ada kebaikan dalam setiap urusannya. Jika ia mendapatkan 
kesenangan, ia bersyukur (kepada Allah) sehingga di dalamnya ada kebaikan. Jika ditimpa musibah, ia berserah diri (dan 
menjalankannya dengan sabar) bahwa di dalamnya ada kebaikan pula." (HR Muslim) 

Hanya dalam kesadaran bahwa Allah menciptakan segalanya untuk tujuan yang baik sajalah hati seseorang akan 
menemukan kedamaian. Adalah sebuah keberkahan yang besar bagi orang-orang beriman bila ia memiliki pemahaman akan 
kenyataan ini. Seseorang yang jauh dari Islam akan menderita dalam kesengsaraan yang berkelanjutan. Ia terus-menerus 
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hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Di sisi lain, orang beriman menyadari dan menghargai kenyataan bahwa ada 
tujuan-tujuan Ilahiah di balik ciptaan dan kehendak Allah. 

Karena itu, adalah memalukan bagi orang beriman bila ia ragu-ragu dan ketakutan terus-menerus karena selalu 
mengharapkan kebaikan dan kejahatan. Ketidaktahuan terhadap kebenaran yang jelas dan sederhana, kekurangtelitian, dan 
kemalasan hanya akan mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kita harus ingat bahwa takdir yang ditentukan 
Allah adalah benar-benar sempurna. Jika seseorang menyadari adanya kebaikan dalam setiap hal, dia hanya akan menemukan 
karunia dan maksud Ilahiah yang tersembunyi di dalam semua kejadian rumit yang saling berhubungan. Walau ia mungkin 
memiliki banyak hal yang mesti diperhatikannya setiap hari, seseorang yang memiliki iman yang kuat-yang dituntun oleh 
kearifan dan hati nurani-tidak akan membiarkan dirinya dihasut oleh tipu muslihat setan. Tak peduli bagaimanapun, kapan 
pun, atau di mana pun peristiwa itu terjadi, ia tidak akan pernah lupa bahwa pasti ada kebaikan di baliknya. Walaupun ia 
mungkin tidak segera menemukan kebaikan tersebut, apa yang benar-benar penting baginya adalah agar ia menyadari adanya 
tujuan akhir dari Allah. 

Berkaitan dengan sifat terburu-buru manusia, mereka kadang-kadang tidak cukup sabar untuk melihat kebaikan yang ada 
di dalam peristiwa yang menimpa mereka. Sebaliknya, mereka menjadi lebih agresif dan nekat dalam mengejar sesuatu 
walaupun hal tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan yang lebih baik. Di dalam Al-Qur`an, hal ini disebutkan, 

"Dan manusia mendo'a untuk kejahatan sebagaimana ia mendo'a untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-
gesa." (al-Israa`: 11) 

Meski demikian, seorang hamba harus berusaha melihat kebaikan dan maksud Ilahiah dalam setiap kejadian yang 
disodorkan Allah di depan mereka, bukannya memaksa untuk diperbudak oleh apa yang menurutnya menyenangkan dan 
tidak sabar untuk mendapatkan hal itu. 

Walau seseorang berusaha untuk mendapatkan status finansial yang lebih baik, perubahan itu mungkin tidak pernah 
terwujud. Tidaklah benar jika seseorang menganggap suatu kondisi itu merugikan. Tentu saja seseorang boleh berdo'a kepada 
Allah untuk mendapatkan kekayaan jika kekayaan itu digunakan di jalan Allah. Bagaimanapun juga, ia harus mengetahui 
bahwa jika keinginannya itu tidak dikabulkan Allah, itu disebabkan alasan tertentu. Mungkin saja bertambahnya kekayaan 
sebelum matangnya kualitas spiritual seseorang dapat mengubahnya menjadi orang yang gampang diperdaya oleh setan. 
Banyak alasan Ilahiah lainnya-di antaranya tidak langsung disadari atau hanya akan terlihat di akhirat-dapat mendasari 
terjadinya sebuah peristiwa. Seorang usahawan, misalnya, bisa saja tertinggal sebuah pertemuan yang akan menjadi pijakan 
penting dalam kariernya. Akan tetapi, jika saja pergi ke pertemuan itu, ia bisa tertimpa kecelakaan lalu lintas, atau jika 
pertemuannya diadakan di kota lain, pesawat yang ditumpanginya bisa saja jatuh. 

Tak ada seorang pun yang kebal terhadap segala peristiwa. Biasakanlah untuk melihat bahwa pada akhirnya ada suatu 
kebaikan dalam sebuah peristiwa yang pada awalnya terlihat merugikan. Meski demikian, seseorang perlu ingat bahwa ia 
tidak akan selalu dapat mengetahui maksud sebuah peristiwa adalah sesuatu yang merugikan. Ini karena, sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya, kita tidak selalu beruntung dapat melihat sisi positif yang muncul. Mungkin juga Allah hanya akan 
menunjukkan maksud keilahian-Nya di akhirat nanti. Karena alasan itulah, yang harus dilakukan oleh orang yang ingin 
menyerahkannya pada takdir Allah dan memberikan kepercayaannya kepada Allah adalah menerima setiap kejadian itu-apa 
pun namanya-dengan keinginan untuk mencari tahu bahwa pastilah ada kebaikan di dalamnya dan kemudian menerimanya 
dengan senang hati. 

Harus disebutkan juga bahwa melihat kebaikan dalam segala hal bukan berarti mengabaikan kenyataan dari peristiwa-
peristiwa tersebut dan berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi, atau mungkin menjadi sangat idealis. Sebaliknya, 
orang beriman bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat dan mencoba semua cara yang dianggap perlu untuk 
memecahkan masalah. Kepasrahan orang yang beriman tidak boleh dicampuradukkan dengan cara orang lain, yang karena 
pemahaman yang tidak sempurna tentang hal ini, mereka tetap saja tidak acuh terhadap apa pun yang terjadi di sekitar mereka 
dan optimis tetapi tidak realistis. Mereka tidak bisa membuat keputusan yang rasional ataupun menjalankan keputusan 
tersebut. Ini dikarenakan yang ada pada mereka adalah optimistis yang melenakan dan kekanak-kanakan, bukan mencari 
pemecahan masalah. Sebagai contoh, ketika seseorang didiagnosis menderita penyakit yang serius, keadaannya saat itu 
mungkin paling parah sampai pada titik fatal yang diabaikannya selama masa pengobatan. Contoh lainnya, jika seseorang 
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tidak menyadari pentingnya mengamankan harta bendanya, walau ia pernah mengalami pencurian, besar kemungkinan akan 
menjadi korban lagi dari kejadian serupa itu. 

Pastilah cara-cara tersebut jauh dari sikap menaruh kepercayaan kepada Allah dan dari "melihat kebaikan dalam segala 
hal". Pada hakikatnya, sikap tersebut berarti ceroboh. Kebalikannya, orang yang beriman harus berusaha mengendalikan 
situasi sepenuhnya. Pada dasarnya, sikap yang menuntun diri mereka ini adalah suatu bentuk "penghambaan", karena ketika 
mereka terlibat dalam situasi tersebut, pikiran mereka dikuasai oleh ingatan akan kenyataan bahwa Allahlah yang membuat 
peristiwa itu terjadi. 

Di dalam Al-Qur`an, Allah menghubungkan kisah para nabi dan orang beriman sebagai contoh bagi mereka yang sadar 
akan hal ini. Inilah yang harus diteladani oleh seorang mukmin. Sebagai contoh, sikap yang merupakan respons Nabi Huud 
terhadap kaumnya menunjukkan penyerahan total dan rasa percayanya yang kokoh kepada Allah, walaupun ia mendapatkan 
perlakuan yang buruk. 

"Kaum 'Aad berkata, 'Wahai Huud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali 
tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai 
kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.' 
Huud menjawab, 'Sesungguhnya, aku menjadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa 
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu 
semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah 
Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. 
Sesungguhnya, Tuhanku di atas jalan yang lurus.' Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan 
kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) 
dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya, 
Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." (Huud: 53-57) 

Bagaimana Orang Bodoh Melihat Sebuah Peristiwa? 

Secara umum, manusia cenderung memisahkan peristiwa yang terjadi dalam istilah "baik" dan "buruk". Pemisahan 
tersebut sering bergantung pada kebiasaan atau tendensi peristiwa itu sendiri. Reaksi mereka terhadap peristiwa tersebut 
berubah-ubah tergantung pada kepelikan dan bentuk kejadian tersebut; bahkan apa yang akhirnya akan mereka rasakan dan 
alami biasanya ditentukan oleh kebiasaan sosial masyarakat. 

Hampir semua orang memiliki sisa-sisa mimpi masa kecil, bahkan dalam hidup mereka selanjutnya, walaupun rencana-
rencana ini tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan. Kita selalu cenderung kepada kejadian-
kejadian yang tidak diharapkan dalam hidup. Peristiwa tersebut dapat sekejap saja melemparkan hidup kita ke dalam 
kekacauan. Ketika seseorang berniat untuk menjalankan hidupnya dengan normal, ia mungkin berhadapan dengan rangkaian 
perubahan yang pada awalnya terlihat negatif. Seseorang yang sehat bisa dengan tiba-tiba terserang penyakit yang fatal atau 
kehilangan kemampuan fisik karena kecelakaan. Sekali lagi, seseorang yang kaya bisa saja kehilangan seluruh kekayaannya 
dengan tiba-tiba. 

Hidup seperti menaiki roller-coaster. Reaksi orang berbeda-beda ketika menaikinya. Jika kejadian yang muncul 
menyenangkan, reaksi mereka baik-baik saja. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada hal-hal yang tidak diharapkan, mereka 
cenderung kecewa, bahkan marah. Kemarahan mereka itu bisa memuncak, bergantung pada sejauh mana mereka 
berhubungan dengan peristiwa tersebut dan pencapaian mereka dalam masalah ini. Kencenderungan ini biasa terjadi dalam 
masyarakat yang tenggelam dalam kebodohan. 

Ada juga di antara mereka yang saat kecewa berkata, "Pasti ada kebaikan di dalamnya." Bagaimanapun juga, kalimat 
yang diucapkan tanpa memahami arti sebenarnya hanya semata-mata kebiasaan masyarakat saja. 

Masih ada sebagian orang yang memiliki keinginan untuk memikirkan maksud Ilahiah dalam setiap peristiwa, apakah 
yang mungkin terdapat dalam kejadian-kejadian yang sepele. Akan tetapi, ketika mereka dihadapkan pada peristiwa yang 
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lebih besar, yang sangat mengganggu, tiba-tiba mereka melupakan niat tersebut. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak 
akan tertekan saat mesin mobilnya rusak tepat ketika ia harus berangkat ke kantor dan ia berusaha berprasangka baik terhadap 
kejadian tersebut. Akan tetapi, jika keterlambatannya itu membuat bosnya marah atau menjadi alasan hilangnya pekerjaan, ia 
lalu mencari-cari alasan untuk mengeluh. Dia mungkin akan bersikap sama jika kehilangan perhiasan atau jam mahal. 
Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa ada beberapa kejadian kecil yang menyebabkan orang bereaksi dengan 
wajar atau mereka mau berbaik sangka bahwa hal tersebut mengandung kebaikan. Akan tetapi, contoh-contoh lainnya yang 
tidak biasa dapat membuatnya mencari pembenaran atas keangkuhan dan kemarahan mereka. 

Di sisi lain, sebagian orang hanya menghibur diri dengan berpikir demikian tanpa memiliki pegangan makna yang benar 
terhadap "melihat kebaikan dalam segala hal". Dengan sikap demikian, mereka percaya bahwa hal tersebut dapat menjadi 
cara untuk menciptakan kenyamanan bagi mereka yang tengah tertimpa masalah. Misalnya yang terjadi pada anggota 
keluarga yang bisnisnya tengah berantakan atau seorang teman yang gagal dalam ujian. Bagaimanapun juga, jika kepentingan 
merekalah yang dipertaruhkan dan mereka terlihat tak sedikit pun memikirkan kebaikan apa yang ada di balik peristiwa 
tersebut, mereka telah berlaku bodoh. 

Kegagalan untuk melihat kebaikan dalam peristiwa yang dialami seseorang muncul dari hilangnya keimanan seseorang. 
Kegagalannya untuk memahami bahwa Allahlah yang menakdirkan setiap kejadian dalam kehidupan seseorang, bahwa hidup 
di dunia ini tidak lain hanyalah ujian, inilah yang menghalangi dirinya untuk menyadari kebaikan apa pun dalam setiap 
peristiwa yang terjadi padanya. 

... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,  
padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 

(al-Baqarah: 216) 

 

 
Terapi Perbuatan Dan Ucapan Yang Baik 

 
Manusia senantiasa mencari lingkungan yang tenang tempat mereka dapat hidup dengan aman, gembira, dan membina 

persahabatan. Meskipun mereka merindukan keadaan yang demikian itu, mereka tidak pernah melakukan usaha untuk 
menyuburkan nilai-nilai tersebut, tetapi sebaliknya, mereka sendirilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan 
kesengsaraan. Sering kali orang mengharapkan agar orang lain memberikan ketenangan, kedamaian, dan bersikap bersahabat. 
Hal ini berlaku dalam hubungan keluarga, hubungan antarpegawai di perusahaan, hubungan kemasyarakatan, maupun 
persoalan internasional. Namun, untuk membina persahabatan dan menciptakan kedamaian dan keamanan dibutuhkan sikap 
mau mengorbankan diri. Konflik dan keresahan tidak dapat dihindari jika orang-orang hanya bersikukuh pada ucapannya, 
jika mereka hanya mementingkan kesenangannya sendiri tanpa bersedia melakukan kompromi atau pengorbanan. 
Bagaimanapun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak bersikap seperti itu. Orang-orang yang beriman 
tidak mementingkan diri sendiri, suka memaafkan, dan sabar. Bahkan ketika mereka dizalimi, mereka bersedia mengabaikan 
hak-hak mereka. Mereka menganggap bahwa kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan orang lain lebih penting dibandingkan 
dengan kepentingan pribadi mereka, dan mereka menunjukkan sikap yang santun. Ini merupakan sifat mulia yang 
diperintahkan Allah kepada orang-orang beriman: 

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang 
antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak 
dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang 
mempunyai keberuntungan yang besar." (Q.s. Fushshilat: 34-5). 

"Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.s. an-Nahl: 125). 
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Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, sebagai balasan atas perbuatan baiknya bagi orang-orang yang beriman, Allah 
mengubah musuh mereka menjadi "teman yang setia". Ini merupakan salah satu rahasia Allah. Bagaimanapun juga, hati 
manusia berada di tangan Allah. Dia mengubah hati dan pikiran siapa saja yang Dia kehendaki.  

Dalam ayat lainnya, Allah mengingatkan kita tentang pengaruh ucapan yang baik dan lemah lembut. Allah memerintahkan 
Nabi Musa dan Harun a.s. agar mendatangi Fir'aun dengan lemah lembut. Meskipun Fir'aun itu zalim, congkak, dan kejam, 
Allah memerintahkan rasul-Nya agar berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Allah menjelaskan alasannya dalam al-
Qur'an: 

"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua 
kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Q.s. Thaha: 43-4). 

Ayat-ayat ini memberitahukan kepada orang-orang yang beriman tentang sikap yang harus mereka terapkan terhadap orang-
orang kafir, musuh-musuh mereka, dan orang-orang yang sombong. Tentu saja ini mendorong kepada kesabaran, kemauan, 
kesopanan, dan kebijakan. Allah telah mengungkapkan sebuah rahasia bahwa Dia akan menjadikan perbuatan orang-orang 
beriman itu akan menghasilkan manfaat dan akan mengubah musuh-musuh menjadi teman jika mereka menaati perintah-Nya 
dan menjalankan akhlak yang baik. 

Terapi Menjaga Lisan 

Mudah-mudahan Allah yang Maha Menguasai segala-galanya selalu membukakan hati kita agar bisa melihat hikmah 
dibalik setiap kejadian apapun yang terjadi. Yakinlah tidak ada satu kejadian pun yang sia-sia, tidak ada suatu kejadian pun 
yang tanpa makna, sangat rugi kalau kita menghadapi hidup ini sampai tidak mendapat pelajaran dari apa yang sedang kita 
jalani. Hidup ini adalah samudera hikmah tiada terputus. Seharusnya apapun yang kita hadapi, efektif bisa menambah ilmu, 
wawasan, khususnya lagi bisa menambah kematangan, kedewasaan, kearifan diri kita sehingga kalau kita mati besok lusa 
atau kapan saja, maka warisan terbesar kita adalah kehormatan pribadi kita, bukan hanya harta semata. Rindukanlah dan 
selalu berharap agar saat kepulangan kita nanti, saat kematian kita adalah saat yang paling indah. 

Harusnya saat malaikat maut menjemput, kita benar-benar dalam keadaan siap, benar-benar dalam keadaan khusnul 
khatimah. Harus sering dibayangkan kalau saat meninggal nanti kita sedang bagus niat, sedang bersih hati, keringat sedang 
bercucuran di jalan Allah SWT. Syukur-syukur kalau nanti kita meninggal, kita sedang bersujud atau sedang berjuang di jalan 
Allah. Jangan sampai kita mati sia-sia, seperti yang diberitakan koran-koran tentang seorang yang meninggal sedang nonton 
di bioskop. Terang saja buruk sekali orang yang meninggal di bioskop, apalagi misalnya film yang ditontonnya film (maaf) 
“Gairah Membara”, film maksiat, na’udzubillah. Dia akan “membara” betulan di neraka nanti. Ingat maut adalah hal yang 
sangat penting. 

Tiada kehormatan dan kemuliaan kecuali dari Engkau wahai Allah pemilik alam semesta, yang mengangkat derajat siapa 
pun yang Engkau kehendaki dan menghinakan siapa pun yang Engkau kehendaki, segala puji hanyalah bagi-Mu dan milik-
Mu. Shalawat semoga senantiasa terlimpah bagi kekasih Allah, panutan kita semua Rasulullah SAW. 

Percayalah sehebat apapun harta, gelar, pangkat, kedudukan, atau atribut duniawi lainnya tak akan pernah berharga 
jikalau kita tidak memiliki harga diri. Apalah artinya harta, gelar, dan pangkat, kalau pemiliknya tidak punya harga diri. 

Hidup di dunia hanya satu kali dan sebentar saja. Kita harus bersungguh-sungguh meniti karier kehidupan kita ini 
menjadi orang yang memiliki harga diri dan terhormat dalam pandangan Allah SWT juga terhormat dalam pandangan orang-
orang beriman. Dan kematian kita pun harus kita rindukan menjadi sebaik-baik kematian yang penuh kehormatan dan 
kemuliaan dengan warisan terpenting kehidupan kita adalah nama baik dan kehormatan kita yang tanpa cela, tanpa kehinaan. 

Langkah awal yang harus kita bangun dalam karier kehidupan ini adalah tekad untuk menjadi seorang muslim yang 
sangat jujur dan terpercaya sampai mati. Seperti halnya Rasulullah SAW memulai karier kehidupannya dengan gelar 
kehormatan Al Amin (seorang yang sangat terpercaya). 
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Kita harus berjuang mati-matian untuk memelihara harga diri dan kehormatan kita sebagai seorang muslim yang 
terpercaya, sehingga tidak ada keraguan sama sekali bagi siapapun yang bergaul dengan kita, baik muslim maupun non 
muslim, baik kawan atau lawan, tidak boleh ada keraguan terhadap ucapan, janji, maupun amanah yang kita pikul. 

Oleh karena itu, pertama, jaga lisan kita. Jangan pernah berbohong dalam hal apapun. Sekecil dan sesederhana apapun, 
bahkan betapa pun terhadap anak kecil atau dalam senda gurau sekalipun. Harus benar-benar bersih dan meyakinkan, tidak 
ada dusta, pastikan tidak pernah ada dusta! Lebih baik kita disisihkan karena kita tampil apa adanya, daripada kita diterima 
karena berdusta. Sungguh tidak akan pernah bahagia dan terhormat menjadi seorang pendusta. (Tentu saja bukan berarti 
harus membeberkan aib-aib diri yang telah ditutupi Allah, ada kekuasaan tersendiri, ada kekhususan tersendiri. Jujur bukan 
berarti bebas membeberkan aib sendiri). 

Kedua, jaga lisan, jangan pernah menambah-nambah, mereka-reka, mendramatisir berita, informasi, atau sebaliknya 
meniadakan apa yang harus disampaikan. Sampaikanlah berita atau informasi yang mesti disampaikan seakurat mungkin 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita terkadang suka ingin menambah-nambah sesuatu atau bahkan merekayasa kata-
kata atau cerita. Jangan lakukan! Sama sekali tidak akan menolong kita, nanti ketika orang tahu informasi yang sebenarnya, 
akan runtuhlah kepercayaan mereka kepada kita. 

Ketiga, jangan sok tahu atau sok pintar dengan menjawab setiap dan segala pertanyaan. Nah, orang yang selalu menjawab 
setiap pertanyaan bila tanpa ilmu akan menunjukkan kebodohan saja. Yakinlah kalau kita sok tahu tanpa ilmu itulah tanda 
kebodohan kita. Yang lebih baik adalah kita harus berani mengatakan “tidak tahu” kalau memang kita tidak mengetahuinya, 
atau jauh lebih baik disebut bodoh karena jujur apa adanya, daripada kita berdusta dalam pandangan Allah. 

Keempat, jangan pernah membocorkan rahasia atau amanat, terlebih lagi membeberkan aib orang lain. Jangan sekali-kali 
melakukannya. Ingat setiap kali kita ngobrol dengan orang lain, maka obrolan itu jadi amanah buat kita. Bagi orang yang 
suka membocorkan rahasia akan jatuhlah harga dirinya. Padahal justru kita harus jadi kuburan bagi rahasia dan aib orang lain. 
Yang namanya kuburan tidak usah digali-gali lagi kecuali pembeberan yang sah menurut syariat dan membawa kebaikan bagi 
semua pihak. Ingat, bila ada seseorang datang dengan menceritakan aib dan kejelekan orang lain kepada kita, maka jangan 
pernah percayai dia, karena ketika berpisah dengan kita, maka dia pun akan menceritakan aib dan kejelekan kita kepada yang 
lain lagi. 

Kelima, jangan pernah mengingkari janji dan jangan mudah mengobral janji. Pastikan setiap janji tercatat dengan baik 
dan selalu ada saksi untuk mengingatkan dan berjuanglah sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk menepati janji 
walaupun dengan pengorbanan lahir batin yang sangat besar dan berat. Ingat, semua pengorbanan menjadi sangat kecil 
dibandingkan dengan kehilangan harga diri sebagai seorang pengingkar janji, seorang munafik, na’udzubillah. Semua 
pengorbanan itu kecil dibanding jika kita bernama si pengingkar janji. Rasulullah SAW pernah sampai tiga hari menunggu 
orang yang menjanjikannya untuk bertemu, beliau menunggu karena kehormatan bagi beliau adalah menepati janji. 

 

Terapi Berpikir dan Merenung 

Berpikir dapat membebaskan seseorang dari belenggu sihir.  Allah bertanya kepada manusia, "…maka dari jalan 
manakah kamu ditipu (disihir)?. Kata disihir atau tersihir di sini mempunyai makna kelumpuhan mental atau akal yang 
menguasai manusia secara menyeluruh. Akal yang tidak digunakan untuk berpikir berarti bahwa akal tersebut telah lumpuh, 
penglihatan menjadi kabur, berperilaku sebagaimana seseorang yang tidak melihat kenyataan di depan matanya, sarana yang 
dimiliki untuk membedakan yang benar dari yang salah menjadi lemah. Ia tidak mampu memahami sebuah kebenaran yang 
sederhana sekalipun. Ia tidak dapat membangkitkan kesadarannya untuk memahami peristiwa-peristiwa luar biasa yang 
terjadi di sekitarnya. Ia tidak mampu melihat bagian-bagian rumit dari peristiwa-peristiwa yang ada. Apa yang menyebabkan 
masyarakat secara keseluruhan tenggelam dalam kehidupan yang melalaikan selama ribuan tahun serta menjauhkan diri dari 
berpikir sehingga seolah-olah telah menjadi sebuah tradisi adalah kelumpuhan akal ini. 
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Pengaruh sihir yang bersifat kolektif tersebut dapat dikiaskan sebagaimana berikut: 

Dibawah permukaan bumi terdapat sebuah lapisan mendidih yang dinamakan magma, padahal kerak bumi sangatlah 
tipis. Tebal lapisan kerak bumi dibandingkan keseluruhan bumi adalah sebagaimana tebal kulit apel dibandingkan buah apel 
itu sendiri. Ini berarti bahwa magma yang membara tersebut demikian dekatnya dengan kita, dibawah telapak kaki kita! 

Setiap orang mengetahui bahwa di bawah permukaan bumi ada lapisan yang mendidih dengan suhu yang sangat panas, 
tetapi manusia tidak terlalu memikirkannya. Hal ini dikarenakan para orang tua, sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, 
penulis artikel di koran yang mereka baca, produser acara-acara TV dan professor mereka di universitas tidak juga 
memikirkannya. 

Ijinkanlah kami mengajak anda berpikir sebentar tentang masalah ini. Anggaplah seseorang yang telah kehilangan 
ingatan berusaha untuk mengenal sekelilingnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap orang di sekitarnya. 
Pertama-tama ia menanyakan tempat dimana ia berada. Apakah kira-kira yang akan muncul di benaknya apabila 
diberitahukan bahwa di bawah tempat dia berdiri terdapat sebuah bola api mendidih yang dapat memancar dan berhamburan 
dari permukaan bumi pada saat terjadi gempa yang hebat atau gunung meletus? Mari kita berbicara lebih jauh dan anggaplah 
orang ini telah diberitahu bahwa bumi tempat ia berada hanyalah sebuah planet kecil yang mengapung dalam ruang yang 
sangat luas, gelap dan hampa yang disebut ruang angkasa. Ruang angkasa ini memiliki potensi bahaya yang lebih besar 
dibandingkan materi bumi tersebut, misalnya: meteor-meteor dengan berat berton-ton yang bergerak dengan leluasa di 
dalamnya. Bukan tidak mungkin meteor-meteor tersebut bergerak ke arah bumi dan kemudian menabraknya. 

Mustahil orang ini mampu untuk tidak berpikir sedetikpun ketika berada di tempat yang penuh dengan bahaya yang 
setiap saat mengancam jiwanya. Ia pun akan berpikir pula bagaimana mungkin manusia dapat hidup dalam sebuah planet 
yang sebenarnya senantiasa berada di ujung tanduk, sangat rapuh dan membahayakan nyawanya. Ia lalu sadar bahwa kondisi 
ini hanya terjadi karena adanya sebuah sistim yang sempurna tanpa cacat sedikitpun. Kendatipun bumi, tempat ia tinggal, 
memiliki bahaya yang luar biasa besarnya, namun padanya terdapat sistim keseimbangan yang sangat akurat yang mampu 
mencegah bahaya tersebut agar tidak menimpa manusia. Seseorang yang menyadari hal ini, memahami bahwa bumi dan 
segala makhluk di atasnya dapat melangsungkan kehidupan dengan selamat hanya dengan kehendak Allah, disebabkan oleh 
adanya keseimbangan alam yang sempurna dan tanpa cacat yang diciptakan-Nya. 

Contoh di atas hanyalah satu diantara jutaan, atau bahkan trilyunan contoh-contoh yang hendaknya direnungkan oleh 
manusia. Di bawah ini satu lagi contoh yang mudah-mudahan membantu dalam memahami bagaimana "kondisi lalai" dapat 
mempengaruhi sarana berpikir manusia dan melumpuhkan kemampuan akalnya. 

Manusia mengetahui bahwa kehidupan di dunia berlalu dan berakhir sangat cepat. Anehnya, masih saja mereka 
bertingkah laku seolah-olah mereka tidak akan pernah meninggalkan dunia. Mereka melakukan pekerjaan seakan-akan di 
dunia tidak ada kematian. Sungguh, ini adalah sebuah bentuk sihir atau mantra yang terwariskan secara turun-temurun. 
Keadaan ini berpengaruh sedemikian besarnya sehingga ketika ada yang berbicara tentang kematian, orang-orang dengan 
segera menghentikan topik tersebut karena takut kehilangan sihir yang selama ini membelenggu mereka dan tidak berani 
menghadapi kenyataan tersebut. Orang yang mengabiskan seluruh hidupnya untuk membeli rumah yang bagus, penginapan 
musim panas, mobil dan kemudian menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang bagus, tidak ingin berpikir bahwa 
pada suatu hari mereka akan mati dan tidak akan dapat membawa mobil, rumah, ataupun anak-anak beserta mereka. 
Akibatnya, daripada melakukan sesuatu untuk kehidupan yang hakiki setelah mati, mereka memilih untuk tidak berpikir 
tentang kematian. 

Namun, cepat atau lambat setiap manusia pasti akan menemui ajalnya. Setelah itu, percaya atau tidak, setiap orang akan 
memulai sebuah kehidupan yang kekal. Apakah kehidupannya yang abadi tersebut berlangsung di surga atau di neraka, 
tergantung dari amal perbuatan selama hidupnya yang singkat di dunia. Karena hal ini adalah sebuah kebenaran yang pasti 
akan terjadi, maka satu-satunya alasan mengapa manusia bertingkah laku seolah-olah mati itu tidak ada adalah sihir yang 
telah menutup atau membelenggu mereka akibat tidak berpikir dan merenung. 
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Orang-orang yang tidak dapat membebaskan diri mereka dari sihir dengan cara berpikir, yang mengakibatkan mereka 
berada dalam kelalaian, akan melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri setelah mereka mati, sebagaimana yang 
diberitakan Allah kepada kita dalam Al-Qur'an : 

"Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang 
menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." (QS. Qaaf, 50: 22) 

Dalam ayat di atas penglihatan seseorang menjadi kabur akibat tidak mau berpikir, akan tetapi penglihatannya menjadi 
tajam setelah ia dibangkitkan dari alam kubur dan ketika mempertanggung jawabkan segala amal perbuatannya di akhirat. 

Perlu digaris bawahi bahwa manusia mungkin saja membiarkan dirinya secara sengaja untuk dibelenggu oleh sihir 
tersebut. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan hal ini mereka akan hidup dengan tentram. Syukurlah bahwa 
ternyata sangat mudah bagi seseorang untuk merubah kondisi yang demikian serta melenyapkan kelumpuhan mental atau 
akalnya, sehingga ia dapat hidup dalam kesadaran untuk mengetahui kenyataan. Allah telah memberikan jalan keluar kepada 
manusia; manusia yang merenung dan berpikir akan mampu melepaskan diri dari belenggu sihir pada saat mereka masih di 
dunia. Selanjutnya, ia akan memahami tujuan dan makna yang hakiki dari segala peristiwa yang ada. Ia pun akan mampu 
memahami kebijaksanaan dari apapun yang Allah ciptakan setiap saat. 

Seseorang dapat berpikir kapanpun dan dimanapun 

Berpikir tidaklah memerlukan waktu, tempat ataupun kondisi khusus. Seseorang dapat berpikir sambil berjalan di jalan 
raya, ketika pergi ke kantor, mengemudi mobil, bekerja di depan komputer, menghadiri pertemuan dengan rekan-rekan, 
melihat TV ataupun ketika sedang makan siang. 

Misalnya: di saat sedang mengemudi mobil, seseorang melihat ratusan orang berada di luar. Ketika menyaksikan mereka, 
ia terdorong untuk berpikir tentang berbagai macam hal. Dalam benaknya tergambar penampilan fisik dari ratusan orang yang 
sedang disaksikannya yang sama sekali berbeda satu sama lain. Tak satupun diantara mereka yang mirip dengan yang lain. 
Sungguh menakjubkan: kendatipun orang-orang ini memiliki anggota tubuh yang sama, misalnya sama-sama mempunyai 
mata, alis, bulu mata, tangan, lengan, kaki, mulut dan hidung; tetapi mereka terlihat sangat berbeda satu sama lain. Ketika 
berpikir sedikit mendalam, ia akan teringat bahwa: 

Allah telah menciptakan bilyunan manusia selama ribuan tahun, semuanya berbeda satu dengan yang lain. Ini adalah 
bukti nyata tentang ke Maha Perkasaan dan ke Maha Besaran Allah. 

Menyaksikan manusia yang sedang lalu lalang dan bergegas menuju tempat tujuan mereka masing-masing, dapat 
memunculkan beragam pikiran di benak seseorang. Ketika pertama kali memandang, muncul di pikirannya: manusia yang 
jumlahnya banyak ini terdiri atas individu-individu yang khas dan unik. Tiap individu memiliki dunia, keinginan, rencana, 
cara hidup, hal-hal yang membuatnya bahagia atau sedih, serta perasaannya sendiri. Secara umum, setiap manusia dilahirkan, 
tumbuh besar dan dewasa, mendapatkan pendidikan, mencari pekerjaan, bekerja, menikah, mempunyai anak, menyekolahkan 
dan menikahkan anak-anaknya, menjadi tua, menjadi nenek atau kakek dan pada akhirnya meninggal dunia. Dilihat dari 
sudut pandang ini, ternyata perjalanan hidup semua manusia tidaklah jauh berbeda; tidak terlalu penting apakah ia hidup di 
perkampungan di kota Istanbul atau di kota besar seperti Mexico, tidak ada bedanya sedikitpun. Semua orang suatu saat pasti 
akan mati, seratus tahun lagi mungkin tak satupun dari orang-orang tersebut yang masih hidup. Menyadari kenyataan ini, 
seseorang akan berpikir dan bertanya kepada dirinya sendiri: "Jika kita semua suatu hari akan mati, lalu apakah gerangan 
yang menyebabkan manusia bertingkah laku seakan-akan mereka tak akan pernah meninggalkan dunia ini? Seseorang yang 
akan mati sudah sepatutnya beramal secara sungguh-sungguh untuk kehidupannya setelah mati; tetapi mengapa hampir 
semua manusia berkelakuan seolah-olah hidup mereka di dunia tak akan pernah berakhir?" 

Terapi Sunnah dan Adab Sehari-hari 

Siapa saja yang menyelami petunjuk Nabi SAW., pasti akan dia dapatkan petunjuk Nabi itu sebagai petunjuk yang paling 
utama yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan. Karena penjagaan kesehatan tergantung pada penjagaan makan, 
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minum, pakaian, tempat tinggal, udara, tidur, waktu terjaga, waktu beraktivitas, waktu istirahat, berhubungan seks, buang air, 
dan perawatan tubuh yang semuanya telah diajarkan di dalam Sunnah dan adab-adab sehari-hari. 

Sim Kie Jie, dalam bukunya yang berjudul Dasar Teori Ilmu Akupunktur, menulis : Dalam buku Nei Cing dikatakan, 
"Untuk memelihara tubuh yang sehat, bersemangat, dan berumur panjang, manusia harus menyesuaikan diri dengan kaidah 
perubahan alam semesta dan lingkungan (yang belum dirusak manusia), mengatur pola makan, bekerja dan istirahat harus 
sepadan dan teratur" 

Michio Kushi , Pakar Makrobiotika Dunia, dalam bukunya yang berjudul ”Penyembuhan Alami Melalui Makrobiotika”, 
menulis : Saat ini, kita sedang berada di tengah kemerosotan kualitas kemanusiaan, baik ditinjau dari sudut biologi, psikologi, 
maupun spiritual, yang tercermin pada grafik yang secara ajek terus meningkat dalam hal meluasnya penyakit degeneratif, 
penyakit mental, dan ketidakharmonisan sosial. Dalam upaya untuk mengubah kecenderungan ini, kini kita harus 
mengevaluasi ulang orientasi kita sekarang ini. Ketimbang kita terus-menerus memilah-milah dan menganalisis, pendekatan 
kita untuk penyembuhan seharusnya didasarkan pada pandangan yang komprehensif mengenai hubungan manusia dengan 
alam semesta. Tentu saja, teknik yang dikembangkan dari pemahaman ini harus sederhana, praktis, dan mudah dimengerti 
oleh setiap orang. Kenyataannya, proses mencapai dan memelihara kesehatan tidak seharusnya terpisah dari proses 
kehidupan sehari-hari yang normal.     

Sr Adil Asy-Syiddiy dan Dr. Ahmad Al-Mazyad dalam bukunya yang berjudul “Inilah Islam”, menulis : 
Sesungguhnya Rasululloh SAW. telah menjelaskan kepada umatnya adab dan etika dalam segala hal, bahkan menjelaskan 
adab sopan santun dalam peperangan sekalipun. Beliau melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orangtua yang tidak ikut 
berperang. demikian juga beliau melarang membunuh Pendeta yang tetap berada di dalam Gereja, atau petani di ladangnya. 
Beliau juga melarang merusak anggota tubuh musuh yang telah mati71  dan seterusnya. Nabi juga mengenalkan kepada 
umatnya sopan santun makan, minum, berpakaian, tidur, bersenggama dan adab pergaulan suami-istri dan lain-lain. Bahkan 
beliau juga menerangkan bagaimana adab masuk kamar kecil. Etika-etika Nabawy tersebut benar-benar telah memberikan 
andil yang mendalam dan bekas yang terpuji dalam menggembleng dan memperbaiki jiwa, meluruskan dan menghaluskan 
budi pekerti, sehingga melahirkan generasi-generasi percontohan yang berlaku benar, jujur, menjaga kesucian diri, menjauhi 
kesalahan, keadilan, menjaga marwah, sifat malu, pemurah, kuat, pemberani, cepat memberikan bantuan, menyelamatkan 
orang yang terancam, dan membantu orang yang teraniaya, yang belum pernah tercatat oleh sejarah seperti mereka. 
sedangkan kelemahan yang melanda tubuh umat Islam pada hari ini tiada lain sebabnya adalah karena jauhnya mereka dari 
etika-etika Islam dan akhlak-akhlak Nabawy. Seandainya kaum muslimin mampu membebaskan diri dari belenggu kebiasaan 
mengekor kepada umat-umat lain, serta mau kembali kepada identitas dan etika sopan santun mereka yang Islami dan orisinil, 
niscaya mereka mampu mengembalikan kejayaan, ketinggian dan kemuliaan mereka yang hilang. Tetapi, apakah kaum 
muslimin menyadarinya?!” 

Sementara itu, Dr. Hj. Liza , dalam tesis program pasca sarjana psikologi Islam-nya yang berjudul Shalat ditinjau dalam 
medis dan Islam, menulis : Sebagai Umat Islam kita harus berbangga karena, Allah melalui Rasulnya begitu banyak 
memberikan kita pelajaran yang amat berguna dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW memberikan kita 
tuntunan dalam mengasah diri secara holistik atau keseluruhan, walaupun Rasullullah bukan seorang dokter, tapi tuntunannya 
sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang menjadi panutan bagi kita semua. 
 
Beberapa ajaran dan tuntunan Rasulullah yang mengandung kajian dan nilai-nilai kedokteran antara lain: 

1) Cara bersuci yang diajarkan Rasullullah SAW, 
2) Cara berwudhu, membasuh anggota badan yang biasanya tampak 
3) Kewajiban bercebok dan memegang kemaluan (harus) dengan tangan kiri 
4) Larangan kencing di kolam air yang tergenang 
5) Sunah untuk berkhitan yaitu memotong khulub bagi laki-laki dan memotong sebagian ”labia minora” yang 

memanjang bagi perempuan 
6) Perintah memotong kuku, membersihkan bulu ketiak dan kemaluan 
7) Kewajiban mandi selepas bertubuh 

                                            
71 Setelah menghancurkan Negara Chu, Wu Zixu, perdana menteri Negara Wu, memotong-motong mayat musuh. Karena merasa bahwa tujuan perang bukanlah untuk 
mengalahkan dan membalas dendam (tidak sesuai dengan gagasan dan cita-citanya) maka Sun Zi pun meninggalkan Negara Wu.  
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8) Keharusan membersihkan rumah dan halaman 
9) Contoh dalam gerakan-gerakan shalat fardhu dan tahajud 
10) Ibadah Shaum di bulan Ramadahan dan shaum sunah 
11) Tuntunan melambatkan makan sahur dan menyegerakan berbuka 
12) Larangan makan-minum sambil berdiri, berbaring, dan bersandar, serta aturan minum dan lain-lain 
13) Keharusan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
14) Larangan makan sampai terlalu kenyang dan tidur selepas makan 
15) Diharamkan bangkai , darah, babi, sembelihan untuk berhala, khamar baik basah maupun kering 
16) Dimakruhkan hewan buas 
17) Anjuran melihat warna-warna hijau 
18) Larangan memasuki dan keluar negeri ketika berjangkit penyakit menular 
19) Larangan menyatukan hewan yang sakit dan hewan yang sehat 
20) Larangan mencukur bulu alis, mencacah (mentato) dan memotong atau mengikir gigi 
21) Larangan berobat dengan barang haram 
22) Anjuran memberikan harapan kepada seorang penderita 
23) Disebutkan madu sebagai obat dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW 
24) Disebutkan kurma yang tumbuh ditanah berbatu hitam sebagai obat dalam hadist Rasulullah SAW 
25) Makanan yang dimakan ketika masih panas itu kurang berkat dan lainnya 

 

Dalam sebuah majalah Remaja Muslim elFata edisi 03 volume 08 tahun 2008 pada rubrik Rahasia Ilahi yang membahas 
manfaat duduk istirahat dalam Shalat untuk kesehatan, ”Ternyata sunnah-sunnah yang tampak asing dan kelihatan remeh juga 
mempunyai manfaat besar bagi kesehatan kita. Karena itu, jangan ragu-ragu untuk menerapkannya jika memang dituntunkan 
oleh Rasulullah SAW. Tentu saja, niat kita dalam melakukannya harus ikhlas karena Allah SWT, bukan karena berburu 
kesehatan”. 

”Perlu diketahui bahwa baiknya dunia itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : teraturnya segala urusan, dan sesuatu yang 
dapat memperbaiki perilaku penghuninya” (Al-Imam Al-Mawardi ) 

Perilaku kita sehari-hari dapat menjadi penyebab penyakit yang oleh Putu Oka Sukanta (Akupunkturis yang aktif pada 
program perawatan, dukungan dan terapi komplementer untuk HIV/AIDS), digolongkan sebagai gejala serangan penyakit 
golongan III. Penyebab penyakit golongan ini adalah salah beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan hidup yang tidak 
sehat. Karena itu penyusun pun menganjurkan kepada Anda untuk meluangkan waktu setiap hari menyelenggarakan ta’lim 
wa ta’lum (belajar dan mengajar) di rumah bersama keluarga Anda. Buku karya Ust. A. Abdurahman yang berjudul 
PETUNJUK SUNNAH DAN ADAB SEHARI-HARI (diterbitkan oleh Pustaka Nabawi) dapat Anda jadikan buku ta’lim wa 
ta’lum. Di buku ini ada lebih dari 70 adab sehari-hari mulai dari adab Thaharah (bersuci), adab masuk WC, adab makan-
minum, adab pergaulan sesama muslim, adab bertetangga, adab menikah, adab berobat, adab menjenguk orang sakit, adab 
kepada rakyat, adab kepada pemimpin, adab jual-beli, adab menuntut ilmu, sampai adab-adab sekitar kematian. 

Caranya luangkan waktu setiap hari bersama keluarga paling lama 15 menit-agar tidak jenuh- untuk membaca dan 
mendengarkan ilmu tentang sunnah dan adab sehari-hari dengan diawali oleh sedikit bacaan tentang Allah SWT. ; 
kemahakuasaan-NYA, Kasih Sayang-NYA, dan sebagainya (bisa dengan membaca majalah Insight). Satu orang membaca 
dan yang lain mendengarkan dan setiap hari masing-masing mendapat giliran membaca. Misalnya hari ini Anda membaca, 
besok istri, dan lusa putra-putri Anda yang membaca. Satu hari satu adab. Mari kita awali kebangkitan Islam dari rumah-
rumah kita dengan membudayakan ta’lim wa ta’lum.   

Selanjutnya, setelah terbiasa dengan ta’lim wa ta’lum, maka adakanlah ta’lim wa ta’lum di mana pun Anda berada 
bersama teman-teman. Ta’lim wa ta’lum bukan hanya tentang belajar dan mengajar ilmu agama. Bisa juga tentang wirausaha, 
kedokteran, pelajaran sekolah, materi kuliah, dan lain sebagainya sebagai upaya penyebarluasan ilmu dan solusi masih begitu 
banyak orang yang harus berilmu namun malas belajar. Misalnya di tempat kerja, ajaklah teman-teman Anda sejenak 
mengadakan ta’lim wa ta’lum dengan membaca buku-buku motivasi serta pengembangan diri dan karir.  
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Alangkah indahnya jika kelompok-kelompok penyebar gossip berubah menjadi kelompok ta’lim wa ta’lum. Mungkin 
ta’lim wa ta’lum tentang psikologi anak, bahaya narkoba dan HIV/AIDS, ilmu kesehatan, masak memasak, wirausaha dan 
lain sebagainya  lebih bermanfaat bagi para ibu daripada menyebarkan gossip yang hanya akan memecah belah persatuan. 
Dan saya pun menganjurkan kepada Anda untuk bekerjasama dengan tetangga-tetangga Anda menyelenggarakan Acara 
Islam Therapy On The Screen seminggu sekali secara bergiliran di wilayah masing-masing sebagai ajang silaturahmi sambil 
menumbuhkan keimanan melalui bukti-bukti sains.  

Penyusun berpendapat, materi ta’lim wa ta’lum yang saat ini dibutuhkan adalah buku LA TAHZAN (JANGAN 
BERSEDIH!) karya DR. Aidh al-Qarni . Jika saat ini ada 1.000 orang saja di seluruh dunia yang memiliki buku tersebut dan 
menjadikannya materi ta’lim wa ta’lum di mana pun berada atau setiap selesai sholat berjamaah, insya Allah hanya dalam 
waktu yang tidak berapa lama,  banyak umat Islam akan kembali ke agama.  

Baca juga : Rahasia Kesehatan Nabi, karya Prof. Dr. Abdul Basith Muhammad Sayyid * Rasululloh sang Dokter, karya 
Prof. Dr. Abdul Basith Muhammad Sayyid * Rahasia hidup Sehat Nabi SAW, karya Bukhari Abu A Yusuf Amin  * dll. 

 
Terapi Saling Tolong-Menolong 

 
 
Perlu disadari bahwa dunia ini tidak mungkin dapat memberikan kebahagiaan kepada seluruh penghuninya, dan tidak 

mungkin juga mendatangkan keburukan kepada segenap penduduknya. Karena mendatangkan keburukan kepada semua 
penghuninya, niscaya akan menimbulkan malapetaka. Dan memberikan kebahagiaan kepada segenap penduduknya, niscaya 
akan mendatangkan kerusakan. Kerusakan itu timbul disebabkan perbedaan dan perselisihan di antara mereka, dan kesesuaian 
tercipta dikarenakan saling membahagiakan dan saling tolong-menolong di antara mereka. Maka seandainya mereka 
seluruhnya sama (setara), maka tidak akan ada orang yang membutuhkan perolongan orang lain padahal mereka itu 
mempunyai kebutuhan dan kelemahan, dan mereka akan mati dalam keadaan lemah. Akan tetapi dengan adanya perbedaan 
dan perselisihan di antara mereka, maka dengan adanya saling tolong-menolong di antara mereka akan terjalin persahabatan 
dan persaudaraan, dan dengan adanya saling membutuhkan di antara mereka, maka akan tercipta hubungan, karena orang 
yang membutuhkan akan mendatangi, dan orang yang dibutuhkan akan didatangi. 

 
Suatu masyarakat tampak begitu  damai dan bahagia ketika mereka masih membudayakan saling tolong-menolong. Di 

kota-kota besar, yang terlihat saat ini, saling tolong-menolong dianggap kerugian. Wajar bila jiwa-jiwa mereka tertekan dan 
tubuh mereka letih.    

 
Terapi berjama’ah 

Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu Berjamaah atau berkelompok. dalam berjamaah ada kekuatan dan pahala 
besar serta banyak sekali keuntungannya dan karena itulah saya memasukkan Khuruj Fi Sabilillah ke dalam program Islam 
Therapy karena di sana kita belajar memperbaiki diri dengan cara berjamaah atau self helf group. Merehabilitasi diri secara 
berjamaah bersama komunitas merupakan Terapi Komunitas seperti Terapeutic Community (TC) yang berasal dari Amerika 
yang harus kita kembangkan dan bila perlu bukan hanya untuk Komunitas pecandu narkoba saja. Harus ada TC untuk 
Narapidana di Lapas sehingga lapas berubah fungsi menjadi pusat rehabilitasi, TC untuk Bandar narkoba, TC untuk 
pengusaha dan pedagang yang curang, TC untuk tukang gosip, TC untuk homoseksual dan lesbi, TC untuk para orang Tua 
yang tak peduli kepada anak-anaknya, TC untuk pelaku KKN, TC untuk Para Wakil Rakyat yang tak peduli kepada Rakyat, 
dan lain sebagainya yang tentu saja tidak berdasarkan kebencian kepada mereka melainkan berdasarkan cinta (Element Of 
Love) demi kebaikan bersama karena kita semua harus ikut program TC dan kita telah bosan dengan segala kekacauan yang 
membuat hidup kita yang singkat ini penuh dengan masalah. 

Para penjahat sekalipun, apabila selalu berjamaah, mereka akan lebih mudah dalam menggapai cita-citanya. Memang, 
ajaran Islam adalah metode terbaik untuk menggapai kesuksesan baik untuk cita-cita kebaikan maupun cita-cita kejahatan. 
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Iblis dan pasukannya sukses menghancurkan hidup umat manusia karena mereka menggunakan metode berbasis konsep 
Islam.   

Terapi Pernikahan Dini 
 
Pernikahan dini yang dimaksud di sini adalah pernikahan dini dengan landasan Fi sabilillah dan menghindari dari jalan 

setan. Pernikahan dini model ini jelas sangat agung. Terlepas dari kendala yang dihadapi, namun perjuangan mereka 
merealisasikan pernikahan ini patut diacungkan jempol. 

 
Kesadaran menuju pernikahan dini model ini memang belum merata, baik di kalangan anak-anak muda Islam maupun 

kalangan orang tua. Akibatnya muncul benturan sebagai akibat kepentingan yang bertolak belakang. Orang tua menginginkan 
lulus sekolah dulu atau dewasa dulu, namun anak berkepentingan menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Keinginan orang tua 
biasanya didorong oleh unsur materi dan tidak mengindahkan unsur moral atau hukum Islam, sementara anaknya lebih ke 
penegakkan hukum Islam. Andai saja keduanya mengambil landasan Islam sebagai rujukan untuk memutuskan sesuatu, tentu 
pernikahan dini ini tidak akan menemui kendala. 

 
Terlebih di era yang penuh birahi ini, di mana rangsangan seks begitu mudah didapat, maka pernikahan dini seharusnya 

dibudayakan. Pertumbuhan mental anak-anak masa kini termasuk pengetahuan mereka tentang seks jauh lebih cepat dari 
orang tua dulu. Konsekwensinya, pernikahan harus segera dilaksanakan. Jika tidak, maka akan menimbulkan perzinaan di 
mana-mana. 

 
Adapun pernikahan dini palsu ialah pernikahan dini yang hakikatnya sebuah kamuflase dari kebejatan perilakunya. 

Motivasinya juga bukan atas dasar pentingnya pernikahan yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. dan menghindari 
perbuatan zina, melainkan lebih ke arah pembenaran dari kebatilan yang nyata, yaitu menutupi aib keluarga. Di masyarakat 
luas, saat ini sudah muncul pemikiran yang hampir merata bahwa pernikahan dini adalah pernikahan terpaksa, pernikahan 
darurat atau pernikahan penutup aib. Masyarakat pun menilai bahwa pernikahan dini adalah pernikahan karena hamil duluan. 
Pernikahan dini seperti itu bukanlah pernikahan dini sesungguhnya, tapi tak lebih dari pemaksaan kehendak akibat 
‘kecelakaan’ yang disengaja atau KB (“Kecelakaan” Berencana). Secara kasat mata dapat dinilai bahwa pernikahan model ini 
bukan berangkat dari kerelaan masing-masing keluarga, tapi karena tekanan demi menyelamatkan muka di mata masyarakat. 

 
Apabila perilaku seks bebas di kalangan remaja dibiarkan saja dan pernikahan dini tidak segera dibudayakan, akibatnya 

sangat mengerikan. Pertama, jumlah remaja yang tertular penyakit kelamin (dari yang ringan sampai AIDS) akan terus 
meningkat. Kedua, meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah dan anak-anak yang terlantar. Ketiga, semakin rawannya 
keluarga terhadap ancaman penyakit kelamin, jika anggotanya berperilaku seksual yang tidak sehat. Keempat, semakin 
memacu individu berperilaku menyimpang seksual untuk memuaskan keinginannya. Kelima, konsekwensi lebih lanjut dari 
point keempat adalah terancamnya kehidupan seksualitas yang sehat dan moral retrains masyarakat. 

 
Maka tepat sekali apa yang sering dikatakan para psikolog bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat rawan 

terkontaminasi seks tidak sehat, karena secara biologis remaja memang telah matang untuk kontak seksual dan juga untuk 
bereproduksi, namun secara fisik dan mental mereka masih anak-anak. Pembahasan lebih lanjut tentang Pernikahan Dini, 
dapat Anda baca buku berjudul Pernikahan Dini “Dilema Generasi Ekstravaganza”, karya Abu Al-Ghifari . 

 
Pada saat sekarang, Pernikahan dini memang menjadi dilema karena kita berada dalam suatu program komprehensif 

Internasional yang dipaksakan untuk menghancurkan kesehatan jiwa, raga dan lingkungan hidup kita. Untuk 
mengantisipasinya, harus dengan program komprehensif Internasional juga. Dalam kaitannya dengan masalah pernikahan 
dini, kita jangan hanya mengajukan solusi yang tidak menyeluruh dan kerjasama berbagai pihak seperti dinas pendidikan, 
dinas sosial, entepreneurs, para ulama dan lain sebagainya yang masih memiliki hati nurani harus terjalin. Banyak lembaga 
pendidikan yang mengaku berdasarkan ajaran Islam tetapi 95% bertolak belakang dengan ajaran Islam. Mereka menganggap 
seragam Islami saja sudah cukup untuk mengaku sebagai lembaga pendidikan berbasis ajaran Islam. Bungkusnya saja yang 
Islami sedangkan isinya sama. 
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Islam Therapy bercita-cita untuk memiliki lembaga pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Para siswa dididik untuk 
menjadi entrepreneur berkualitas yang menciptakan inovasi besar agar kaya raya sehingga tak perlu ragu melaksanakan 
pernikahan dini hanya karena takut dengan masa depan yang suram apabila ijazah hanya SMA. Lihatlah Andrie Wongso 
yang sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses dan lebih banyak jutawan atau tokoh terkenal di dunia yang tidak mengenyam 
pendidikan formal dalam waktu yang lama; bahkan mereka mempekerjakan ratusan sarjana di perusahaannya. 

Ada sekolah khusus laki-laki dan khusus perempuan sehingga laki-laki dan perempuan tidak bisa bebas bergaul sebab 
hanya akan merusak keharmonisan rumah tangga. siswi perempuan diharuskan berhijab sehingga menutup kemungkinan 
selingkuh gara-gara laki-laki melihat wajah cantik perempuan lain atau mantan kekasihnya. Kurikulum disesuaikan dengan 
kodrat dan tidak disamakan. Laki-laki harus kurikulum yang sesuai dengan tugas laki-laki di dunia ini, demikian pula 
sebaliknya. Disediakan pula bis antar-jemput sehingga tidak ada kejadian seperti yang pernah saya lihat di Jakarta, yaitu 
seorang Muslimah bercadar jalan kaki di tengah terik matahari dalam perjalanan ke kampus.  

 
Kecerdasan Qalbiah adalah salah satu kurikulum wajib. Siswa diajarkan tentang pentingnya kerjasama tim, tentang 

pengendalian emosi, diajarkan tentang Terapeutik Community dan dididik untuk menjadi manusia yang berbakti kepada 
Agama, Bangsa, dan Negara. Menjadi pencipta dan bukan hanya sebagai pengguna teknologi. 

 
Berikut ini adalah cerita dari seorang ibu rumah tangga : ”Saya hamil di luar nikah, pacar saya tidak bertanggung jawab. 

Saya membencinya. Selama kehamilan saya meratapi nasib. Dunia serasa runtuh, saya membenci orang-orang di sekeliling 
saya. Beruntung saya memiliki ibu yang bijaksana, dia mau memaafkan kesalahan saya. Saya diterimanya dengan lapang 
dada. Akan tetapi, sikap saya selama hamil selalu depresi. Saya sering menangis. Ketika melahirkan, saya tidak menyukai 
bayi saya. Dari bayi, dia sangat cengeng dan rewel. Kesabaran saya sering habis ketika menghadapinya. Dia tumbuh menjadi 
anak nakal. Beruntung saya masih memiliki ibu yang tetap bersabar menghadapi semua ini. Anak saya mulai sembuh dari 
ketergantungan narkoba akibat kasih sayang dan ketelatenan dari neneknya.”  

Sementara itu Daniel Goleman Ph.D dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, mengomentari masalah ini. 
Beliau menulis : Selama sepuluh tahun terakhir, orang telah memaklumkan ”perang” secara bergiliran: perang terhadap 
kehamilan remaja, perang terhadap putus sekolah, perang terhadap narkotika, dan yang paling akhir perang melawan tindak 
kekerasan. Namun, kesulitannya adalah perang itu datangnya terlambat, setelah mewabah dan berakar kuat dalam kehidupan 
anak muda. Perang itu cuma campur tangan darurat, sama saja dengan menyelesaikan masalah mengirim ambulans untuk 
menyelamatkan, bukannya lebih dulu memberi vaksinasi yang dapat mengusir penyakit. Daripada memaklumkan lebih 
banyak ”perang” semacam itu, yang sekarang kita butuhkan adalah mengikuti logika pencegahan, dengan memberikan anak 
kita keterampilan menghadapi kehidupan sehingga meningkatkan peluang mereka menjauhi setiap dan semua takdir 
kehidupan ini”.  

  

Terapi kasih Sayang 
 

Mahasuci Allah, zat yang mengaruniakan kasih sayang kepada makhluk-makhluk-Nya. Tidaklah kasih sayang melekat 
pada diri seseorang, kecuali akan memperindah orang tersebut, dan tidaklah kasih sayang akan terlepas dari diri seseorang, 
kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. 

Betapa tidak? Jikalau kemampuan kita menyayangi orang lain tercabut, maka itulah biang dari segala bencana, karena 
kasih sayang Allah Azza wa Jalla ternyata hanya akan diberikan kepada orang-orang yang masih hidup kasih sayang di 
qolbunya. 

Karenanya, tidak bisa tidak, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga agar hati nurani kita hidup. Tidak berlebihan 
jikalau kita mengasahnya dengan merasakan keterharuan dari kisah-kisah orang yang rela meluangkan waktu untuk 
memperhatikan orang lain. Kita dengar bagaimana ada orang yang rela membacakan buku, koran, atau juga surat kepada 
orang-orang tuna netra, sehingga mereka bisa belajar, bisa dapat informasi, dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. 

Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, "Allah SWT mempunyai seratus rahmat (kasih sayang), dan menurunkan satu 
rahmat (dari seratus rahmat) kepada jin, manusia, dan hewan melata. Dengan rahmat itu mereka saling berbelas kasihan 
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dan berkasih sayang, dan dengannya pula binatang-binatang buas menyayangi anak-anaknya. Dan (Allah SWT) 
menangguhkan 99 bagian rahmat itu sebagai kasih sayang-Nya pada hari kiamat nanti." (HR. Muslim) 

Dari hadits ini nampaklah, bahwa walau hanya satu rahmat-Nya yang diturunkan ke bumi, namun dampaknya bagi 
seluruh makhluk sungguh luar biasa dahsyatnya. Kasih sayang dapat diibaratkan sebuah mata air yang bergejolak 
keinginannya untuk melepaskan beribu-ribu kubik air bening yang membuncah dari dalamnya tanpa pernah habis. Kepada air 
yang telah mengalir untuk selanjutnya menderas mengikuti alur sungai menuju laut, mata air sama sekali tidak pernah 
mengharapkan ia kembali. 

Tidak ada salahnya agar muncul kepekaan kita menyayangi orang lain, kita menyayanginya dengan menyayangi diri kita 
dulu. 

Jangan meremehkan makhluk ciptaan Allah, sebab tidaklah Allah menciptakan makhluk-Nya dengan sia-sia. Semua yang 
Allah ciptakan syarat dengan ilmu, hikmah, dan ladang amal. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa 
saja karunia dari Allah Azza wa Jalla adalah jalan bagi kita untuk bertafakur jikalau hati ini bisa merabanya dengan penuh 
kasih sayang. 

Bagi orang yang tidak hidup kasih sayang di qolbunya, ketika datang orang yang akan meminjam uang, justru yang 
terlintas dalam pikirannya seolah-olah harta yang dimilikinya akan diambil oleh dia, bukannya memberi, malah dia ketakutan 
hartanya akan habis atau bahkan jatuh miskin. 

Ingatlah bahwa hidupnya hati hanya bisa dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dengan ikhlas. 
Apa artinya hidup kalau tidak punya manfaat? Padahal hidup di dunia cuma sekali dan itupun hanya mampir sebentar saja. 
Insya Allah bagi yang telah tumbuh kasih sayang di qolbunya, Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Melimpah Kasih Sayang-
Nya akan mengaruniakan ringannya mencari nafkah dan ringan pula dalam menafkahkannya di jalan Allah, ringan dalam 
mencari ilmu dan ringan pula mengajarkannya kepada orang lain. 

Cara lain yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk menghidupkan hati nurani agar senantiasa diliputi nur kasih sayang 
dengan melakukan banyak silaturahmi kepada orang-orang yang dilanda kesulitan. Belajarlah terus untuk melihat orang yang 
kondisinya jauh di bawah kita, Insya Allah hati kita akan melembut karena senantiasa tercahayai pancaran sinar kasih sayang. 
Dan berhati-hatilah bagi orang yang bergaulnya hanya dengan orang-orang kaya, orang-orang terkenal, artis, atau orang-
orang elit lainnya, karena yang muncul justru rasa minder dan perasaan kurang dan kurang akan dunia ini, Masya Allah. 

Manusia merupakan umat yang satu sehingga persaudaraan  kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) harus tetap terjalin dan 
terpelihara dengan penuh persahabatan dan kasih sayang. Dalam Islam, rasa kasih sayang (mawadda) tidak boleh diputuskan 
oleh perang dan tidak pula oleh pertikaian. Apabila rasa kasih sayang itu hidup terus dan tidak terputus, pintu gerbang 
perdamaian akan terbuka. Islam hanya membolehkan menyerang musuh yang ada di medan pertempuran, tetapi rasa kasih 
sayang harus tetap terpelihara dan tidak boleh terpengaruh oleh permusuhan. Dengan demikian, Islam mengharuskan iba dan 
kasih sayang sekalipun di tengah-tengah medan peperangan. 

Berdasarkan kasih sayang yang merata terhadap sesama manusia dan menciptakan kekhalifahan (kepemimpinan) 
manusia di atas bumi ini, Islam melarang semua perbuatan yang merusak dan menyeru kerjasama sesama manusia dalam 
mengerjakan kebaikan dan melindungi semua kepentingan umum.  

Nama Allah yang terkandung dalam basmallah adalah Ar Rahman dan Ar Rahiim, sifat kasih sayang. Hikmah di balik 
nama tersebut harus kita fahami dengan baik. Semoga dengan mempelajarinya kita menyadari siapa Allah dan bagaimana kita 
meniru sifat-Nya. Yang disebut orang yang pengasih adalah orang yang selalu berniat memberi atau menolong orang lain 
dengan segenap kemampuannya. Sedang yang dimaksud dengan Ar Rahiim, sifat pengasihnya Allah, adalah pemberian yang 
melimpah terus menerus, terlepas dari apakah yang diberi tersebut membutuhkan atau tidak, bahkan layak menerima atau 
tidak. 

Berbeda dengan sebagian besar manusia, kelemahan kita adalah baru mau memberi jika diberi atau karena mengharapkan 
sesuatu, misalnya mengharapkan pujian, penghargaan atau balas budi. Ciri kita masih tak ikhlas saat memberi adalah kecewa 
jikalau orang yang diberi tak balas budi atau tak mengucapkan terima kasih. 

Kasih sayang Allah menyelimuti segala sesuatu. Allah memberi bukan karena kepentingan-Nya, tapi karena perhatian 
Allah kepada makhluk-makhluk-Nya, baik Muslim atau kafir, shalih ataupun tidak. Allah memberi tak pandang bulu, 
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dicurahkan kepada semua makhluk-Nya. Pemberian Allah bukan untuk kepuasan Allah karena Mahasuci Allah dari 
membutuhkan apa pun, tapi justru untuk kebaikan kita. 

Berbeda dengan Ar Rahiim, Ar Rahman lebih tinggi daripada Ar Rahiim. Ar Rahman jangkauan kasih sayangnya 
meliputi dunia akhirat, sedang Ar Rahiim hanya duniawi. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah memberikan kasih 
sayang-Nya pada kita dengan menciptakan dan membentuk. Kemudian setelah tercipta, kita dituntun mendapatkan iman dan 
kebahagiaan dunia akhirat. Setelah mati, kita diberi peluang menatap-Nya di akhirat kelak. 
Kita sering bertanya mengapa Allah memberikan sakit, kebangkrutan dan berbagai musibah? Bahkan kita juga sering 
bertanya mengapa tak sedikit orang yang rajin beribadah tapi tetap terkena musibah? 

Camkan baik-baik, tak ada keburukan yang tak mengandung kebaikan. Keburukan yang ditimpakan kepada kita pasti 
berisi kebaikan di dalamnya. 

Ketidaksabaran dan ketidakmampuan kita memahami hikmahlah yang membuat seolah kejadian itu buruk. Dengan 
kedalaman iman kita dapat menembus keyakinan bahwa tak ada keburukan yang tak mengandung kebaikan. Ambil contoh, 
seorang anak tertusuk duri hingga harus diamputasi.  

Diamputasi tangan adalah suatu keburukan, tapi jika tak diamputasi ia akan tetanus dan bila penyakitnya makin kronis 
tubuhnya akan hancur. Diamputasi bukanlah suatu keburukan walau tubuhnya tersakiti dan sebagian tangannya hilang. 
Disakiti untuk kebaikan tetap kebaikan. 

Karenanya, janganlah kita menjadi sengsara karena bencana yang menimpa hingga menyangka bahwa Allah tak sayang 
pada kita. Bila terjadi sesuatu pada diri kita yang tampaknya seperti keburukan, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa berniat 
berbuat baik kepada hamba-Nya.  

Ibarat anak yang diamputasi tadi, sang orang tua mengamputasi bukan karena ingin menghilangkan tangannya, tapi justru 
untuk menyehatkannya. Begitupun, aneka cobaan dan masalah dalam hidup ini sesungguhnya merupakan kasih sayang Allah 
untuk keselamatan kita. 

Hikmah utamanya adalah kita tak boleh su'udzan di balik sepelik apa pun masalah yang menimpa karena pasti tersimpan 
niat baik dari Allah untuk kita dan pasti tersimpan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam setiap kejadian yang kita 
anggap buruk. 

Hikmah lainnya adalah kita harus meniru sifat kasih sayang Allah ini. Seorang Muslim yang mengikuti sifat kasih sayang 
Allah, dia akan peka terhadap orang-orang di sekitarnya yang berada dalam kesulitan. Dia terus melacak siapa yang 
membutuhkan pertolongan seraya menyediakan diri dan hartanya untuk menolong dengan segenap kemampuannya. 

Jika tak mampu menolong, maka dia berusaha memfasilitasi untuk menjadi perantara pertolongan. Jika itupun tak 
berdaya dilakukannya, maka berempati dengan menjadikan dirinya sebagai tempat curhat yang bisa meringankan bebannya. 
Jika itupun tak sanggup, maka dia berdoa di balik gelap malam tanpa sepengetahuan siapa pun karena dia sangat merindukan 
orang lain terlepas dari kemalangannya. 

Inilah sebenarnya karakter seorang Muslim, selalu berfikir bagaimana menolong sesama dan melepaskan kemalangan 
orang lain. Jika hal ini ada pada diri kita, kita akan hidup penuh dengan kebahagian, bukan karena mendapatkan pertolongan, 
tapi karena kita bisa menolong orang lain. 

Joe H. Slate, Ph.D (psikolog berlisensi, profesor, dan pendiri Parapsychology Research Foundation), dalam 
bukunya yang berjudul Energi Aura ”memanfaatkan energi aura untuk menjaga kesehatan dan meraih keberhasilan karier”, 
menulis : Keadaan positif apa yang dapat mempengaruhi aura? Kasih sayang –kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta- 
pasti memperluas, menyinari, dan memberi tenaga bagi aura. Pengaruh lain yang memberdayakan mencakup konsep diri 
yang positif, perasaan sejahtera yang kuat, dan keadaan batin yang seimbang dan yang sesuai, serta kepedulian yang tulus 
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terhadap orang lain. Setiap upaya untuk menolong orang-orang lain atau membuat dunia menjadi tempat yang lebih 
baik memberi energi yang cemerlang pada sistem aura. 

Terapi Berserah Diri dan Bertawakal Kepada Allah 

Berserah diri kepada Allah merupakan ciri khusus yang dimiliki orang-orang mukmin, yang memiliki keimanan yang 
mendalam, yang mampu melihat kekuasaan Allah, dan yang dekat dengan-Nya. Terdapat rahasia penting dan kenikmatan jika 
kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah maknanya adalah menyandarkan dirinya dan takdirnya dengan 
sungguh-sungguh kepada Allah. Allah telah menciptakan semua makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 
tak bernyawa - masing-masing dengan tujuannya sendiri-sendiri dan takdirnya sendiri-sendiri. Matahari, bulan, lautan, danau, 
pohon, bunga, seekor semut kecil, sehelai daun yang jatuh, debu yang ada di bangku, batu yang menyebabkan kita 
tersandung, baju yang kita beli sepuluh tahun yang lalu, buah persik di lemari es, ibu anda, teman kepala sekolah anda, diri 
anda - pendek kata segala sesuatunya, takdirnya telah ditetapkan oleh Allah jutaan tahun yang lalu. Takdir segala sesuatu 
telah tersimpan dalam sebuah kitab yang dalam al-Qur'an disebut sebagai 'Lauhul-Mahfuzh'. Saat kematian, saat jatuhnya 
sebuah daun, saat buah persik dalam peti es membusuk, dan batu yang menyebabkan kita tersandung - pendek kata semua 
peristiwa, yang remeh maupun yang penting - semuanya tersimpan dalam kitab ini.  

Orang-orang yang beriman meyakini takdir ini dan mereka mengetahui bahwa takdir yang diciptakan oleh Allah adalah 
yang terbaik bagi mereka. Itulah sebabnya setiap detik dalam kehidupan mereka, mereka selalu berserah diri kepada Allah. 
Dengan kata lain, mereka mengetahui bahwa Allah menciptakan semua peristiwa ini sesuai dengan tujuan ilahiyah, dan 
terdapat kebaikan dalam apa saja yang diciptakan oleh Allah. Misalnya, terserang penyakit yang berbahaya, menghadapi 
musuh yang kejam, menghadapi tuduhan palsu padahal ia tidak bersalah, atau menghadapi peristiwa yang sangat mengerikan, 
semua ini tidak mengubah keimanan orang yang beriman, juga tidak menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka 
menyambut dengan rela apa saja yang telah diciptakan Allah untuk mereka. Orang-orang beriman menghadapi dengan 
kegembiraan keadaan apa saja, keadaan yang pada umumnya bagi orang-orang kafir menyebabkan perasaan ngeri dan putus 
asa. Hal itu karena rencana yang paling mengerikan sekalipun, sesungguhnya telah direncanakan oleh Allah untuk menguji 
mereka. Orang-orang yang menghadapi semuanya ini dengan sabar dan bertawakal kepada Allah atas takdir yang telah Dia 
ciptakan, mereka akan dicintai dan diridhai Allah. Mereka akan memperoleh surga yang kekal abadi. Itulah sebabnya orang-
orang yang beriman memperoleh kenikmatan, ketenangan, dan kegembiraan dalam kehidupan mereka karena bertawakal 
kepada Tuhan mereka. Inilah nikmat dan rahasia yang dijelaskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah 
menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa Dia mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.s. Ali 'Imran: 159) 
Rasulullah saw. juga menyatakan hal ini, beliau bersabda: 

"Tidaklah beriman seorang hamba Allah hingga ia percaya kepada takdir yang baik dan buruk, dan mengetahui bahwa 
ia tidak dapat menolak apa saja yang menimpanya (baik dan buruk), dan ia tidak dapat terkena apa saja yang dijauhkan 
darinya (baik dan buruk)." 

Masalah lainnya yang disebutkan dalam al-Qur'an tentang bertawakal kepada Allah adalah tentang "melakukan 
tindakan". Al-Qur'an memberitahukan kita tentang berbagai tindakan yang dapat dilakukan orang-orang yang beriman dalam 
berbagai keadaan. Dalam ayat-ayat lainnya, Allah juga menjelaskan rahasia bahwa tindakan-tindakan tersebut yang diterima 
sebagai ibadah kepada Allah, tidak dapat mengubah takdir. Nabi Ya'qub a.s. menasihati putranya agar melakukan beberapa 
tindakan ketika memasuki kota, tetapi setelah itu beliau diingatkan agar bertawakal kepada Allah. Inilah ayat yang 
membicarakan masalah tersebut: 

"Dan Ya'qub berkata, 'Hai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu 
gerbang yang berlainan, namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari (takdir) Allah. 
Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja 
orang-orang yang bertawakal berserah diri'." (Q.s. Yusuf: 67). 

Sebagaimana dapat dilihat pada ucapan Nabi Ya'qub, orang-orang yang beriman tentu saja juga mengambil tindakan 
berjaga-jaga, tetapi mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengubah takdir Allah yang dikehendaki untuk mereka. 
Misalnya, seseorang harus mengikuti aturan lalu lintas- terutama mengenakan helm untuk keselamatan- dan tidak mengemudi 
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dengan sembarangan. Ini merupakan tindakan yang penting dan merupakan sebuah bentuk ibadah demi keselamatan diri 
sendiri dan orang lain. Namun, jika Allah menghendaki bahwa orang itu meninggal karena kecelakaan mobil, maka tidak ada 
tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kematiannya. Terkadang tindakan pencegahan atau suatu perbuatan 
tampaknya dapat menghindari orang itu dari kematian. Atau mungkin seseorang dapat melakukan keputusan penting yang 
dapat mengubah jalan hidupnya, atau seseorang dapat sembuh dari penyakitnya yang mematikan dengan menunjukkan 
kekuatannya dan daya tahannya. Namun, semua peristiwa ini terjadi karena Allah telah menetapkan yang demikian itu. 
Sebagian orang salah menafsirkan peristiwa-peristiwa seperti itu sebagai "mengatasi takdir seseorang" atau "mengubah takdir 
seseorang". Tetapi, tak seorang pun, bahkan orang yang sangat kuat sekalipun di dunia ini yang dapat mengubah apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah. Tak seorang manusia pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Sebaliknya, setiap makhluk sangat 
lemah dibandingkan dengan ketetapan Allah. Adanya fakta bahwa sebagian orang tidak menerima kenyataan ini tetap tidak 
mengubah kebenaran. Sesungguhnya, orang yang menolak takdir juga telah ditetapkan demikian. Karena itulah orang-orang 
yang menghindari kematian atau penyakit, atau mengubah jalannya kehidupan, mereka mengalami peristiwa seperti ini 
karena Allah telah menetapkannya. Allah menceritakan hal ini dalam al-Qur'an sebagai berikut: 

"Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis 
dalam kitab (Lauhul-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya 
kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.s. al-Hadid: 
22-3). 

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, peristiwa apa pun yang terjadi telah ditetapkan sebelumnya dan tertulis 
dalam Lauh Mahfuzh. Untuk itulah Allah menyatakan kepada manusia supaya tidak berduka cita terhadap apa yang luput 
darinya. Misalnya, seseorang yang kehilangan semua harta bendanya dalam sebuah kebakaran atau mengalami kerugian 
dalam perdagangannya, semua ini memang sudah ditetapkan. Dengan demikian mustahil baginya untuk menghindari atau 
mencegah kejadian tersebut. Jadi tidak ada gunanya jika merasa berduka cita atas kehilangan tersebut. Allah menguji hamba-
hamba-Nya dengan berbagai kejadian yang telah ditetapkan untuk mereka. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah ketika 
mereka menghadapi peristiwa seperti itu, Allah akan ridha dan cinta kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak 
bertawakal kepada Allah akan selalu mengalami kesulitan, keresahan, ketidakbahagiaan dalam kehidupan mereka di dunia 
ini, dan akan memperoleh azab yang kekal abadi di akhirat kelak. Dengan demikian sangat jelas bahwa bertawakal kepada 
Allah akan membuahkan keberuntungan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Dengan menyingkap rahasia-rahasia ini 
kepada orang-orang yang beriman, Allah membebaskan mereka dari berbagai kesulitan dan menjadikan ujian dalam 
kehidupan di dunia ini mudah bagi mereka.  

Terapi Memusatkan Perhatian Pada Saat sekarang 

Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila siang hari, jangan memikirkan malam hari.  demikian pula sebaliknya. Rasul 
pun melarang keras panjang angan-angan. Alasannya karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Ternyata ajaran ini 
bermanfaat dalam menjaga kesehatan jiwa kita.  Ricard Carlson Ph,D menulis dalam bukunya yang berjudul Don’t Sweat 
the Small Stuff at Work ”Jangan memusingkan masalah kecil di tempat kerja” : Banyak yang telah ditulis tentang keajaiban 
prinsip ”memusatkan perhatian pada masa sekarang”. Kendati pun demikian, saya percaya bahwa ini adalah salah satu 
strategi yang senantiasa berguna bagi Anda. Ketika Anda mengerahkan usaha untuk lebih memusatkan perhatian kepada 
masa sekarang, Anda akan melihat beberapa keuntungan luarbiasa yang terjadi dalam kehidupan kerja Anda. Stres Anda akan 
jauh berkurang, Anda akan tidak terlalu tergesa-gesa, lebih efisien, dan lebih mudah berteman. Anda juga akan lebih 
menikmati pekerjaan Anda daripada sebelumnya, menjadi pendengar yang jauh lebih baik, dan lebih mudah belajar. 

Begitu sering perhatian kita melayang-layang ke masa depan. Kita memikirkan (dan merisaukan) banyak hal sekaligus- 
batas waktu dan hal-hal lain yang dapat menjadi masalah, apa yang akan kita kerjakan akhir pekan ini, tanggapan orang lain 
atas pekerjaan kita. Kita mengantisipasi keberatan-keberatan, gangguan-gangguan, dan apa saja yang mungkin bisa salah. 
Kita sering meyakinkan diri tentang betapa sulit suatu situasi, jauh sebelum terjadi. 

Atau perhatian kita tersedot ke masa lampau – menyesali kesalahan yang kita perbuat seminggu lalu, atau pertengkaran 
yang terjadi pagi tadi. Kita kadang-kadang terlalu memikirkan ”buruknya pendapatan caturwulan terakhir”, atau mengenang 
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kembali kejadian menyakitkan atau memalukan. Dan entah kita mengembara ke masa depan atau masa lampau, kita biasanya 
menemukan cara untuk membayangkan yang paling buruk. Sebagian aktivitas mental kita terpakai untuk memikirkan hal-hal 
di masa mendatang yang mungkin atau tidak akan pernah terjadi. Dan kalau pun sungguh terjadi, antisipasinya biasanya lebih 
buruk daripada kejadian sesungguhnya, dan ini jarang ada manfaatnya. Atau aktivitas mental kita lebih ke masa lampau yang 
telah terjadi dan tak dapat diulang; hal-hal yang telah betul-betul terjadi, tetapi tidak lagi dapat kita kendalikan. 

Tentu saja, semua aktivitas mental ini berlangsung saat kita seharusnya bekerja. Jadi, bagaimana kita bisa efektif kalau 
sesungguhnya pikiran kita sedang mengembara ke masa yang bukan masa sekarang?      

Terapi Bersyukur (Berterima Kasih) 

Setiap orang sangat memerlukan Allah dalam setiap gerak kehidupannya. Dari udara untuk bernafas hingga makanan 
yang ia makan, dari kemampuannya untuk menggunakan tangannya hingga kemampuan berbicara, dari perasaan aman hingga 
perasaan bahagia, seseorang benar-benar sangat memerlukan apa yang telah diciptakan oleh Allah dan apa yang dikaruniakan 
kepadanya. Akan tetapi kebanyakan orang tidak menyadari kelemahan mereka dan tidak menyadari bahwa mereka sangat 
memerlukan Allah. Mereka menganggap bahwa segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya atau mereka menganggap bahwa 
segala sesuatu yang mereka peroleh adalah karena hasil jerih payah mereka sendiri. Anggapan ini merupakan kesalahan yang 
sangat fatal dan benar-benar tidak mensyukuri nikmat Allah. Anehnya, orang-orang yang telah menyatakan rasa terima 
kasihnya kepada seseorang karena telah memberi sesuatu yang remeh kepadanya, mereka menghabiskan hidupnya dengan 
mengabaikan nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya di sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, nikmat yang diberikan 
Allah kepada seseorang sangatlah besar sehingga tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menceritakan kenyataan 
ini dalam sebuah ayat sebagai berikut: 

"Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah 
benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.s. an-Nahl: 18). 

Meskipun kenyataannya demikian, kebanyakan manusia tidak mampu mensyukuri kenikmatan yang telah mereka terima. 
Adapun penyebabnya diceritakan dalam al-Qur'an: Setan, yang berjanji akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, berkata 
bahwa tujuan utamanya adalah untuk menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Pernyataan setan yang mendurhakai 
Allah ini menegaskan pentingnya bersyukur kepada Allah: 

"Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan 
Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, 'Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang 
terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka 
Jahanam dengan kamu semuanya'." (Q.s. al-A'raf: 17-8). 

Dalam pada itu, orang-orang yang beriman karena menyadari kelemahan mereka, di hadapan Allah mereka memanjatkan 
syukur dengan rendah diri atas setiap nikmat yang diterima. Bukan hanya kekayaan dan harta benda yang disyukuri oleh 
orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Allah adalah Pemilik segala sesuatu, 
mereka juga bersyukur atas kesehatan, keindahan, ilmu, hikmah, kepahaman, wawasan, dan kekuatan yang dikaruniakan 
kepada mereka, dan mereka mencintai keimanan dan membenci kekufuran. Mereka bersyukur karena telah dibimbing dalam 
kebenaran dan dimasukkan dalam golongan orang-orang beriman. Pemandangan yang indah, urusan yang mudah, keinginan 
yang tercapai, berita-berita yang menggembirakan, perbuatan yang terpuji, dan nikmat-nikmat lainnya, semua ini menjadikan 
orang-orang beriman berpaling kepada Allah, bersyukur kepada-Nya yang telah menunjukkan rahmat dan kasih sayang-Nya.  

Sebagai balasan atas kesyukurannya, sebuah pahala menunggu orang-orang yang beriman. Ini merupakan rahasia lain 
yang dinyatakan dalam al-Qur'an; Allah menambah nikmat-Nya kepada orang-orang yang bersyukur. Misalnya, bahkan Allah 
memberikan kesehatan dan kekuatan yang lebih banyak lagi kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas kesehatan 
dan kekuatan yang mereka miliki. Bahkan Allah mengaruniakan ilmu dan kekayaan yang lebih banyak kepada orang-orang 
yang mensyukuri ilmu dan kekayaan tersebut. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas yang merasa puas 
dengan apa yang diberikan Allah dan mereka ridha dengan karunia tersebut, dan mereka menjadikan Allah sebagai pelindung 
mereka. Allah menceritakan rahasia ini dalam al-Qur'an sebagai berikut: 
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"Dan ketika Tuhanmu memaklumkan: 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih'." (Q.s. Ibrahim: 7) 

Mensyukuri nikmat juga menunjukkan tanda kedekatan dan kecintaan seseorang kepada Allah. Orang-orang yang 
bersyukur memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melihat keindahan dan kenikmatan yang dikaruniakan Allah. 
Rasulullah saw. juga menyebutkan masalah ini, beliau saw. bersabda: 

"Jika Allah memberikan harta kepadamu, maka akan tampak kegembiraan pada dirimu dengan nikmat dan karunia 
Allah itu”.  

Dalam pada itu, seorang kafir atau orang yang tidak mensyukuri nikmat hanya akan melihat cacat dan kekurangan, 
bahkan pada lingkungan yang sangat indah, sehingga ia akan merasa tidak berbahagia dan tidak puas, maka Allah menjadikan 
orang-orang seperti ini hanya menjumpai berbagai peristiwa dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi Allah 
menampakkan lebih banyak nikmat dan karunia-Nya kepada orang-orang yang ikhlas dan memiliki hati nurani.  

Bahwa Allah menambah kenikmatan kepada orang-orang yang bersyukur, ini juga merupakan salah satu rahasia dari al-
Qur'an. Bagaimanapun harus kita camkan dalam hati bahwa keikhlasan merupakan prasyarat agar dapat mensyukuri nikmat. 
Jika seseorang menunjukkan rasa syukurnya tanpa berpaling dengan ikhlas kepada Allah dan tanpa menghayati rahmat dan 
kasih sayang Allah yang tiada batas, tetapi rasa syukurnya itu hanya untuk menarik perhatian orang, tentu saja ini merupakan 
ketidakikhlasan yang parah. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati dan mengetahui ketidakikhlasannya tersebut. 
Orang-orang yang memiliki niat yang tidak ikhlas bisa saja menyembunyikan apa yang tersimpan dalam hati dari orang lain. 
Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya dari Allah. Orang-orang seperti itu bisa saja mensyukuri nikmat ketika tidak 
menghadapi penderitaan. Tetapi pada saat-saat berada dalam kesulitan, mungkin mereka akan mengingkari nikmat.  

Perlu diperhatikan, bahwa orang-orang mukmin sejati tetap bersyukur kepada Allah sekalipun mereka berada dalam 
keadaan yang sangat sulit. Seseorang yang melihat dari luar mungkin melihat berkurangnya nikmat pada diri orang-orang 
yang beriman. Padahal, orang-orang beriman yang mampu melihat sisi-sisi kebaikan dalam setiap peristiwa dan keadaan juga 
mampu melihat kebaikan dalam penderitaan tersebut. Misalnya, Allah menyatakan bahwa Dia akan menguji manusia dengan 
rasa takut, lapar, kehilangan harta dan jiwa. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang beriman tetap bergembira dan merasa 
bersyukur, mereka berharap bahwa Allah akan memberi pahala kepada mereka berupa surga sebagai pahala atas sikap mereka 
yang tetap istiqamah dalam menghadapi ujian tersebut. Mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kekuatannya. Sikap istiqamah dan tawakal yang mereka jalani dalam menghadapi penderitaan 
tersebut akan membuahkan sifat sabar dan syukur dalam diri mereka. Dengan demikian, ciri-ciri orang yang beriman adalah 
tetap menunjukkan ketaatan dan bertawakal kepada-Nya, dan Allah berjanji akan menambah nikmat kepada hamba-hamba-
Nya yang mensyukuri nikmat-Nya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. 

Anthony Robbins dalam bukunya yang berjudul Giant Steps , menulis : “Pupuklah emosi syukur dan terima kasih. Inilah 
di antara emosi spiritual yang Anda miliki dan meningkatkan hidup tiada tara. Saya hidup dengan penuh syukur!” 

James Arthur Ray pernah tampil bersama dan melakukan presentasi bersama para ahli keberhasilan dan peningkatan 
diri yang paling hebat di Amerika Serikat- termasuk orang-orang terkemuka seperti : Zig Ziglar, Robert Schuller, Robert 
Kiyosaki, Tonny Robbins, Brian Tracy, Denis Waitley, Harv Eker, Howard Putnam, Jack Canfield, dan Jhon Gray. 
Dalam bukunya yang berjudul The Science of Success ”Rahasia sukses dengan memanfaatkan hukum-hukum universal”, 
beliau menerangkan bahwa tindakan bersyukur bukan hanya sumber kebajikan, tetapi juga sumber semua kebaikan hidup. 
Bersyukur membawa kasih, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Di mana pun Anda menemukan orang-orang yang 
benar-benar berhasil, Anda menemukan tindakan bersyukur dalam jumlah besar. 

Tindakan bersyukur menciptakan medan tarik-menarik yang lebih kuat daripada yang lainnya, kekuatan daya tariknya 
begitu kuat sehingga tidak dapat menahan datangnya visi Anda kepada Anda. Sisi lain koin ini adalah bahwa kurangnya 
perasaan syukur dapat secara luar biasa melumpuhkan Anda. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat melupakan semua 
kebaikan yang datang dalam hidup kita. Memusatkan perhatian pada apa yang tidak Anda miliki, bukannya pada apa yang 
benar-benar Anda miliki, melemparkan keseluruhan sistem Anda ke dalam getaran negatif dan keadaan ketidakseimbangan. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 271

Menurut hukum tarik-menarik, orang-orang yang tidak berterima kasih cenderung menarik dan memanifestasikan hal 
yang justru mereka takutkan dan paling mereka benci : kekurangan, dalam semua bentuknya. 

Terapi Takut Kepada Allah 

Bayangkan ada dua orang. Salah satunya tahu betul bahwa ia akan bertemu dengan Allah dan menyadari bahwa setiap 
tindakannya ada pertanggungjawaban. Satu lagi, sebaliknya, beranggapan ia tidak harus berhubungan dengan orang lain. 
Tentu saja, terdapat perbedaan menyolok bagaimana kedua orang ini mengkondisikan dirinya. Seseorang yang tidak memiliki 
rasa takut kepada Allah hampir pasti menyukai perbuatan dosa dan mengabaikan tindakan tak bermoral bila ia merasa senang 
melakukannya. Seseorang, yang tega membunuh manusia, misalnya, tanpa alasan jelas atau bukan untuk kepentingan 
kemanusiaan, melakukan hal itu karena ia tidak takut kepada Allah. Jika ia memegang teguh keimanan kepada Allah dan hari 
akhir, ia tidak akan tega melakukan apa pun yang tak bisa dipertanggungjawabkannya di hari akhir kelak.  

Dalam Al Qur'an, sejarah putra-putra Nabi Adam AS, diberikan sebagai contoh untuk menggugah perhatian kita tentang 
perbedaan menyolok antara orang yang takut dan tidak kepada Allah.  

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya 
mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain 
(Qabil). Ia berkata (Qabil) : 'Aku pasti membunuhmu !'. Berkata Habil, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari 
orang-orang yang bertakwa.' 'Sungguh kalau kamu menggerakkan tangan kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali 
tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru 
sekalian alam.' (Al Maidah : 27 - 28).  

Orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah tega membunuh saudara kandungnya sendiri tanpa perasaan, 
meskipun saudaranya tersebut tidak bersalah, sementara si korban, meskipun diancam dengan kematian, ia mengatakan 
bahwa ia tidak akan membunuh saudaranya tersebut. Inilah konsekuensi rasa takut kepada Allah. Demikianlah, seseorang 
yang dahulunya memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan ketidakadilan, 
pendek kata hal-hal yang tidak diridloi oleh Allah, akan hancur.  

Ketamakan duniawi juga mengakibatkan kebengisan dan tindakan tak bermoral pada manusia. Kebanyakan orang 
khawatir jatuh miskin, atau tidak memiliki jaminan masa depan. Hal-hal tersebut menjelaskan mengapa suap, korupsi, 
pencurian, persaksian palsu, dan pelacuran menjadi semacam jalan hidup bagi beberapa orang. Bagi orang yang memiliki 
keimanan kepada Allah, ridho Allah di atas segala-galanya. Dalam hatinya, ia hanya melabuhkan rasa takutnya kepada Allah; 
bukan pada kematian, kelaparan, atau hal-hal lain yang memalingkannya dari kebenaran.  

Sehingga, bagaimanapun keadaannya, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, tidak akan menyimpang dari Al 
Qur'an. Bahkan, ia berpegang teguh padanya. Ia selalu bertindak hati-hati. Memiliki keyakinan bahwa Allah melihat dan 
mendengar segala sesuatu, ia tidak berupaya melanggar keyakinannya meskipun sedang sendirian.  

Kedangkalan pemahaman terhadap agama menyebabkan hilangnya suara hati nurani. Untuk menjelaskan hal ini, 
bayangkan seseorang yang tanpa ragu-ragu melarikan diri setelah menabrak seseorang di jalanan dengan mobilnya. Ini adalah 
petunjuk nyata betapa jauhnya dia dari nilai-nilai agama. Orang ini, yang tanpa perasaan meninggalkan seorang diri manusia 
yang sedang sekarat di tengah jalan, berpikir bahwa jika ia memiliki kesempatan, ia akan mengindar dari orang-orang dengan 
melarikan diri. Tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Allah ada di mana-mana, melihat dan mendengar apa yang 
dilakukannya setiap detik. Tak ada orang yang dapat lolos dari pengawasan dan perhitungan Allah pada hari perhitungan. 
Allah akan membalas semua ketidakadilan, kejahatan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan pada hari perhitungan kelak:  

... Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) itu, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan 
membawa apa yang dikhianatkannya itu ; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan 
dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Apakah orang yang mengikuti keridhoan Allah sama dengan 
orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam ? Dan itulah seburuk-
buruk tempat kembali. (Ali Imran : 161 - 162)  
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Bila orang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, dan dituntun dalam kebenaran ini, maka tindak kejahatan akan dapat 
dicegah.  

Salah satu tindak kajahatan orang-orang yang jauh dari agama adalah sekelompok orang yang memberikan layanan 
kesehatan seakan-akan mereka adalah dokter padahal meraka tak memiliki sedikitpun ilmu tentang itu. Meskipun sama sekali 
tidak tahu menahu tentang bidang pengobatan, orang-orang ini menipu para pasien dan dengan tega memperlakukan mereka 
tanpa tindakan serius. Dan tindakan seperti ini kerapkali berakhir dengan kematian si pasien. Tanpa mempedulikan akibatnya, 
mereka hanya memikirkan perolehan keuntungan dan uang. Dalam salah satu ayat-Nya, Allah memberi perintah kepada 
kaum mukmin untuk "menyampaikan amanat kerpada yang berhak menerimanya" (An Nisa: 58). Kesehatan seseorang juga 
sesuatu yang sangat berharga. Oleh karenanya, berkaitan dengan ayat di atas, kita harus menghindari sejauh mungkin 
melakukan pekerjaan yang bukan keahliannya, yang apabila dilakukan akan membahayakan manusia lain.  

Sepanjang perjalanan hidup, barangkali orang akan menemukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak 
memiliki rasa takut kepada Allah. Keengganannya untuk melihat dan menyadari pembalasan dari Allah, menyebabkan orang 
tersebut kerap memfitnah orang lain yang tak berdosa. Sementara itu, ia hanya memikirkan bagaimana orang-orang tersebut 
mengikuti kata-katanya. Orang seperti ini benar-benar melalaikan diri bahwa Allah mengawasi segala sesuatu, tanpa kecuali, 
dan segala sesuatu ada balasannya di hari akhir kelak. Bagi yang memiliki pemahaman seperti ini, ujian, penderitaan, atau 
dijebloskannya ia ke dalam penjara tidak meruntuhkan keyakinannya. Allah, dalam Al Qur'an, menyatakan hukuman bagi 
para pemfitnah, yakni sebagai berikut:  

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira 
bahwa berita bohong buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat 
balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam 
penyebaran berita bohong itu baginya adzab yang besar. (An Nur: 11) 

Seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah tidak menghormati dan menghargai orang lain. Hilangnya rasa 
takut ini menerangkan mengapa pemilik restoran tidak menjalankan bisnisnya secara sehat, atau mengapa kebanyakan orang 
tidak menghargai yang lebih tua. Demikian pula, ketiadaan rasa takut kepada Allah mengakibatkan banyak pasien terlantar di 
ruang-ruang gawat darurat tanpa perawatan memadai, orang malang dan teraniaya, dan jutaan orang terbunuh hanya untuk 
perebutan lahan, dan sebagainya, dan sebagainya.  

Dalam masyarakat yang memiliki ketaatan kepada Allah, tak seorang pun melakukan tindakan tak bermoral ini, 
menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya akan menjumpainya di hari akhir kelak. Dengan 
orang-orang yang memiliki suara hati nurani, masyarakat ini bebas menikmati kedamaian dan kebenaran. Usaha keras 
bersama dalam memerangi dosa, pelacuran, dan berbagai tindakan amoral lainnya yang ditunjukkan dengan rasa hormat, 
kebaikan, dan kedamaian menjamin keutuhan tali kekeluargaan, yang diyakini merupakan hal mendasar bagi terbentuknya 
masyarakat yang kuat. Masyarakat menikmati suatu asas kehidupan sesungguhnya karena mereka bertanggung jawab atas 
satu dengan lainnya.  

Terapi Menjadikan Islam Sebagai Solusi Untuk Menyelesaikan 
Segala Masalah 

Seseorang yang menyandarkan dirinya pada prinsip-prinsip dalam Al Qur'an selalu sanggup menyelesaikan permasalahan 
hidupnya dan senantiasa bertindak bijaksana. Demikianlah, orang yang hidup dengan prinsip tersebut tak pernah merasakan 
frustasi, bagaimana pun rumit keadaan yang dihadapi. Karena itulah, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran 
agama, tak seorang pun dari mereka yang tak dapat menyelesaikan masalahnya.  

Ketika nilai agama tidak ditegakkan, manusia tidak menunjukkan kemanusiaannya. Permasalahan sederhana sekalipun, 
tidak akan terselesaikan secara bijaksana dalam masyarakat tak beragama. Masyarakat demikian menghadapi kesukaran 
terus-menerus sepanjang hidupnya. Jangankan mencari penyelesaian, justru mereka mencari masalah dalam kesehariannya, 
seolah-olah itu adalah malapetaka yang tak mungkin terselesaikan. Karena tak sanggup menyelesaikan masalah yang bertubi-
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tubi dalam setiap segi kehidupannya, mereka kemudian berputus asa dan menggugat. Sementara itu, karena gagal 
mempertahankan alasan, mereka tak mendapatkan satu pun pemecahan. Bahkan jika mereka mendapatkannya, hal itu terbukti 
tidak rasional, karena yang mereka dapatkan berasal dari pemikiran dangkal.  

Alasan utama mengapa konflik senantiasa tak terselesaikan dalam masyarakat yang jauh dari agama adalah anggota 
masyarakat sendiri tidak mampu menyelesaikan persoalan pribadinya. Seseorang yang tidak menyandarkan dirinya pada 
prinsip-prinsip Islam akan mengatasi persoalannya dengan cara-cara mereka sendiri. Dalam hal ini, dia berusaha memuaskan 
diri sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Dalam setiap tindakannya, dia tak mau menghadapi resiko, 
dan tak mau menghabiskan tenaga dan biaya, atau mengambil tanggung jawab yang bermanfaat bagi kepentingan orang lain.  

Bahkan hal sepele yang gampang diatasi menjadi teka-teki baginya. Setiap orang ingin mempengaruhi orang lain, 
bertindak menjilat atasannya, ingin kedudukannya diakui, atau paling tidak ingin menjadi orang yang selalu memberi "kata 
akhir" atau keputusan. Kepribadian yang demikian menyebabkan orang lain tak bisa memberikan sumbang sih pemikiran. 
Alasan dibalik kedunguan orang yang tak mau hidup dengan prinsip-prinsip agama yang ingin membawa kesimpulan yang 
memuaskan dinyatakan dalam ayat berikut ini:  

… Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka terpecah 
belah. Yang demikiann itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. (QS. Al-Hasyr: 14).  

Contoh paling sering terlihat dalam program diskusi terbuka yang ditayangkan di televisi. Peserta mendiskusikan suatu 
hal selama berjam-jam. Karena setiap orang cenderung mengeluarkan bantahan, didapatlah ketidaksepakatan yang bersifat 
umum. Para peserta barangkali membenarkan pemikiran lawan bicaranya, akan tetapi kesombongan mencegah mereka 
mengakuinya, dan yang paling penting bagi mereka semata-mata menunjukkan perlawanan. Hal ini dikarenakan, yang 
sesungguhnya ingin dicapai bukanlah kebenaran, akan tetapi menjadi orang yang memberikan keputusan akhir. Yang 
mengherankan, selama diskusi, berbagai masalah, konflik dan perbedaan cenderung meningkat. Sesungguhnya, dari awal 
mereka memang tak berniat untuk menemukan solusi. Mereka membangun dan bernaung dalam kesombongan philosophi, 
berpedoman bahwa materi sesungguhnya adalah berdiskusi, berekspresi, dan mengubah cara pandang orang. Mereka berpikir 
bahwa wajar saja ketika tidak mendapati solusi setelah berdiskusi berjam-jam.  

Orang-orang beriman, menyadari bahwa Allah memperhitungkan segala sesuatu, mengharuskan orang bertindak 
bijaksana dan hati-hati dalam setiap keadaan. Mereka membuat keputusan paling tepat dan menemukan solusi terbaik. 
Mereka dapat memutuskan segala permasalahan dengan cepat tanpa terhalang apapun, karena mereka dituntun oleh moral 
terbaik, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir yang diilhami oleh ajaran Alqur'an. "Urusan mereka diputuskan dengan 
musyawarah antara mereka" (QS. Asy-Syuura: 38).  

Setiap saat mereka mengambil pilihan yang paling diridloi Allah. Tak satupun hal yang bertentangan dengan keadilan dan 
kebenaran, meski barangkali itu berlawanan dengan kepentingan atau kepuasan pribadi mereka.  

Dengan hanya mengabdi pada Allah dan mengharap imbalan hanya dari-Nya, orang mukmin tak pernah mencari 
pengakuan dari orang lain, mencari gelar di mata manusia ataupun disanjung oleh mereka. Oleh karenanya, dalam setiap 
keputusan yang mereka ambil, mereka senantiasa menerima dukungan, bimbingan, ilham, dan hikmah dari Allah.  

Orang beriman memiliki ketakutan dan ketundukan yang sangat pada aturan Allah, sehingga ia diberi "furqaan" untuk 
membedakan yang hak dan yang bathil (QS. Al-Anfal: 29) sehingga ia tiba pada keputusan yang tepat. Mereka pun akan 
mendapatkan "jalan keluar" (QS. Ath-Thalaq: 2) dan "kemudahan dalam segala urusan" (QS. Ath-Thalaq: 4). 

Dan Lain-lain  
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Menjadikan Ajaran Islam Sebagai Metode Mendeteksi 
Penyakit Fisik & Mental 

 

Ajaran-ajaran Islam dapat kita jadikan metode untuk mendeteksi penyakit. misalnya jika kita tak bisa bersalaman, waspadai 
adanya apraksia. Jika kita tak bisa menangis, mungkin ada gangguan pada nervus optikus. Jika perilaku kita buruk, mungkin 
kita ada gangguan pada lobus frontal. jika kita tak mau sholat berjamaah dan bersosialisasi dengan masyarakat, waspadai 
gejala skizofrenia!. 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ternyata ajaran-ajaran Islam seperti sholat, dzikir, do’a, dan lain-lain, dapat 
kita jadikan modalitas terapi untuk mengatasi gangguan fisik dan mental. 

Kini, saya yang bodoh ingin menyampaikan apa yang saya pahami tentang kehebatan ajaran Islam yang lain. Betulkah ajaran 
Islam dapat kita jadikan metode mendeteksi penyakit? 

Kesadaran 

Seluruh ajaran Islam adalah tentang sadar dan menyadarkan. Orang yang sadar harus menyadarkan orang yang tidak sadar 
dan orang yang tidak sadar harus disadarkan. Allah mengutus para nabi adalah untuk menyadarkan umat manusia ketika 
kesadaran umat manusia semakin menurun. Allah juga menjaga kesadaran para kekasih-Nya dengan peringatan, ujian, 
musibah, penyakit, dan sebagainya. 

Menurut para pakar neurologi, Kesadaran merupakan fungsi utama susunan saraf pusat. Untuk mempertahankan fungsi 
kesadaran yang baik, perlu suatu interaksi yang konstan dan efektif antara hemisfer serebri yang intak dan formasio 
retikularis di batang otak. Gangguan pada hemisfer serebri atau formasio retikularis dapat menimbulkan gangguan kesadaran. 
Bergantung pada beratnya kerusakan, gangguan kesadaran dapat berupa apati, delirium, somnolen, sopor atau koma. Koma 
sebagai kegawatan maksimal fungsi susunan saraf pusat memerlukan tindakan yang cepat dan tepat, sebab makin lama koma 
berlangsung makin parah keadaan susunan saraf pusat sehingga kemungkinan makin kecil terjadinya penyembuhan 
sempurna. 

Anatomi Fisiologi  

Lintasan asendens dalam susunan saraf pusat yang menyalurkan impuls sensorik protopatik, propioseptik dan perasa 
pancaindra dari perifer ke daerah korteks perseptif primer disebut lintasan asendens spesifik atau lintasan asendens lemniskal. 

Ada pula lintasan asendens aspesifik yakni formasio retikularis di sepanjang batang otak yang menerima dan menyalurkan 
impuls dari lintasan spesifik melalui koleteral ke pusat kesadaran pada batang otak bagian atas serta meneruskannya ke 
nukleus intralaminaris talami yang selanjutnya disebarkan difus ke seluruh permukaan otak. 

Pada hewan, pusat kesadaran (arousal centre) terletak di rostral formasio retikularis daerah pons sedangkan pada manusia 
pusat kesadaran terdapat didaerah pons, formasio retikularis daerah mesensefalon dan diensefalon. Lintasan aspesifik ini oleh 
Merruzi dan Magoum disebut diffuse ascending reticular activating system (ARAS). Melalui lintasan aspesifik ini, suatu 
impuls dari perifer akan menimbulkan rangsangan pada seluruh permukaan korteks serebri. 
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Dengan adanya 2 sistem lrntasan tersebut terdapatlah penghantaran asendens yang pada pokoknya berbeda. Lintasan spesifik 
menghantarkan impuls dari satu titik pada alat reseptor ke satu titik pada korteks perseptif primer. Sebaliknya lintasan 
asendens aspesifik menghantarkan setiap impuls dari titik manapun pada tubuh ke seluruh korteks serebri. Neuron-neuron di 
korteks serebri yang digalakkan oleh impuls asendens aspesifik itu dinamakan neuron pengemban kewaspadaan, sedangkan 
yang berasal dari formasio retikularis dan nuklei intralaminaris talami disebut neuron penggalak kewaspadaan. Gangguan 
pada kedua jenis neuron tersebut oleh sebab apapun, termasuk gangguan setan dan memakan makanan dari hasil uang haram, 
akan menimbulkan gangguan kesadaran. 

ETIOLOGI  

A. Menurut kausa : 

1. Kelainan otak  

— trauma : komosio, kontusio, laserasio, hematoma epidural, hematoma, subdural. 

— gangguan sirkulasi : perdarahan intraserebral, infark, otak oleh trombosis dan emboli. 

— radang : ensefalitis, meningitis. 

— neoplasma : primer, metastatik. 

— epilepsi : status epilepsi. 

2. Kelainan sistemik 

— gangguan metabolisme dan elektrolit : hipoglikemia, diabetik ketoasidosis, uremia, gangguan hepar, hipokalsemia, 
hiponatremia. 

— hipoksia : penyakit paru berat, kegagalan jantung berat, anemia berat. 

— toksik : keracunan CO, logam berat, obat, alkohol. 

B. Menurut mekanisme gangguan serta letak lesi : 

- gangguan kesadaran pada lesi supratentorial. 

— gangguan kesadaran pada lesi infratentorial. 

— gangguan difus (gangguan metabolik). 

PATOFISIOLOGI  

Lesi Supratentorial 

Pada lesi supratentorial, gangguan kesadaran akan terjadi baik oleh kerusakan langsung pada jaringan otak atau akibat 
penggeseran dan kompresi pada ARAS karena proses tersebut maupun oleh gangguan vaskularisasi dan edema yang 
diakibatkannya. 

Proses ini menjalar secara radial dari lokasi lesi kemudian ke arah rostro-kaudal sepanjang batang otak. Gejala-gejala klinik 
akan timbul sesuai dengan perjalan proses tersebut yang dimulai dengan gejala-gejala neurologik fokal sesuai dengan lokasi 
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lesi. Jika keadaan bertambah berat dapat timbul sindroma diensefalon, sindroma mesensefalon bahkan sindroma ponto-
meduler dan deserebrasi. Oleh kenaikan tekanan intrakranial dapat terjadi herniasi girus singuli di kolong falks serebri, 
herniasi transtentoril dan herniasi unkus lobus temporalis melalui insisura tentorii. 

 

Lesi infratentorial  

Pada lesi infratentorial, gangguan kesadaran dapat terjadi karena kerusakan ARAS baik oleh proses intrinsik pada batang otak 
maupun oleh proses ekstrinsik. 

Gangguan difus (gangguan metabolik)  

Pada penyakit metabolik, gangguan neurologik umumnya bilateral dan hampir selalu simetrik. Selain itu gejala 
neurologiknya tidak dapat dilokalisir pada suatu susunan anatomik tertentu pada susunan saraf pusat. Penyebab gangguan 
kesadaran pada golongan ini terutama akibat kekurangan O2, kekurangan glukosa, gangguan sirkulasi darah serta pengaruh 
berbagai macam toksin. 

Kekurangan O2  

Otak yang normal memerlukan 3.3 cc O2/100 gr otak/menit yang disebut Cerebral Metabolic Rate for Oxygen (CMR O2). 

CMR O2 ini pada berbagai kondisi normal tidak banyak berubah. Hanya pada kejang-kejang CMR O2 meningkat dan jika 
timbul gangguan fungsi otak, CMR O2 menurun. Pada CMR O2 kurang dari 2.5 cc/100 gram otak/menit akan mulai terjadi 
gangguan mental dan umumnya bila kurang dari 2 cc 02/100 gram otak/menit terjadi koma. 

Glukosa 

Energi otak hanya diperoleh dari glukosa. Tiap 100 gram otak memerlukan 5.5 mgr glukosa/menit. Menurut Hinwich pada 
hipoglikemi, gangguan pertama terjadi pada serebrum dan kemudian progresif ke batang otak yang letaknya lebih kaudal. 

Menurut Arduini hipoglikemi menyebabkan depresi selektif pada susunan saraf pusat yang dimulai pada formasio retikularis 
dan kemudian menjalar ke bagian-bagian lain. Pada hipoglikemi, penurunan atau gangguan kesadaran merupakan gejala dini. 

Gangguan sirkulasi darah  

Untuk mencukupi keperluan O2 dan glukosa, aliran darah ke otak memegang peranan penting. Bila aliran darah ke otak 
berkurang, O2 dan glukosa darah juga akan berkurang. 

Toksin 

Gangguan kesadaran dapat terjadi oleh toksin yang berasal dari penyakit metabolik dalam tubuh sendiri atau toksin yang 
berasal dari luar (narkoba) / akibat infeksi. 

KLINIK  

Kesadaran mempunyai 2 aspek yakni derajat kesadaran dan kualitas kesadaran. Derajat kesadaran atau tinggi rendahnya 
kesadaran mencerminkan tingkat kemampuan sadar seseorang dan merupakan manifestasi aktifitas fungsional ARAS 
terhadap stimulus somato-sensorik. Kualitas kesadaran atau isi kesadaran menunjukkan kemampuan dalam mengenal diri 
sendiri dan sekitarnya yang merupakan fungsi hemisfer serebri. 
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Perbedaan kedua aspek tersebut sangat penting sebab ada beberapa bentuk gangguan kesadaran yang derajat kesadarannya 
tidak terganggu tetapi kualitas kesadarannya berubah. Dalam klinik dikenal tingkat-tingkat kesadaran : kompos mentis, 
inkompos mentis (apati, delir, somnolen, sopor, koma) 

Kompos mentis : Keadaan waspada dan terjaga pada seseorang yang bereaksi sepenuhnya dan adekuat terhadap rangsang 
visuil, auditorik dan sensorik. Ia sadar untuk apa dirinya diciptakan oleh Allah. Ia sadar bahwa dirinya adalah wakil Allah 
(khalifah) di muka bumi untuk menjaga diri, orang lain dan lingkungan. Ia sadar bahwa alam semesta adalah hasil penciptaan. 
Mendengar adzan dikumandangkan, ia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjama’ah. Melihat 
orang butuh pertolongan, ia segera menolong atau jika tidak bisa menolong, ia akan menyeru orang lain yang bisa menolong 
untuk memberikan pertolongan. 

Apati  : sikap acuh tak acuh, tidak segera menjawab bila ditanya. Mendengar adzan dikumandangkan, ia cuek. Ada orang 
butung pertolongan, berpikir lama sebelum menolong. 

Delir  : kesadaran menurun disertai kekacauan mental dan motorik seperti desorientasi, iritatif, salah persepsi terhadap 
rangsang sensorik, sering timbul ilusi dan halusinasi. Ia mudah marah, tidak sabar, selalu berburuk sangka, benci jika 
disadarkan, ia dirundung penyakit-penyakit jiwa. 

Somnolen : penderita mudah dibangunkan, dapat bereaksi secara motorik atau verbal yang layak tetapi setelah memberikan 
respons, ia terlena kembali bila rangsangan dihentikan. ia kembali ke agama hanya saat ada masalah, diberi penyakit, diberi 
shock terapi dengan cerita tentang adzab kubur atau siksa jahanam. masalah hilang, hilang pula keinginan beribadah. orang 
seperti ini harus sering diberi masalah. 

Sopor (stupor) : penderita hanya dapat dibangunkan dalam waktu singkat oleh rangsang nyeri yang hebat dan berulang-
ulang. Makanya Allah harus menjaga kesadarannya dengan terus-terusan memberinya masalah besar agar kesadarannya tidak 
semakin menurun. 

Koma : tidak ada sama sekali jawaban terhadap rangsang nyeri yang bagaimanapun hebatnya. Orang seperti ini diberi 
peringatan atau tidak, tak akan sadar. Bencana sebesar apa pun tak akan menyadarkannya. Dunia diancam XXX (Narkoba, 
HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa) tak peduli. 

PEMERIKSAAN KLINIK  

Pemeriksaan klinik penting untuk etiologi dan letaknya proses patologik (hemisfer batang otak atau gangguan sistemik). 
Pemeriksaan sistematis dilakukan sebagai berikut : 

Anamnesis  

— penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya. Misalnya korupsi, atheisme, dan lain-lain. 

— keluhan penderita sebelum terjadi gangguan kesadaran. 

— obat-obat diminum atau pengobatan sebelumnya. Tanyakan pula, agama apa yang dianut sebelumnya. 

— apakah gangguan kesadaran terjadi mendadak atau perlahan-lahan. 

Pemeriksaan fisik 

— tanda-tanda vital : nadi, pernapasan, tensi, suhu. 

— kulit : ikterus, sianosis, luka-luka karena trauma 
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— toraks : paru-paru, jantung. 

— abdomen dan ekstremitas 

Demikianlah, seperti yang telah kita bahas sejauh ini, kesadaran dapat kita jadikan metode untuk mendeteksi penyakit. Jika 
disadarkan oleh apa pun tak membuat kita bergeming, mungkin kita sedang dalam keadaan koma. 

Berkomunikasi dengan Baik, Menyimak, Membaca dan Menulis 

Berkomunikasi dengan baik adalah bagian dari ajaran Islam. Dakwah dapat kita jadikan latihan untuk berkomunikasi dengan 
baik. Bersosialisasi dengan orang lain membutuhkan keterampilan berkomunikasi. Mengucapkan salam adalah cara latihan 
bicara yang mudah. 

Ketika kita membaca al-qur’an, hadist, atau mendengarkan ceramah agama dan kata-kata kebaikan, kita harus menyimaknya 
dengan baik. Kita juga harus banyak membaca agar ilmu kita bertambah. Terlebih, perintah membaca adalah ayat al-quran 
pertama yang Allah turunkan. Sedangkan menulis adalah untuk penyebarluasan informasi. 

Afasia adalah gangguan bahasa yang multimodalitas, artinya tidak mampu berbicara, menyimak, menulis dan membaca. 
Tergantung dari jenis afasianya, ketidak mampuan dalam modalitas tersebut tidak merata tetapi satu lebih menonjol dari yang 
lain. 

Jika kita sulit berkomunikasi dengan baik, daya menyimak kita menurun, kemampuan membaca dalam arti luas terganggu, 
dan keterampilan menulis hilang, kita patut curiga bahwa kita mengidap afasia. 

Mengamati, Memikirkan, dan Bertindak  

Tiga unsur tingkah laku manusia terhadap alam sekelilingnya ialah pengamatan, pikiran dan tindakan. Ayat-ayat al-qur’an 
mengajak kita mengamati, berpikir, dan bertindak. Dalam bidang neurologi tiga unsur tersebut tertuang dalam fungsi 
sensorik, luhur dan motorik. 

Dalam keadaan sakit, unsur-unsur tadi dapat terganggu. Gangguan tersebut dapat berupa gejala neurologik elementer, 
misalnya hemiparesis, hemihipestesia, koma, kejang dan sebagainya tetapi dapat pula berupa gejala neurologik luhur, yang 
merupakan kelainan integratif yang kompleks dari ke tiga fungsi di atas. 

Yang dimaksud dengan fungsi luhur atau fungsi kortikal luhur adalah fungsi-fungsi : 

1. bahasa 

2. persepsi 

3. memori 

4. emosi 

5. kognitif 

Dalam neurologi, gejala elementer dan luhur dipergunakan untuk menetapkan adanya kerusakan di otak, baik tentang 
lokalisasi maupun luas lesinya. Ke dua fungsi tersebut sama pentingnya dalam penetapan diagnosis. Juga keduanya menuruti 
prinsip organisasi lateral dan longitudinal serebral. 
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Masih banyak ajaran-ajaran Islam yang dapat kita jadikan metode untuk mendeteksi penyakit, misalnya jika kita tak bisa 
bersalaman, waspadai adanya apraksia. Jika kita tak bisa menangis, mungkin ada gangguan pada nervus optikus. Jika perilaku 
kita buruk, mungkin kita ada gangguan pada lobus frontal. jika kita tak mau sholat berjamaah dan bersosialisasi dengan 
masyarakat, waspadai gejala skizofrenia!. Dan lain-lain. 

Menariknya, rata-rata gangguan yang telah saya paparkan sejauh ini disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak 
sedangkan setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Cara terbaik untuk menghindari gangguan setan adalah 
berlindung kepada Allah, ikuti semua perintah-Nya dan jauhi semua larangan-Nya. 

Mudah-mudahan pembahasan yang lebih luas tentang menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai metode mendeteksi penyakit 
dapat saya susun dalam suatu e-book. Wallahu a’lam (Muhammad Yusuf) 

Daftar referensi Menjadikan Ajaran Islam Sebagai Metode Mendeteksi Penyakit Fisik & Mental :  

1. Cermin Dunia Kedokteran, No. 34, Masalah Otak, 1984 

2. VCD Keajaiban Otak, Harun Yahya, NCR 

3. VCD Brain Story 1-4 

4. Neurologi Klinik ”Pemeriksaan fisik dan mental”, Prof. DR.dr. S.M Lumbantobing, Fakultas Kedokteran UI 

5. Dan Lain-lain72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
72 Benderahitam’s Weblog 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 280

BAB 7 
 

 

 

Dr. Al-Djoefrie  mengajak kepada para dokter Islam agar mau mempelajari dan meneliti thibbun nabawi serta menghimbau 
kepada ahli pengobatan Islam bukan dokter :  

”Thibbun Nabawi memang merupakan pengobatan Nabi atau istilahnya pengobatan dengan sistem islami yang mengambil 
bahan obat dan cara terapi dengan metode islam . Disaat sekarang banyak sekali para ihwanul muslimin antusias sekali dalam 
mempelajari thibbun nabawi ,tetapi alangkah sangat disayangkan kebanyakan dari mereka buta akan ilmu kedokteran dan 
hanya dengan mengandalkan buku bacaan saja tentang thibbun nabawi dan mempraktekkan kepada masyarakat tanpa dasar 
ilmu kedokteran .  
 
Kalau kita berbicara dengan mereka pastilah mereka akan membantah bahwa mereka juga mempelajari dari buku thibbun 
nabawi dan dengan membawa hadits dan Al-qur'an mereka mau mengobati pasien. semua benar yang dikatakan oleh hadits 
dan AlQur'an tetapi Nabi Muhammad S.A.W mengatakan berobatlah kepada yang ahlinya , zaman sekarang yang ahli dalam 
mengobati adalah dokter karena mereka sekolah bertahun-tahun disekolah kedokteran agar bisa menjadi dokter yang benar - 
benar ahli. jika para ihwanul muslimin ingin menjadi ahli dalam mengobati dengan thibbun nabawi haruslah mereka masuk 
kedokteran dahulu karena mereka agar bisa melakukan investigasi , mendiagnosa dan memberikan obat yang pas dosis 
kepada pasiennya.  
 
Jika mereka hanya mengandalkan keberanian tidaklah harus disalahkan mungkin karena kekurangan ilmu tetapi nekat. pada 
saat ini kita melihat banyak sekali tuntutan - tuntutan yang diberikan oleh pasien apabila tidak benar dalam memberikan 
terapi pengobatan atau mal praktek, ini yang harus diperhatikan oleh para ihwanul muslimin yang ingin belajar thibbun 
nabawi tetapi nekat mencoba - coba tanpa ilmu. jaman dahulu thibbun nabawi dipelajari oleh ahli pengobatan dengan 
bersekolah tidak bim salabim alakadbra , mereka belajar ilmu bertahun-tahun , pindah sekolah dari pondok yang satu ke 
pondok yang lain. Lah itu baru belajar .  
Saya tidak menyalahkan siapapun tetapi haruslah menyadari bahwasanya thibbun nabawi dapat diungkap rahasia dan 
kehebatannya hanya oleh dokter Islam. Yang sudah mempunyai dasar kedokteran tinggal mempelajari thibbun nabawi dan 
menelitinya maka Insya Allah Islam akan menunjukkan jati dirinya secara lengkap karena dibawa oleh orang-orang yang 
berilmu sehingga dapat melawan bantahan - bantahan karena mereka juga adalah seorang dokter tetapi mencintai agamanya 
dan ingin terus mengembangkan syiar Islam dengan kehebatan pengobatan Islamnya agar dapat diterima oleh semua 
kalangan dan bisa menjauhkan dari Mal praktek yang dapat masuk BUI PENJARA DUNIA PUNYA PAK POLISI. Marilah 
para dokter Islam yang sudah mempunyai dasar kedokteran kita meneliti terus pengobatan Islam demi agar ummat Islam 
dapat menjadi sehat dan tidak ketergantungan dengan Chemical drug atau obat kimia yang dapat merusak tubuh kita”73    

Islam Therapy mendukung para pakar kesehatan dari berbagai bidang ilmu kesehatan dan Forum Kedokteran Islam 
seperti FOKI dalam bekerjasama melakukan penelitian ulang seluruh ilmu kesehatan di seluruh dunia bersama pakar di 
bidangnya masing-masing dengan melibatkan para ulama al-Qur’an dan al-Hadist. Kemudian mengeluarkan fatwa mana 
petunjuk kesehatan yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak.  Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan para ahli 
kesehatan kita menjadi ahli kesehatan internasional. 

 
 
                                            
73 http://draldjoefrieproducts.blogspot.com.  
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FORUM KEDOKTERAN ISLAM INDONESIA 
 
Disingkat FOKI, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai INDONESIAN FORUM FOR ISLAMIC MEDICINE 
 
FOKI merupakan kelanjutan dari FOKKI (FORUM KAJIAN KEDOKTERAN ISLAM) yang didirikan tanggal 15 Desember 
1995 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1416 H untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.  
 
ASAS DAN AKIDAH  :  
FOKI ini berasaskan Pancasila dan berakidah Islamiyah.  
 
SIFAT  :  
FOKI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bersifat sosial, nirlaba dan non-politis. Dalam kegiatannya FOKI dapat 
bekerjasama dengan lembaga sejenis, perguruan tinggi, perhimpunan profesi, dan lembaga-lembaga lainnya, baik di dalam 
maupun di luar negri sejauh tidak bertentangan dengan Pedoman Kerja FOKI.  
 
TUJUAN  :  
FOKI ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan tentang kedokteran dan kesehatan ditinjau dari 
perspektif Islam, meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan iptek kedokteran, penelitian dan pengabdian/pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, sedemikian rupa sehingga mampu membawa masyarakat 
menjadi lebih taqwa kepada Allah swt, serta kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat yang diridhoi-Nya. 
 
Untuk mewujudkan tujuannya, FOKI melakukan kegiatan :  
 

1. Pengkajian dan penelitian masalah-masalah kedokteran dan kesehatan ditinjau dari ajaran Islam, norma-
normanya, nilai maupun etika.  

2. Membakukan dan menyebarluaskan hasil kajian dan penelitian di bidang kedokteran Islam kepada umat Islam 
dan pihak-pihak yang terkait, maupun yang berminat baik dalam maupun luar negeri. 

3. Menyempurnakan, membakukan dan menyebarluaskan materi pendidikan keislaman bagi mahasiswa kedokteran 
dan kesehatan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 

4. Bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan. 
5. Bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada umumnya.  
6. Bekerjasama membangun jaringan silaturrahim pada tingkat nasional maupun global di bidang kedokteran untuk 

mempercepat peningkatan dan penyetaraan kualitas dunia kedokteran Islam Indonesia pada percaturan global. 
7. Meningkatkan kerjasama antar pengkaji dan peneliti di bidang kedokteran dan kesehatan Islam sehingga tercipta 

ukhuwah Islamiyah yang dinamis untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.  
8. Bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dalam situasi khusus yang sangat diperlukan 

masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. 
9. Menggalakkan saling tukar menukar informasi di bidang kedokteran dan kesehatan Islam baik dalam maupun 

luar negeri.  
10. Memberikan masukan kepada Majlis Fatwa – Majlis Fatwa baik dalam maupun luar negeri agar dapat dihasilkan 

fatwa yang benar dari aspek ilmu kedokteran, sehingga dapat menjadi pegangan yang kuat bagi umat Islam dalam 
menciptakan kehidupan masyarakat yang diridhoi-Nya. 

 
PROGRAM KERJA KEPENGURUSAN FOKI PERIODE 2002-2005 
 

1. Melakukan kegiatan berupa seminar dan sebagainya untuk mengkaji dan meneliti masalah-masalah kedokteran 
dan kesehatan ditinjau dari ajaran Islam, norma-normanya, nilai maupun etika. Kegiatan tersebut dilakukan 1 
tahun sekali dengan tempat bergilir di antara Fakultas kedokteran anggota FOKI, terjadwal :  
1. UISU Medan, tahun 2003.  
2. UMI Makassar, tahun 2004.  
3. UII Yogyakarta, tahun 2005.  

2. Menyelenggarakan lokakarya untuk menyempurnakan, membakukan dan menyebarluaskan materi pendidikan 
keislaman bagi mahasiswa kedokteran dan kesehatan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Lokakarya 
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diselenggarakan secara bertahap, dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan penanggung jawab Fakultas 
Kedokteran Unissula Semarang. 

3. Menyelenggarakan staff exchange, problem base learning, penelitian, data base tenaga pengajar dan quality 
assurance, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan. Sebagai penanggung 
jawab kegiatan quality assurance : Fakultas Kedokteran YARSI Jakarta. 

4. Bekerjasama untuk mengembangkan model kepaniteraan klinik.  
5. Meningkatkan kerja sama dengan membangun jaringan silaturrahim pada tingkat nasional maupun global di 

bidang kedokteran untuk mempercepat peningkatan dan penyetaraan kualitas dunia kedokteran Islam Indonesia 
pada percaturan global. 

6. Meningkatkan kerjasama antar pengkaji dan peneliti di bidang kedokteran dan kesehatan Islam sehingga tercipta 
ukhuwah Islamiyah yang dinamis untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.  

7. Bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dalam situasi khusus yang sangat diperlukan 
masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri dengan membentuk task force. 

8. Membangun digital Library untuk saling tukar menukar informasi di bidang kedokteran dan kesehatan Islam baik 
dalam maupun luar negeri. 

9. Membentuk tim khusus sewaktu-waktu diperlukan untuk memberikan masukan kepada Majlis Fatwa – Majlis 
Fatwa baik dalam maupun luar negeri agar dapat dihasilkan fatwa yang benar dari aspek ilmu kedokteran, 
sehingga dapat menjadi pegangan yang kuat bagi umat Islam dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang 
diridhoi-Nya 

10. Mengembangkan program-program kemahasiswaan Islam baik nasional maupun internasional khususnya 
International Islamic Medical Student Camp dan Islamic Medical Student Association74. 

 

Kode Etik Kedokteran Islam 
SEJARAH KODE ETIK KEDOKTERAN 

� ETIKA adalah code of conduct: aturan tentang perilaku atau tingkah laku 
Etika Profesi Dokter: aturan yang mengatur tingkah laku dan perilaku para dokter, khususnya yang berkaitan dengan 
ketika seorang dokter menjalankan pekerjaannya sebagai dokter. 

� Sekitar th 2500 SM di kalangan bangsa babilonia sdh dikenal “code of conduct” yg secara terperinci mengatur sikap 
yang dituntut dari seorang dokter bahkan sanksi. Kode etik ini dikenal “KODE ETIK HAMURABBI” yang ditulis 
oleh HAMURABBI 

� HIPPOCTRATES (Yunani) terkenal dengan sumpah yang dibuatnya, Hippocratic Oath = Sumpah Hippoctrates : 
yang berisikan aturan-aturan yang melindungi hak pasien dan dipihak lain menimbulkan perasaan yg lebih dalam dan 
luhur bagi dokter, tanpa menjatuhkan sanksi. 

  
 
KODE ETIK 

� Buku pertama di dunia ttg etika kedokteran ditulis oleh Ishaq bin Ali Rahavi (dr. muslim) yang berjudul :“Conduct of 
Physician” 

� Dr. Thomas Percivalis (1740-1804) (Inggeris) menulis yang lebih lengkap ttg etika bagi para dokter. 

� Atas dasar ini thn 1847 American Medical Association mengeluarkan Kode Etik Kedokteran 

� Kode Etik Kedokteran Indonesia mulai berlaku berdasarkan Kepmen kes th 1969 

� Thn 1983 sedikit mengalami penyesuaian berdasarkan Kepmenkes No.434/1983 

� Thn 2002 PB IDI sedikit merevisi tapi tidak mendasar 
                                            
74 Hasil pencarian lembaga yang berhubungan dengan Islam Therapy melalui internet 
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KODE ETIK KEDOKTERAN ISLAM 
 
The 1st International Conference on Islamic Medicine dilaksanakan di Kuwait tgl 6-10 Rabiul awal 1401 H. /12-16 Januari 
1981 Disepakati naskah “KODE ETIK KEDOKTERAN ISLAM” 
 
 
LATAR BELAKANG 

� Setiap dokter Muslim diharapkan mendapatkan darinya cahaya petunjuk untuk melakukan kegiatan profesinya dalam 
lingkungan ajaran Islam 

� Naskah ini merupakan kemudi bagi kedokteran untuk mengarahkan usaha-usaha mereka memajukan ilmu dan 
teknologi kedokteran untuk kesejahteraan manusia. 

 
PENDIDIKAN KEDOKTERAN ISLAM 

� Kenyataan hingga saat ini di fakultas kedokteran diajarkan mata kuliah studi keislaman namun masing-masing bidang 
tersebut berjalan sendiri-sendiri. 

� Hendaknya diupayakan agar diintegrasikan ilmu pengetahuan Kedokteran dengan bidang studi keislaman baik pada 
tahap konsep maupun praktik. 

INTEGRASI 
Dengan memasukkan Nilai-nilai keislaman ke dlam bidang ilmu Kedokteran dan mempergunakan berbagai teori dan konsep 
yang terdapat dalam ilmu pengetahuan Kedokteran untuk menjabarkan ajaran yang terdapat dalam bidang studi keislaman 
 
PROFESI KEDOKTERAN 

� Profesi kedokteran adalah profesi mulia: 

� Karena seorang dokter akan melakukan profesinya / tugas pengobatan dgn tidak terpengaruh oleh pertimbangan 
keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, maupun kedudukan sosial 

� Profesi Kedokteran harus berjalan searah dengan Rahmat Allah 
Tidak pernah berlawanan 

� Tidak pernah sebagai hukuman 

� Tidak pernah menyerah pada tekanan-tekanan sosial yang didorong oleh permusuhanatau dendam pribadi, ataupun 
politisSebagai Rahmat dalam situasi dan kejadian apapun 

 

PRAKTIK KEDOKTERAN 

� Merupakan kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan bangsa akan para dokter dalam pelbagai spesialisasi 

� Merupakan suatu pernyataan ibadah dan amal dalam usaha memelihara kehidupan 

� Pengadaan praktik kedokteran adalah perintah agama kepada masyarakat, disebut “ FARDU KIFAYAH” yang dapat 
dinikmati oleh warga yang membutuhkannya. 

� Untuk tujuan pengobatan, adalah diizinkn melihat bagian-bagian tubuh yang tersembunyi yang dan sangat peribadi, 
yang diturunkan dari perundang-undangan 

� Islam mengajarkan “apabila terpaksa melakukannya tanpa tujuan jahat” 

� Di zaman Nabi, korps wanita perawat bekerja sama dengan pasukan Nabi berperang untuk mengobati dan membalut 
luka dibagian tubuh mana saja. 

� Tidak membedakan Agama 
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� Sejak dahulu negara-negara muslim mempekerjakan dokter-dokter Nasrani dan Yahudi dan memperlakukan mereka 
dengan kemurahan hati. 

� Nabi sendiri sewaktu hijrah menggunakan Abdullah bin Uraikit, seorang non muslim sebagai penunjuk jalan. 

 
 
CIRI-CIRI DOKTER MUSLIM 

� Harus Beriman Kepada ALLAH 

� Mengerjakan perintah-NYA 

� Meninggalkan semua larangan-NYA 

� Menaati-NYA secara sembunyi maupun terang-terangan. 

� Harus dikaruniai kebijaksanaan dan kemampuan memberi peringatan 

� Ia harus senantiasa gembira dan berbesar hati 

� Murah senyum 

� Penyayang 

� Toleransi 

� Pemberi maaf dan bukan penghukum 

� Pelindung dan bukan pengungkap 

� Tenang dan bukan tergesa-gesa sekalipun waktu kritis 

� Dipelihara kata-katanya sekalipun waktu bersendagurau 

� Lembut suaranya dan tidak pernah gaduh 

� Dapat dipercaya serta menimbulkan rasa hormat 

� Berhubungan secara baik, baik dengan orang kaya maupun orang miskin 

� Rendah hati dan penyabar tapi tidak merendahkan kemuliaannya 

� Harus menyadari / yakin sepenuhnya bahwa “kehidupan” itu milik Allah SWT dan “kematian” adalah akhir 
kehidupan dunia dan permulaan kehidupan berikutnya. 

� Dalam profesinya, seorang dokter adalah penyelamat bagi “kehidupan” dengan izin Allah SWT. 

� Mempertahankan dan memelihara kehidupan sebaik dan semampu mungkin 

� Hendaklah menjadi tauladan yang baik dengan memlihara kesehatan dirinya 

� Tidaklah pada tempatnya jika anjuran dan larangannya dia sendiri tidak menaatinya 

� Harus senantiasa berusaha agar tidak tertinggal dalam kemajuan ilmiah sehingga dapat meyakinkan pasien dengan 
bukti yang ada. 

� Harus memiliki pengetahuan tentang Undang-undang cara beribadah (Pokok-pokok FIQH) sehingga dapat memberi 
nasehat. 

 
 
HUBUNGAN DOKTER DENGAN DOKTER 

� Seorang dokter adalah saudara untuk setiap dokter dan teman sejawat dalam tugas mulia. 

� Bersama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bangsa. 
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� Sebagai suatu kelompok profesi dalam negara, para dokter secara kolektif bertanggung jawab dalam membuat 
rencana, mengambil tindakan, serta mengembangkan peraturan dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. 

� Harus menghormati kekurangan teman sejawat dengan memberikan nasehat atau menolongnya bila diminta. 

� Tidak boleh menggunjing teman sejawat 

� Saling menguatkan dan tidak bersaing. 

� Bekerjasama dengan jujur demi kepentingan pasien. 

� Jika ragu-ragu, menjadi kewajiban dokter agar berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat yang dianggap 
mempunyai pengetahuan lebih mendalam (ahlinya). 

 

 
“Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang pandai apabila kamu tidak mengetahui”  

(Q.S.An Nahl, 16:43; QS. Al Anbiyaa 21:7) 

Sesungguhnya yang menyembunyikan ilmu pengetahuan itu dilaknat Allah” 

 (Q.S.Al Baqarah 2: 159) 

Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu 
kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.  

(AL-QUR’AN , Al Anbiyaa (21) : 7) 

  
 
HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN 

� Pasien adalah tuan dan dokter adalah pelayan 

� Dokter hendaknya menempatkan pasien pada tempat perlindungan karena penyakitnya . Tidak boleh membedakan 
status: keadaan sosial, kekuasaan, atau hubungan pribadi. 

� Dalam praktek pribadi, tarif dokter adalah haknya yang syah (halal) dan segala penghasilannya adalah syah. Dan kata 
hati merupakan sensornya, sadar bahwa mata Allah selalu melihatnya. 

� Jika dalam keadaan darurat seseorang memerlukan pertolongan dokter maka dokter berkewajiban menolongnya dan 
bermurah hati serta menghindari memungut biaya jika akan menambah beban penyakitnya. 

� Profesi kedokteran pada dasarnya adalah suatu panggilan untuk menolong manusia dalam kesusahan karena sakit dan 
bukan untuk memeras. 

� Sesungguhnya dokter berhak mencari penghidupan yang layak dan memperoleh penghasilan yang bersih. 

 
 
RAHASIA PROFESI 

� Menyimpan rahasia-rahasia orang lain sesungguhnya adalah diperintahkan bagi semua orang muslim termasuk 
dokter. 

� Pasien harus menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan penyakitnya. 

  
 
KEPERCAYAAN PASIEN 

� Pasien harus yakin bahwa rahasia –rahasia yang disampaikan kepada dokter akan aman. 

� Dokter harus meyakinkan pasien bahwa rahasianya dipegang. 
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� Dokter hendaknya memegang rahasia sebagai amanah. 

 
 
 

PERAN DOKTER DI MASA PERANG, ISLAM MEMERINTAHKAN: 

� Agar korban terluka dilindungi oleh status lukanya 

� Yang tertawan dilindungi oleh status tawanannya. 

HADIST NABI 

Nabi bersabda kepada pengikutnya “Saya percayakan tawanan ini kepada kemurahan hati kalian” 

� Dokter tidak boleh bertindak semena-mena kepada korban perang sekalipun musuhnya. 

� Semua perbuatan dokter akan ditunjukkan untuk menawarkan pengobatan dan perawatan kepada pihak teman 
maupun musuh. 

  
FIRMAN ALLAH: (Surat ALMAIDAH, 8) 

 
“Janganlah kebencian kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak dapat berlaku adil.” 

 
Rasulullah bersabda, “Tolonglah saudaramu yang dzalim atau yang didzalimi.”  

Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah saya akan menolong orang yang didzalimi tapi bagaimana dengan orang dzalim?” 
Rasulullah menjawab : “ Dengan menghalanginya berbuat dzalim.” 

  
 
DOKTER DAN MASYARAKAT 

� Dokter sebagai anggota Masayakat, perlu aktif, berinteraksi dan memelihara kesehatan masyaraat. 

� Tugas dokter di masyarakat selain untuk pengobatan penyakit juga untuk pencegahan penyakit 

� Hadist rasulullah 

Isyarat untuk kebijakan preventive: 

“Apabila kamu mendengar penyakit menular berjangkit di suatu daerah, janganlah kamu pergi kesana. Tetapi bila 
penyakit itu berjangkit di mana kamu berada, janganlah kamu keluar daripadanya” 

� Profesi kedokteran bersama-sama dgn masyarakat memikul kewajiban memerangi kebiasaan-kebiasaan yang dapat 
merusak diri dan lingkungan seperti : 

� Kebiasaan merokok 

� Kebersihan diri dan lingkungan 

� Pencemaran lingkungan 

� Penyakit-penyakit menular sexual 

� Penggunaan obat-obat terlarang 
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SUMPAH DOKTER ISLAM 

Saya bersumpah dengan nama Allah….  

Akan senantiasa mengingat Allah dalam melaksanakan profesi saya 

Saya akan berikhtiar dalam melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan keadaan, melakukan semampu mungkin ntuk 
menyelamatkannya dari kematian, penyakit,rasa nyeri, dan kecemasan. 

Akan memelihara kemuliaan manusia, menutupi pribadinya,dan menyimpan rahasianya 

Dalam segala hal menjadi alat dari rahmat Allah memberikan perawatan kedokteran pada yang dekat dan yang jauh, yang 
taat dan yang berdosa, serta teman maupun lawan. 

Berjuang mengejar ilmu dan mengunakannya untuk keuntungan dan bukan aniaya bagi kemanusiaan. 

Saya akan menghormati guru-guru saya,mengajari sejawat saya yang masih muda, dan menjadikan saudara bagi setiap 
anggota profesi kedokteran yang bersatu dalam kesucian dan amal. 

Memelihara kepercayaan saya dalam pribadi dan dalam masyarakat,menghindari dari segala yang dapat menodai saya di 
mata Allah,Rasul-Nya,dan orang yang seaqidah dengan saya. 

Semoga Allah menjadi saksi terhadap sumpah ini.  

 
 
SUMPAH DOKTER  

 
PP no. 26 tahun 1960 

  
Demi Allah saya bersumpah bahwa 

Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan 

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran 

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan 

martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. 

Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan 
sekalipun diancam. 

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 
Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. 

Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, 
kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. 

Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 

Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan 
Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia 
Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya 
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RUJUKAN- RUJUKAN DARI Al-QUR’AN 

 
Asy – Syuaraa ayat 80 

“Dan apabila aku sakit, maka DIA lah yang menyembuhkanku.” 
 

Al-Alaq ayat 5 

“Yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.” 

 

Adz-Dzaariyaat ayat 21 

“ Dan pada dirimu sendiri, tidakkah kamu perhatikan?”  
 

At-Taubah ayat 36 

“ Dan janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri.”  
 

Thaha ayat 114 
“ Dan katakanlah: Wahai, Tuhanku karuniailah aku ilmu pengetahuan.” 

 

Az-Zumar ayat 9  
“ Hanyalah orang-orang yang mengingat Allah adalah orang-orang yang berpengetahuan.” 

 

Al Mujaadalah ayat 11 
“ Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat.”  
 

Al-Maaidah ayat 2 
“ Dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan amal saleh, tetapi janganlah bertolong-tolongan dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.”  
 

Al-Anbiyaa ayat 7 
“ Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang pandai, bila kamu tidak mengetahui.”  

 

Al Insaan ayat 8-9 
“ Mereka memberi makan dengan rasa kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Kami memberi makan 

kepadamu hanyalah karena perintah Allah kami tidak menginginkan balasan dan terima kasihmu.”  
 

Al Maaidah ayat 8  
“ Dan janganlah kebencian kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak dapat berlaku adil.”  

 

Al- Maaidah ayat 32 
“ Berdasarkan ini KAMI tetapkan bagi anak-anak Israil bahwa siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena 

hukuman pembunuhan atau karena membuat bencana di dalam negeri, maka berarti orang itu telah membunuh seluruhnya. 
Barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka berarti orang itu telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.” 
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Al- Baqarah ayat 195 
“ Janganlah tanganmu menjerumuskan engkau ke dalam kebinasaan.” 

 

Al-Hasyr ayat 9 
“ Mereka mendahulukan untuk orang lain, meskipun mereka termasuk orang-orang yang membutuhkan.”  

 

Al Maidah ayat 104 
“ Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami.”  

 
 

RUJUKAN DARI HADIST RASUL  
 

Riwayat Muslim   
“ Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-NYA, meskipun engkau tidak melihat-NYA, IA melihatmu.” 

 

Riwayat Bukhari 
“ Tubuhmu mempunyai hak atas dirimu.”  

 

Riwayat Ibnu Majah  
“ Tak ada aniaya dan penganiayaan dalam Islam.”  

“ Barang siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, Allah akan mengikatkanya dengan api neraka di hari kiamat.”  
 

Riwayat Anas  
“ Rasulullah telah menyebutkan dosa-dosa besar, yaitu menyekutukan Allah, membunuh manusia, durhaka kepada kedua 
orang tua. Setelah itu beliau berkata: maukah kamu saya beritahukan dosa besar yang paling besar. Beliau meneruskan, 

berkata atau memberi kesaksian palsu.” 
 

Riwayat Muslim   
“ Apabila mati seorang anak Adam, maka putuskanlah semua amalnya, kecuali tiga: sedekah yang berjalan terus, ilmu yang 

diajarkannya dan masih bermanfaat bagi orang lain atau anak yang selalu mendoakannya.”  
 

Riwayat Bukhari   
“ Tanda orang munafik itu ada tiga : Apabila ia berkata dusta, apabila berjanji dimungkiri, dan apabila ia dipercaya 

berkhianat.”  
 

Riwayat Bukhari   
“ Pada zaman dahulu ada seorang pria yang mengidap penyakit yang tak tertahankan. Diambilnya sebuah pisau lalu dipotong 

pergelangan tangannya sehingga ia mati sebelum darahnya mengering. Allah berfirman: makhluk KU telah mempercepat 
ajalnya…….. Aku mengharamkan syurga baginya.”  

 

Riwayat Bukhari  
“ Tolonglah saudaramu yang dzalim atau yang didzalimi. Berkata seorang sahabat: wahai rasulullah bagaimana saya akan 

menolong orang yang dzalim? Rasulullah menjawab: menghalangi dia berbuat dzalim itulah cara kita menolongnya.”  
 

Riwayat Thabrani  
“ Barangsiapa yang tidak mementingkan urusan orang islam,tidak dapat disebut muslim.”  
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Riwayat Bukhari 
“ Kalau kamu mendengar penyakit menular berjangkit di suatu daerah, janganlah kamu pergi ke sana. Tetapi bila penyakit itu 

berjangkit di mana kamu berada, janganlah kamu keluar daripadanya.” 
 

Riwayat Muslim  
“ Hubungan kasih sayang seorang mukmin dengan mukmin lain seperti tubuh, jika salah satu anggota tubuh sakit, maka 

seluruh tubuh merasakannya.”  
 

Riwayat Abu Musa  
“ Mukmin satu dengan mukmin lain seperti satu bangunan yang menguatkan satu sama lain.”  

 
RUJUKAN DARI KAIDAH FIQH  

� Keadaan darurat membolehkan yang terlarang 

� Mencegah yang buruk lebih utama daripada menciptakan yang baik. 

� Di mana didapati kesejahteraan, disana terdapat hukum Allah. 

 APLIKASI PERILAKU DOKTER MUSLIM 

 
1. Pelayanan kesehatan : umum 

 
2. Pelayanan kesehatan : rumah sakit 

UMUM 

� Menunjukkan akhlak dan budi pekerti sebagai seorang dokter muslim yaitu akhlakul karimah 

� Senantiasa berupaya menolong seseorang untuk mengatasi/ meringankan penderitaannya 

DI RUMAH SAKIT 

� Waktu pasien masuk rumah sakit 

� Selama dalam perawatan 

� Sewaktu akan pulang 

� Pasien masuk r.s. 

� Perhatikan 5 s 

1. Senyum 

2. Salam 

3. Sapa 

4. Sopan 

5. Santun 

DALAM PERAWATAN 

� Setiap memulai pemeriksaan didahului dengan mengajak pasien dan keluarganya untuk selalu mengingat Allah 
dengan membaca “Bismillahi Rahmani Rahim. 

� Meyakinkan pasien bahwa Dokter akan berupaya sebaik mungkin dalam memberikan perngobatan dan perawatan, 
tetapi Allah lah menyembuhkannya. Untuk itu harus kita senantiasa berdoa. 

� Memberikan kesabaran agar dapat menerima keadaan ini 
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� Diyakinkan lagi bahwa kesembuhan dari Allah sehingga kita harus bersyukur dengan ucapan “Alhamdulillah” 

 
 
Ingin Menjadi Dokter Profesional 
 
Duduk di kelas 1 SMAN Kuningan, bukan halangan bagi Hely Hilyatusa’dah untuk memiliki cita-cita tinggi. Apa sih cita-cita 
dara cantik ini? Putri kebaya 2006 itu ingin menjadi dokter. 
 
Melihat praktik dokter terasa menyenangkan bagi dara berusia 16 tahun itu. Namun, bukan didasari materi, melainkan lebih 
kepada aspek kerja social seorang dokter. “Image dokter sekarang memang lebih kepada materi. Di mana-mana ke dokter 
pasti mahal. Akibatnya, banyak masyarakat lebih memilih pengobatan alternative. Selain murah, alami, juga cepat sembuh. 
Nah inilah PR bagi dokter-dokter ke depan”, ujar Hely. 
 
Tujuan Hely menjadi dokter, tak lain untuk membantu masyarakat agar terhindar dan bebas dari penyakit. Banyak dokter saat 
menghadapi pasien hanya memeriksa dan memberi resep obat tanpa memberikan nasihat-nasihat agar terhindar dari penyakit. 
 
“Untuk itu, saya mendukung sekali banyak bermunculannya usaha pengobatan alternative. Pengobatan alternative, seperti 
Ponari, akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang dokter agar lebih professional”, kata dara asal Jl RE Martadinata Desa 
Ancaran itu. 
 
Keinginan putri kedua dari pasangan Haerul Ibad dan Azizah itu tak takut jika nanti benar-benar jadi dokter tersaingi oleh 
praktik pengobatan alternative. Dikatakannya, keduanya harus bersama berjalan asal tidak melanggar ketentuan, norma dan 
nilai-nilai agama. “Dokter akan terus laku, sepanjang dirasakan baik oleh pasien. Patokannya kan itu”, tandas gadis pintar dan 
murah senyum. 
 
Keinginan Hely semakin mantap karena didukung oleh orang tua. Hely berjanji, saat menjadi dokter kelak, akan memberikan 
pelayanan prima bagi semua pasien, tanpa membeda-bedakan status social, terlebih pasien dari keluarga tidak mampu. 
Demikianlah suatu cita-cita mulia yang sepertinya semua dokter memiliki cita-cita awal yang sama dengan cita-cita Hely. 
Penyusun menulis ulang dari Koran Harian Radar Kuningan 14 Agustus 2009 dengan harapan semua dokter terkenang 
kembali kepada cita-cita awal mereka dan melakukan Aksi kembali ke cita-cita awal. Penyusun sangat mendukung cita-cita 
Hely. “Soklah Neng Geulis, lanjutkan! Jangan lupa add me di FB ! he.he.he                 
 
Al-Hijamah/Bekam/Cupping Metodh 

Dr. Aiman Al-Husaini  Menjelaskan bahwa Bekam Adalah metode pengobatan klasik yang 
kini muncul kembali dan menjadi tren. Pelatihan bekam dan praktiknya menarik minat banyak 
dokter setelah kajian-kajian ilmiah di berbagai negara di dunia membuktikan efektivitas metode 
terapi klasik ini dalam mengobati dan memperingan berbagai keluhan penyakit. Khususnya 
karena Bekam memiliki kedudukan istimewa dalam tradisi pengobatan Nabi hingga beliau 
memberinya keistimewaan dalam banyak hadist, diantaranya: “Sungguh, pengobatan paling 
utama yang kalian gunakan adalah Bekam.” (HR. Al-Bukhari no. 5696 dan Muslim no. 1577 
dari Sahabat Anas bin Malik ) “Hendaklah kalian semua melakukan pengobatan dengan bekam 
di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari tujuh puluh dua penyakit.” 
(HR. Thobroni) 

Dr. Amir Muhammad Sholih  (Dosen tamu di Universitas Chicago, peraih penghargaan di 
Amerika di bidang pengobatan natural, dan anggota organisasi pengobatan alternatif di Amerika) 

mengatakan, “pengobatan dengan Bekam telah dipelajari dalam kurikulum-kurikulum kedokteran Amerika” 
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Dr. Sa’id Syukri  (Dokter THT di poliklinik spesial tuna rungu dan tuna wicara, sekaligus konsultan Fakultas kedokteran 
di Universitas Ohio, Amerika) mengatakan, “kita tumbuh dalam dominasi kedokteran barat dan sekarang kita mengalami 
berbagai kesengsaraan akibat obat-obatan kimia. Orang-orang barat mengerti fakta ini dan mulai mengadakan berbagai riset 
atau studi tentang pengobatan alternatif atau apa yang kita sebut dengan Thibbun Nabawi dengan hasil yang melampaui 
semua perkiraan, sementara kita masih menyembunyikan kepala di dalam pasir. Saya tidak membantah orang-orang yang 
mengkritik metode pengobatan dengan bekam ini, karena mereka tidak memahami sabda Nabi SAW dan menolak hasil-hasil 
paling mutakhir berbagai penelitian yang dilakukan bukan oleh kita, melainkan oleh orang-orang barat.” 

Sim Kie Jie, dalam bukunya yang berjudul DASAR TEORI ILMU AKUPUNKTUR pada BAB IV (Patogenesis) 
halaman 175, menulis : “Darah yang keluar dari pembuluh darah dan tidak mengalir disebut darah stasis atau I Xie. Darah 
stasis, selain tidak mempunyai fungsi darah lagi, bahkan menjadi materi yang membahayakan tubuh. Darah stasis dapat 
menjadi biang berbagai macam penyakit. Karena itu, darah stasis merupakan penyebab penyakit atau patogen” 

Seorang Dokter dari Jepang yang bernama Kawa Kurwawa Mengkonsentrasikan Penelitiannya terhadap bekam, dan ia 
menyimpulkan bahwa endapan-endapan darah merupakan faktor penyebab penyakit, dan bahwa bekam dapat menyembuhkan 
karena ia membersihkan tubuh dari endapan-endapan darah ini. 

Hasil kajian Prof. Canteil, ia menemukan bahwa kemampuan darah putih untuk memproduksi interferon bertambah sepuluh 
kali lipat setelah operasi Bekam. Bertambahnya interferon berarti bertambahnya kekebalan tubuh terhadap penyakit dan 
infeksi. Zat ini (interferon) digunakan dalam bentuk sintetis untuk menerapi sakit Hepatitis Virus dan penyakit AIDS. 

Dr. Wadda’ Amani Umar , menulis sebuah pengantar dari Editor untuk buku berjudul “BEKAM Sunnah Nabi & Mukjizat 
Medis, “Kaum Muslimin jarang sekali yang mau mendalami ilmu kedokteran warisan Nabi SAW. yang sangat lengkap. Di 
antara sebagian kedokteran warisan Nabi yang dilupakan adalah Bekam. Bahkan mendengar pun belum pernah. Malahan 
ilmu bekam diserahkan ke dunia Barat, sehingga mereka melakukan penelitian dan pembuktian terus-menerus, yang akhirnya 
mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mereka tidak menamakannya bekam. Tetapi tetap memakai prinsip 
kerja bekam, menyedot darah dan mengumpulkannya, kemudian mengeluarkannya, tentunya dengan teknik dan teknologi 
canggih. Hingga muncullah ahli bekam dari Negara Barat, seperti Dr. Michael Reed Gach dari California dengan bukunya 
Potent poins, a Guide to Self Care for Common Ailments (Titik-titik berkhasiat sebagai panduan perawatan diri dan 
pengobatan penyakit umum), atau penelitian Kohler D (1990) dengan bukunya The Connective Tissu as The physical 
Medium for Conduction of healing Energy in Cupping Therapeutic Metodh (Jaringan ikat sebagai media fisik untuk 
menghantarkan energi pengobatan dengan bekam), atau tulisan Thomas W. Anderson (1985) yang berjudul 100 diseases 
Treated by Cupping Metodh (100 penyakit yang dapat diobati dengan bekam), yang ternyata sesuai dengan hadist Nabi SAW. 
sekitar tahun 600 M yang diriwayatkan oleh At-Thobroni, bahwa pembekaman pada satu poin di sekitar tengkuk saja dapat 
menyembuhkan 72 penyakit. 

Dr. Ahmad Abdus Sami – Kepala Divisi Hepatologi di Rumah Sakit Angkatan Udara Mesir – mengatakan, “Unsur besi 
terdapat di dalam tubuh manusia dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang merupakan unsur-unsur panas yang bisa 
menyebabkan terhambatnya aktivitas sel-sel sehingga mengurangi imunitasnya terhadap virus. Karena itu, ditemukan kasus 
bahwa para pasien yang di dalam darah mereka ditemukan kadar besi yang tinggi, reaksi mereka terhadap pengobatan lebih 
lambat dibandingkan orang lain. Kemudian berbagai riset membuktikan bahwa pembuangan sebagian darah dari para pasien 
tersebut secara berulang-ulang akan membantu pemulihan kadar penolakannya terhadap pengobatan, sedangkan bekam 
merupakan salah satu metode untuk mengeluarkan dan membersihkan darah, dan metode ini telah dikenal sejak jaman 
dahulu, lantas Nabi SAW. pun mengakui manfaatnya. Akan tetapi, pengobatan ini harus dilakukan dengan cara-cara medis 
yang aman, di mana ia harus memenuhi syarat bersih dan steril. Para ilmuwan kita yang terhormat, tidak usah mengkritik 
metode pengobatan dengan bekam, tetapi seharusnya mereka melakukan riset medis dengan menggunakan standar-standar 
riset yang benar untuk memastikan efektivitas metode pengobatan ini. Mengenai para pasien yang pernah saya obati dengan 
bekam, saya katakan bahwa jumlah mereka itu sedikit dan tidak bisa dijadikan standar, akan tetapi hasil yang diperoleh 
sangat mencengangkan. Para pasien penyakit Hepatitis yang terinfeksi virus C dan memiliki kadar besi dan enzim tinggi di 
dalam tubuh; di mana mereka itu telah menjalani terapi bekam dengan metode medis yang benar secara berulang-ulang, maka 
reaksi mereka terhadap pengobatan dengan “interferon” dan “riboviron” meningkat, padahal sebelumnya mereka nyaris tidak 
memiliki reaksi positif terhadap pengobatan ini. Dari sini kita tahu bahwa pengobatan bekam nyata-nyata mampu mendukung 
dan bahu-membahu dengan sistem pengobatan modern. Bahkan sistem pengobatan ini sendiri merupakan sistem pengobatan 
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alami yang tidak mengakibatkan terjadinya efek samping. Ketika dulu saya di Jerman, saya tahu bahwa orang-orang di sana 
menggunakan bekam sebagai salah satu sarana pengobatan alternative. 

Bekam yang dikombinasikan dengan Ruqyah + Hexagonal Water, Insya Allah sangat bermanfaat untuk mengatasi 
berbagai keluhan yang dirasakan oleh para eks Penyalahguna Narkoba, IDU’S, dan ODHA.  

Silahkan baca buku dan lihat VCD : Metode Pengobatan Nabi SAW., karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah * Menjadi Dokter 
Muslim, karya Dr. indah S Y & Ust. Ahmad Su’udi * Bekam Pengobatan Nabi SAW., karya Dr. Aiman Al-Husaini * Bekam 
Sunnah Nabi & Mukjizat Medis, karya Syihab Al-Badri Yasin, editor dr. Wadda Amani Umar * Keampuhan Bekam 
“Pencegah & Penyembuh warisan Rosululloh”, karya Ust. Ahmad Fatahilah, pengantar Ust. Arifin Ilham * VCD Praktek 
Bekam, Syaikh Dr. Muhammad Musa Alu Nashr * dll. 

Ruqyah + Hexagonal Water 

Ruqyah Adalah pengobatan melalui bacaan ayat-ayat suci Al-qur’an dan Hadist untuk memohon kepada Allah bagi 
kesehatan fisik dan mental. Hasil penelitian di Klims Besar, Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan bahwa bacaan 
Al-Qur’an berpengaruh besar, hingga 97 %, dalam memberikan ketenangan dan menyembuhkan penyakit . 

Syeikh Abdur Rahman As-Sa’di berkata : “Al-Qur’an mengandung kesembuhan yang sifatnya umum dan menyeluruh, 
penyembuh penyakit hati (non fisik) dan penyakit badan (fisik) 

Hexagonal Water Adalah Air yang telah dimurnikan dengan menggunakan mesin Pemurni air (Reverse Osmosis 
System) yang dapat menghasilkan kualitas air minum yang bebas dari bakteri, virus, logam berat, serta diperkaya oksigen. 
Hexagonal Water dapat menguras racun dan segala biang penyakit sampai ke dalam inti sel, serta zat-zat yang tidak berguna 
dalam tubuh, memperbaiki kemampuan dan daya tahan tubuh. Masaru Emoto, mengungkapkan bahwa air dapat menyerap 
informasi dan energi dari luar, kemudian air tersebut dapat mengekspresikan sifat-sifat sesuai apa yang diterimanya. Lebih 
lanjut dalam buku berjudul The Hidden Messages in Water dan buku The Secret Life Of Water, ia menyebutkan bahwa air 
yang diambil dari danau menunjukkan kristal pentagonal. Kemudian, air yang diambil dari danau tersebut didoakan oleh 500 
orang selama 30 menit. Berikutnya air tersebut difoto ulang dan menunjukkan kristal heksagonal yang sangat indah ( silahkan 
baca buku berjudul “Keajaiban Air sembuhkan Penyakit”, karya Mahani, SP, M.Si, diterbitkan oleh Puspa swara).  

Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan kepada kita berdoa sebelum minum air. Setidaknya membaca Basmallah. Ajaran 
ini kita anggap sepele. Padahal Nabi telah mengajarkan kepada kita cara membuat air Heksagonal dan apabila ajaran ini kita 
amalkan, berarti air yang kita minum adalah air heksagonal. Selain itu, di antara cara minum Nabi adalah dilakukan dengan 
duduk. Itulah cara minum beliau yang wajar. Bahkan diriwayatkan dengan shahih bahwa beliau pernah melarang minum 
sambil berdiri. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah pernah memerintahkan orang yang minum sambil berdiri untuk 
memuntahkan minumannya. Minum sambil berdiri bisa menimbulkan banyak bahaya, di antaranya : Air minum itu tidak bisa 
mengalir secara optimal, tidak bisa bertahan dalam lambung dengan tenang untuk kemudian disirkulasikan oleh lever ke 
seluruh organ tubuh. Air terjun secara langsung ke lambung, dikhawatirkan akan terjadi konfrontasi dengan suhu panas dalam 
perut dan mengganggu proses pembakaran, terlalu cepat ke bagian bawah tubuh tidak secara bertahap.  

Ketika umat manusia diliputi oleh hal-hal yang dapat merusak kesehatan dalam lingkaran setan, orang yang 
mengamalkan ajaran Islam adalah orang yang selamat sejauh kepatuhannya terhadap ajaran Islam. Air Heksagonal 
merupakan salah satu terapi alami yang menjadi bagian dari dan turut dikembangkan oleh Islam Therapy. Air heksagonal 
yang diberi Ruqyah akan menghasilkan suatu bentuk kombinasi Pengobatan yang sangat dahsyat bagi penyakit Fisik maupun 
mental terutama gangguan Sihir & Jin. inilah perpaduan dua metode terapi yang sangat pas dan saling menunjang. Saya 
menganjurkan di setiap panti Rehabilitasi, memiliki beberapa mesin Reverse osmosis system yang memadai agar air yang 
dikonsumsi adalah air heksagonal. Saya pun sangat menganjurkan kepada ODHA agar hanya mengkonsumsi Air Heksagonal. 

Silahkan baca buku dan lihat VCD : Bahaya Sihir “cara Mencegah & mengobatinya”, karya Syaikh Mutawalli Sya’rawi * 
Bebas Penyakit dengan Ruqyah, karya Syaikh Abdul Azhim * Cara penyembuhan dengan al-Qur’an, karya Syaikh Riyadh 
Muhammad Samahah * 53 penjelasan lengkap tentang Ruqyah “Terapi gangguan Sihir & Jin sesuai Syari’at Islam”, karya 
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Hasan Bishri, LC * Sihir dan cara pengobatannya secara Islami, karya Syaikh Wahid Abdus Salam Bali * VCD Bimbingan 
Praktis Ruqyah Syar’iyyah, karya Ust. Fadhlan Abu Yasir * Kiayi Meruqyah Jin Berakting, karya Syaiful Islam Mubarak, LC 
* dll. 

 

Terapi Dipukuli  
 
Dari Abu Hurairah r.a, katanya : seseorang yang meminum minuman yang memabukkan (narkoba) dihadapkan kepada Nabi 
S.AW. Nabi berkata, ”pukullah orang itu!”. kata Abu Hurairah, ”di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada 
yang memukul dengan terompahnya, dan ada yang memukul dengan kainnya. Setelah orang itu pergi, ada beberapa orang 
yang mengucapkan, ”kiranya Allah menghinakan engkau!””. Nabi berkata, ”Jangan kamu berkata begitu, jangan kamu 
bantu setan membinasakannya”. (HR. Bukhari no. 1804) 
 
Dari Sa’id bin Yazid r.a, katanya : di masa Rasulullah S.A.W, dibawa kepada kami orang yang meminum minuman yang 
memabukkan (narkoba), di masa pemerintahan abu bakar, dan di masa permulaan pemerintahan Umar. Kami berdiri 
memukul orang itu dengan tangan, terompah dan mantel kami. Tetapi di akhir pemerintahan Umar, dipukulnya orang minum 
itu empat puluh kali. Dan setelah melampaui batas dan bertambah jahatnya, dipukulnya delapan puluh kali” (HR. Bukhari 
no.1805) 
 
Banyak tokoh-tokoh muslim di berbagai negara yang ikut berjihad (berjuang) menyelamatkan umat manusia dari bahaya 
penyalahgunaan narkoba, menutup-nutupi hadist-hadist di atas karena takut seluruh dunia menganggap Islam mengajarkan 
kekerasan padahal hadist-hadist tersebut adalah bukti bahwa Islam adalah keselamatan dan ajarannya penuh kasih sayang. 
Hanya kurangnya ilmu dan wawasan kitalah yang belum mampu menangkap hakikat ajaran Islam. Ijinkanlah saya yang 
bodoh ini untuk belajar menyampaikan apa yang saya pahami tentang makna hadist-hadist di atas. 
 
Kita semua tahu, bahwa narkoba mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh kita. Zat-zat berbahaya tersebut akan mengendap 
di dalam tubuh kita dan jika kita biarkan merajalela, dapat merusak organ-organ tubuh kita. Selain itu, zat-zat berbahaya 
tersebut dapat mengganggu sistem peredaran darah. Darah yang keluar dari pembuluh darah dan tidak mengalir disebut darah 
stasis atau I Xie.  
 
Darah stasis, selain tidak mempunyai fungsi darah lagi, bahkan menjadi materi yang membahayakan tubuh. Darah stasis 
dapat menjadi biang berbagai macam penyakit. Kunci kesehatan manusia aadalah peredaran darahnya yang lancar. Jika 
darahnya lancar maka sehatlah ia. Namun jika peredaran darahnya terganggu maka terganggu pula kesehatannya. Jika semua 
organ-organ tubuh mendapat sirkulasi darah yang lancar, maka semua virus (setan) atau baksil dapat dihalau oleh sel-sel 
darah putih. 
 
Meridian tubuh adalah sistem saluran yang terdapat dalam tubuh, yang terdiri atas saluran membujur serta saluran melintang 
yang tersebar di seluruh tubuh. Saluran ini menghubungkan permukaan tubuh dengan bagian dalam tubuh, antara organ yang 
satu dengan organ yang lain, antara organ dan jaringan penunjang, serta antara jaringan penunjang yang satu dengan jaringan 
penunjang yang lainnya sehingga terjalin sebuah kesatuan yang akan bereaksi bersama bila ada rangsangan. Seluruh meridian 
ini antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi dalam memberikan efek terhadap terpeliharanya kesehatan dan 
kesembuhan. 
 

 
Pada abad IV, teori meridian secara luas digunakan di negara-negara Timur, misalnya Jepang dan Korea. Pada abad XVII 
tersebar ke benua Eropa dan Arab. Dengan adanya kunjungan Presiden Nixon dan melihat dengan mata kepala sendiri 
suksesnya pengobatan dan anestesi dengan akupunktur, maka teori meridian (Cing Luo) semakin mendapatkan perhatian dari 
Ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. 
 
 
 
Selain meridian, di dalam tubuh kita juga terdapat 6 garis areal tubuh. Garis-garis tersebut meliputi: 
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Garis areal 1 (garis areal tubuh bagian depan) 
 
Garis ini meliputi bagian otak, dahi, daerah kiri dan kanan mata, hidung, mulut, tenggorokan, kerongkongan, leher, dada, 
saluran pernapasan, saluran pencernaan (lambung, usus), rahim, kandung kemih, alat kelamin, dan telapak kaki bagian 
belakang.  
 
Garis areal ini berhubungan erat dengan meridian Ren mai (meridian tubuh bagian depan). Kasus-kasus penyakit yang sering 
terjadi pada areal ini adalah sakit kepala, gangguan mata, sinusitis, polip, sakit pada saraf trigeminal, sakit gigi bagian depan, 
sakit pada lidah, radang tenggorokan, bronkitis, sakit pada saat menstruasi, keputihan, penyakit prostat, beser dan 
mengompol, gangguan seksual dan alat repreduksi. 
 
Garis areal 2 (garis areal bagian depan kiri dan kanan) 
 
Garis ini meliputi pelipis, pipi, gigi bagian belakang, rahang, kelenjar tiroid, tulang selangka dan sekitarnya, payudara, paru-
paru, tulang rusuk, dada, perut bagian samping kiri dan kanan, telapak kaki tengah yang menyerupai lengkungan.  
 
Garis areal ini berhubungan erat dengan meridian yang tangan dan kaki. Kasus-kasus penyakit yang sering terjadi pada areal 
ini adalah sakit di bagian pelipis, sakit di bagian pipi, sakit gigi bagian belakang, nyeri payudara, nyeri dada, asma, nyeri hati, 
sakit perut bagian samping kiri kanan. 
 
Garis areal 3 (garis areal tubuh bagian samping kiri dan kanan) 
 
Garis ini meliputi kepala bagian atas telinga, telinga, leher bagian samping, ketiak, pinggul bagian samping, lutut bagian 
depan dan tulang kering. Garis ini merupakan garis pemisah antara tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang, juga 
pemisah antara meridian yin dan meridian yang.  
 
Kasus-kasus yang sering terjadi pada areal ini adalah sakit kepala di bagian atas telinga, sakit di bagian telinga, nyeri leher 
bagian samping, sakit di bagian ketiak, nyeri lutut, nyeri tulang kering. 
 
Garis areal 4 (garis areal tubuh bagian pinggir kiri dan kanan) 
 
Garis ini meliputi ubun-ubun, belakang telinga, pundak, dada, ketiak, perut bagian samping turun ke bawah hingga punggung 
kaki. Hampir sama dengan garis areal 3, garis ini juga merupakan garis pemisah antara tubuh bagian belakang dan bagian 
depan, serta pemisah antara meridian yin dan meridian yang, tetapi letaknya tepat di sebelah garis areal 3.  
kasus-kasus penyakit yang sering terjadi pada areal ini adalah sakit kepala bagian ubun-ubun, sakit di bagian belakang 
telinga, sakit di bagian pundak, nyeri dada, ketiak, dan penyakit lain yang berhubungan dengan areal ini. 
 
Garis areal 5 (garis areal tubuh bagian belakang kiri dan kanan) 
 
Garis areal ini meliputi kepala bagian belakang telinga, leher belakang bagian samping kiri dan kanan, tulang belikat turun ke 
pinggang hingga kaki. Garis areal ini berhubungan erang dengan meridian yin dan yang kaki dan tangan.  
 
Kasus-kasus yang sering terjadi pada areal ini adalah nyeri bagian belakang telinga, tulang belikat, punggung, dan ruas-ruas 
tulang belakang. 
 
Garis areal 6 (garis areal tubuh bagian tengah belakang) 
 
Garis ini meliputi daerah kepala hingga kaki dan berlawanan dengan areal 1. termasuk dalam garis areal ini adalah kepala 
belakang bagian tengah, leher belakang, anus, turun sampai ke bagian kaki. Garis areal ini hampir sama dengan meridian Du 
mai (meridian tubuh bagian belakang), tetapi arealnya lebih luas serta berhubungan dengan semua organ tubuh karena saraf-
saraf dari tulang belakang masuk ke organ-organ tubuh yaitu jantung, paru-paru, ginjal, lever, limpa, lambung, usus besar, 
usus kecil, pankreas, alat reproduksi, dan otak. 
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Keenam garis areal yang terdapat pada tubuh, antara satu dan lainnya merupakan 
satu kesatuan dan saling berhubungan dan dapat menimbulkan efek penyembuhan 
penyakit jika diberi rangsangan dengan cara dipijat, diurut, akupuntur, bekam, 
moksibusi, dan lain-lain.  
 
Dr. William pada tahun 1983 menemukan bahwa dalam tubuh juga terdapat 10 
saluran. Saluran tersebut saling berhubungan antara satu dan lainnya menimbulkan 
efek penyembuhan apabila mendapat rangsangan. 
 
Dalam ajaran Islam-sebagaimana yang kita lihat pada hadist-hadist di atas-, 
pemabuk harus dipukuli untuk menguraikan endapan zat-zat berbahaya yang 
mengendap di tubuhnya dan agar peredaran darahnya mengalir lancar sehingga 
mengurangi efek jahat narkoba.  
 
Pukulan tidak boleh mengenai wajah karena jangankan merusak wajah manusia, 
merusak wajah binatang saja dilarang oleh Islam. Pukulan lebih baik untuk 
mengobati pecandu narkoba daripada pijatan terkait banyaknya lokasi serta kuatnya 
endapan zat-zat berbahaya dan darah stasis.  
 
Bahkan bagi yang sudah parah, tepat sekali apa yang dilakukan oleh khalifah Umar. 

Yakni ”dosis” pengobatannya ditambah. Hal ini disebabkan semakin kuatnya zat-zat berbahaya yang mengendap dalam 
tubuh. Yang bukan pecandu narkoba saja, kalau ingin sehat harus rajin dipijat. Untuk penyakit yang berat biasanya 
diperlukan waktu 20-30 kali pijat atau sepuluh minggu!. 
 
Seperti yang diceritakan dalam hadist di atas, sang pemabuk itu pergi, bukan dibawa pergi karena kalau dibawa pergi, berarti 
orang itu babak belur dipukuli hingga tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Alat bantu dalam pengobatan pecandu narkoba 
yang dilakukan oleh para sahabat ada yang menggunakan tangan, terompah, dan mantel sama seperti beragam alat bantu yang 
dilakukan oleh para ahli pengobatan tradisional masa kini. Ada yang menggunakan tangan (akupresure), stick pijat, kain yang 
digulungkan, dan lain-lain. 
 
Dipukul merupakan pengobatan yang sangat mudah, tanpa biaya, namun betul-betul efektif. Dipukuli dapat menjadi shock 
therapy bagi masyarakat yang melihatnya sehingga mereka tidak berani mengkonsumsi narkoba karena takut dipukuli yang 
menurut mereka, kita sedang dihukum padahal sedang diobati.  
 
Polisi adalah orang-orang yang sering menjadi terapis bagi pecandu narkoba☺ dan mengamalkan ajaran Islam ini tanpa 
mereka sadari. Alangkah baiknya jika para polisi  -dan siapa saja yang hobby menggunakan metode pengobatan ini- 
mempelajari teori meridian, 6 garis areal tubuh, dan lain-lain agar pengobatannya kepada orang lain tepat sasaran dan tidak 
”over dosis”. Dan yang tak kalah penting, jangan mengatakan, ”kiranya Allah menghinakan engkau!” atau menstigma 
pecandu narkoba karena dapat membantu virus/setan/patogen membinasakannya. 
 
Ajaran Islam ini mungkin dapat kita artikan bahwa pecandu narkoba harus diobati (direhab), bukan dipenjara. Pemenjaraan 
butuh biaya yang banyak dan keefektifannya diragukan. Lebih baik biaya untuk memenjarakan ribuan pecandu narkoba 
digunakan untuk menciptakan lapangan kerja agar anak bangsa tidak menanggur karena pengangguran dapat menambah 
jumlah pecandu narkoba di Republik Indonesia. Wallahu a’lam. (Muhammad Yusuf)75 

 
 
 
 
                                            
75 Benderahitam’s Weblog 
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Terapi Pijat 
 
Seperti yang telah saya sampaikan dalam Terapi Sholat, pijat adalah bagian dari metode terapi yang ada dalam Sholat. 
Berikut ini adalah sebuah artikel yang saya dapatkan dari malangpostnews.co.id. 
 

Gila dan Histeri bisa Sembuh dengan Pijatan 

Sunday, 12 April 2009 03:19  

GILA 
 
Sebab terjadinya : 
 
    Penyakit ini terjadi pada umumnya karena adanya gangguan emosi ( Penyebab Penyakit Dalam ), disamping itu bisa juga 
disebabkan adanya reak, yang menghambat fungsi organ dalam: jantung, limpa, dan hati. Terlalu banyak berpikir, sehingga 
melukai jantung, limpa. 
 
    Disebabkan karena emosi yang terlalu tinggi, keinginan marah yang tidak tersalurkan ke luar, sehingga peredaran Chi hati 
dan Kandung Empedu di dalam menjadi terhambat, hingga kemudian berubah menjadi api, api membakar cairan tubuh 
hingga menjadi reak. Kemudian faktor reak dan api tersebut sama-2 naik ke atas mengganggu mental. Karena prosesnya 
menjadi cepat maka disebut ”Gila akut” atau ”Gila Amuk-Amukan”. 
 
Gejalanya : 
 
Tidak sabaran, susah tidur, sakit kepala. 
Bila kumat kedua mata melotot. 
Muka dan mata terlihat merah. 
Kadang mendadak pingsan. 
Sering marah-2 dengan suara keras. 
Suka mengamuk dengan lempar-2 barang. 
Kalau ketemu orang suka memukul atau menggunakan senjata tajam. 
Tenaganya melebihi normal. 
Tidak mengenal orang / keadaan sekitarnya. 
Selaput lidah kuning kotor. 
BAB nya susah dan nadinya licin senar cepat. 
 
HISTERI  
 
Sebab terjadinya : 
    Histeri adalah penyakit yang berhubungan dengan perasaan dan batin yang tertekan. Dengan perasaan dan batin yang 
tertekan akan mengakibatkan fungsi jantung menjadi terganggu. Dengan terganggunya fungsi jantung, darah menjadi lemah. 
Kelemahan darah ini menyebabkan jantung menjadi kacau. Bila jantung berfungsi normal akan menimbulkan perasaan 
tenang dan tenteram. 
 
Gejalanya : 
 
Terdapat keluar biasaan dalam perasaan ( jiwanya ) 
Tanpa sebab menjadi sedih. 
Mudah girang dan mudah marah. 
Gampang tertawa dan disusul dengan menangis yang histeris. 
Banyak merenung dan gampang kaget. 
Sebentar-2 menguap dan menggeliat. 
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Penyakit ini akan timbul bila perasaan jengkel menumpuk, risau yang berat. 
Yang berat bisa terjadi pingsan, atau berbicara berteriak-teriak tidak karuan. 
 
Pengobatannya : 
 
1.    Titik-titik Pijat di wajah 

 
Du 20        : Pada puncak kepala 
Du 26        : 1/3 dari bibir atas dan hidung 
 
.2. Titik-titik Pijat di Tangan 
 

 
Jantung 7        : Di pergelangan tangan dalam segaris jari kelingking 
S.Jantung    5    : 4 Jari dari pergelangan tangan dalam segaris jari tengah 
S.Jantung 7    : Di pergelangan tangan dalam segaris jari tengah 
Paru-paru 11    : 3 mm dari sudut luar kuku ibu jari 
 
 
 
3. Titik-titik Pijat di Kaki 

 
Lambung 36    : 4 jari di bawah tempurung lutut bergeser 1 jari 
Lambung 40    : 10 Jari dari mata kaki bagian luar 
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Lambung 45    : 33 mm dari kuku jari kaki ke 2 di sebelah jari tengah kaki 
Limpa 1        : 1 Jari dari sudut kuku ibu jari kaki luar 
Limpa 6        : 4 Jari dari mata kaki bagian luar 
Hati 3        : di ujung pertemuan ibu jari dengan jari ke 2 kaki 
4. Titik-titik pijat di badan 
Ren 15        : Pada ujung tulang dada 
K.Kemih 15    : 2 Jari antara tulang punggung ke 5 dan 6 ( kiri Kanan ) 
K.Kemih 18    : 2 Jari antara tulang punggung ke 9 dan 10 ( kiri Kanan ) 
K.Kemih 27    : 2 jari dari tulang pinggang 4 ( kiri Kanan ) 
 
 
 

Terapi ASI (Air Susu Ibu) 
 
Kembali ke ASI. Ajakan ini tak perlu ditawar lagi. Di tengah maraknya isu susu formula yang tercemar bakteri 

enterobacter sakazakii, kaum ibu dituntut lebih memperhatikan asupan gizi bagi buah hatinya. Pilihan terbaiknya, apalagi 
kalau bukan air susu ibu (ASI), yang sejatinya adalah makanan terbaik bayi. “Terlalu sayang mempertaruhkan masa depan 
bayi Indonesia, dengan memberikan susu formula, ” kata Ketua AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Mia Sutanto .  

Bicara soal keunggulan ASI dibanding susu Formula sudah pasti banyak. ASI mengandung Karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin, mineral, air garam dan gula, sudah secara khusus dikomposisikan sesuai kebutuhan masing-masing bayi. Lebih dari 
itu, ASI juga mengandung sel-sel hidup yang berperan sebagai zat anti-infeksi dan imunitas alami untuk melindungi bayi dari 
berbagai ancaman penyakit. 

“sel-sel hidup ini jelas tidak ada dalam produk susu formula. Menyusui berarti menciptakan kedekatan ibu dan anak 
(bonding) yang tidak tertandingi oleh apa pun, “papar Mia. 

“Pemberian ASI merangsang terbentuknya kecerdasan emosi (EQ) dan meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua 
dengan anak”, tambah Ketua Umum Selasi Utami Roesli. 

Jika selama ini perempuan yang terinfeksi HIV dilarang memberikan ASI pada bayinya untuk mencegah penularan AIDS, 
maka yang terjadi di Afrika justru sebaliknya. Bayi-bayi yang disusui ASI secara eksklusif oleh ibu yang terinfeksi HIV 
justru tidak tertular. 

Dalam penelitian yang telah dipublikasikan dalam Lancet Medical Journal, diketahui bahwa para perempuan yang terinfeksi 
HIV di Afrika memberikan ASI eksklusif kepada bayinya tanpa diberi susu formula dan makanan tambahan lainnya. 

Sebanyak 1.372 perempuan terinfeksi HIV positif dilibatkan dalam penelitian tersebut dan ditemukan hanya 4% bayi yang 
tertular Human Immunodeficiency Virus (HIV) karena mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan setelah dilahirkan. 

Bayi yang diberi ASI dan juga mendapat susu formula kemungkinan dua kali lebih besar tertular virus dari ibunya, 
dibandingkan dengan bayi yang hanya mendapat ASI eksklusif. Sementara itu, bayi yang mendapat makanan tambahan 
disamping ASI, peluang terinfeksinya menjadi sebelas kali lebih besar. 

Para peneliti menduga hal ini terjadi karena alasan biologis. Menurut mereka, selaput lendir yang melapisi usus dan 
kandungan dari ASI menjadi lapisan pertahanan agar tubuh tidak terinfeksi HIV. Seperti kita ketahui, komponen utama pada 
ASI yang disebut prebiotik memang memperkuat sistem kekebalan tubuh. 

Penelitian tersebut juga menemukan angka kematian bayi berusia tiga bulan yang mendapat ASI eksklusif hanya setengah 
dibandingkan bayi yang hanya mendapatkan susu botol. Sebanyak 15% bayi dari ibu terinfeksi dan tidak disusui meninggal 
di usia tiga bulan, sedangkan bayi yang disusui eksklusif hanya 6 % yang meninggal. 

Perempuan hamil yang terinfeksi HIV sangat berisiko menularkan penyakit itu kepada janinnya. Setelah melahirkan pun, bayi 
tidak disarankan untuk diberikan ASI karena dikhawatirkan air susu dari ibu yang terinfeksi juga mengandung virus. 
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Kondisi di Afrika memang jauh dari kondisi kesehatan yang ideal. Pemberian susu formula justru tidak menyehatkan karena 
susu formula dicampur dengan air yang tidak bersih dengan sanitasi yang buruk. 

Kondisi tersebut tentu membuat bayi lebih rentan terkena berbagai penyakit dan memiliki sistem kekebalan tubuh rendah, 
sehingga masuk akal jika bayi yang mendapatkan ASI akan lebih kuat terhadap infeksi. 

Di Afrika Utara, diperkirakan 150.000-350.000 bayi terinfeksi HIV setiap tahunnya. Dengan hasil studi ini, disarankan agar 
bayi yang ibunya terinfeksi HIV dan tinggal di area yang standar kesehatannya rendah untuk diberikan ASI eksklusif. Dengan 
pemberian ASI secara eksklusif, mereka bisa menyelamatkan hidup 50.000-10.000 bayi setiap tahunnya. 

 

Cairan Ajaib: Air Susu Ibu 
 

HARUN YAHYA 

 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya;  ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah  

kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman, 31:14) 

Air susu ibu (ASI) adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya 
dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik 
dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya 
akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan-makanan 
tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan tekhnologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini. 

Daftar manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Penelitian menunjukkan, bayi yang diberi ASI secara khusus 
terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan tubuh di dalam 
ASI memberikan perlindungan langsung melawan serangan penyakit. Sifat lain dari ASI yang juga memberikan perlindungan 
terhadap penyakit adalah penyediaan lingkungan yang ramah bagi bakteri ”menguntungkan” yang disebut ”flora normal”. 
Keberadaan bakteri ini menghambat perkembangan bakteri, virus dan parasit berbahaya. Tambahan lagi, telah dibuktikan 
pula bahwa terdapat unsur-unsur di dalam ASI yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit-penyakit menular 
dan membantunya agar bekerja dengan benar.   

Karena telah diramu secara istimewa, ASI merupakan makanan yang paling mudah dicerna bayi. Meskipun sangat kaya akan 
zat gizi, ASI sangat mudah dicerna sistem pencernaan bayi yang masih rentan. Karena itulah bayi mengeluarkan lebih sedikit 
energi dalam mencerna ASI, sehingga ia dapat menggunakan energi selebihnya untuk kegiatan tubuh lainnya, pertumbuhan 
dan perkembahan organ. 

Air susu ibu yang memiliki bayi prematur mengandung lebih banyak zat lemak, protein, natrium, klorida, dan besi untuk 
memenuhi kebutuhan bayi. Bahkan telah dibuktikan bahwa fungsi mata bayi berkembang lebih baik pada bayi-bayi prematur 
yang diberi ASI dan mereka memperlihatkan kecakapan yang lebih baik dalam tes kecerdasan. Selain itu, mereka juga 
mempunyai banyak sekali kelebihan lainnya. 

Salah satu hal yang menyebabkan ASI sangat dibutuhkan bagi perkembangan bayi yang baru lahir adalah kandungan minyak 
omega-3 asam linoleat alfa. Selain sebagai zat penting bagi otak dan retina manusia, minyak tersebut juga sangat penting bagi 
bayi yang baru lahir. Omega-3 secara khusus sangat penting selama masa kehamilan dan pada tahap-tahap awal usia bayi 
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yang dengannya otak dan sarafnya berkembang secara nomal. Para ilmuwan secara khusus menekankan pentingnya ASI 
sebagai penyedia alami dan sempurna dari omega-3.   

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan para ilmuwan Universitas Bristol mengungkap bahwa di antara manfaat ASI jangka 
panjang adalah dampak baiknya terhadap tekanan darah, yang dengannya tingkat bahaya serangan jantung dapat dikurangi. 
Kelompok peneliti tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan ASI disebabkan oleh kandungan zat gizinya. 
Menurut hasil penelitian itu, yang diterbitkan dalam jurnal kedokteran Circulation, bayi yang diberi ASI berkemungkinan 
lebih kecil mengidap penyakit jantung. Telah diungkap bahwa keberadaan asam-asam lemak tak jenuh berantai panjang (yang 
mencegah pengerasan pembuluh arteri), serta fakta bahwa bayi yang diberi ASI menelan sedikit natrium (yang berkaitan erat 
dengan tekanan darah) yang dengannya tidak mengalami penambahan berat badan berlebihan, merupakan beberapa di antara 
manfaat ASI bagi jantung.  

Selain itu, kelompok penelitian yang dipimpin Dr. Lisa Martin, dari Pusat Kedokteran Rumah Sakit Anak Cincinnati di 
Amerika Serikat, menemukan kandungan tinggi hormon protein yang dikenal sebagai adiponectin di dalam ASI. 5 Kadar 
Adiponectin yang tinggi di dalam darah berhubungan dengan rendahnya resiko serangan jantung. Kadar adiponectin yang 
rendah dijumpai pada orang yang kegemukan dan yang memiliki resiko besar terkena serangan jantung. Oleh karena itu telah 
diketahui bahwa resiko terjadinya kelebihan berat badan pada bayi yang diberi ASI berkurang dengan adanya hormon ini. 
Lebih dari itu, mereka juga menemukan keberadaan hormon lain yang disebut leptin di dalam ASI yang memiliki peran 
utama dalam metabolisme lemak. Leptin dipercayai sebagai molekul penyampai pesan kepada otak bahwa terdapat lemak 
pada tubuh. Jadi, menurut pernyataan Dr. Martin, hormon-hormon yang didapatkan semasa bayi melalui ASI mengurangi 
resiko penyakit-penyakit seperti kelebihan berat badan, diabetes jenis 2 dan kekebalan terhadap insulin, dan penyakit pada 
pembuluh nadi utama jantung.     

Fakta tentang "Makanan Paling Segar" [ASI] 

Full hygiene may not be established in water or foodstuffs other than mother’s milk. 

Fakta tentang ASI tidak berhenti hanya sampai di sini. Peran penting yang dimainkannya terhadap kesehatan bayi berubah 
seiring dengan tahapan-tahapan yang dilalui bayi dan jenis zat-zat makanan yang dibutuhkan pada tahapan tertentu. 
Kandungan ASI berubah guna memenuhi kebutuhan yang sangat khusus ini. ASI, yang selalu siap setiap saat dan selalu 
berada pada suhu yang paling sesuai, memainkan peran utama dalam perkembangan otak karena gula dan lemak yang 
dikandungnya. Di samping itu, unsur-unsur seperti kalsium yang dimilikinya berperan besar dalam perkembangan tulang-
tulang bayi. 

Meskipun disebut sebagai susu, cairan ajaib ini sebenarnya sebagian besarnya tersusun atas air. Ini adalah ciri terpenting, 
sebab selain makanan, bayi juga membutuhkan cairan dalam bentuk air. Keadaan yang benar-benar bersih dan sehat mungkin 
tidak bisa dimunculkan pada air atau bahan makanan, selain pada ASI. Namun ASI – sedikitnya 90% adalah air – , memenuhi 
kebutuhan bayi akan air dalam cara yang paling bersih dan sehat. 

ASI dan Kecerdasan 

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi ASI lebih baik daripada bayi 
lain. Penelitian pembandingan terhadap bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu buatan pabrik oleh James W. 
Anderson – seorang ahli dari Universitas Kentucky – membuktikan bahwa IQ [tingkat kecerdasan] bayi yang diberi ASI lebih 
tinggi 5 angka daripada bayi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini ditetapkan bahwa ASI yang diberikan hingga 6 bulan 
bermanfaat bagi kecerdasan bayi, dan anak yang disusui kurang dari 8 minggu tidak memberikan manfaat pada IQ.   

Apakah ASI Dapat Memerangi Kanker? 

Berdasarkan hasil seluruh penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa ASI, yang dibahas dalam ratusan tulisan yang telah 
terbit, melindungi bayi terhadap kanker. Hal ini telah diketahui, walaupun secara fakta mekanismenya belum sepenuhnya 
dipahami. Ketika sebuah protein ASI membunuh sel-sel tumor yang telah ditumbuhkan di dalam laboratorium tanpa merusak 
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sel yang sehat mana pun, para peneliti menyatakan bahwa sebuah potensi besar telah muncul. Catharina Svanborg, Profesor 
imunologi klinis di Universitas Lund, Swedia, memimpin kelompok penelitian yang menemukan rahasia mengagumkan ASI 
ini. Kelompok yang berpusat di Universitas Lund ini menjelaskan kemampuan ASI dalam memberikan perlindungan 
melawan beragam jenis kanker sebagai penemuan yang ajaib.  

Awalnya, para peneliti memberi perlakuan pada sel-sel selaput lendir usus yang diambil dari bayi yang baru lahir dengan 
ASI. Mereka mengamati bahwa gangguan yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus dan dikenal sebagai pneumonia 
berhasil dengan mudah dihentikan oleh ASI. Terlebih lagi, bayi yang diberi ASI mengalami jauh lebih sedikit gangguan 
pendengaran dibandingkan bayi yang diberi susu formula, dan  menderita jauh lebih sedikit infeksi saluran pernapasan. Pasca 
serangkaian penelitian, diperlihatkan bahwa ASI juga memberikan perlindungan melawan kanker. Setelah menunjukkan 
bahwa penyakit kanker getah bening yang teramati pada masa kanak-kanak ternyata sembilan kali lebih sering menjangkiti 
anak-anak yang diberi susu formula, mereka menyadari bahwa hasil yang sama berlaku pula untuk jenis-jenis kanker lainnya. 
Menurut hasil penelitian tersebut, ASI secara tepat menemukan keberadaan sel-sel kanker dan kemudian membunuhnya. 
Adalah zat yang disebut alpha-lac (alphalactalbumin), yang terdapat dalam jumlah besar di dalam ASI, yang mengenali 
keberadaan se-sel kanker dan membunuhnya. Alpha-lac dihasilkan oleh sebuah protein yang membantu pembuatan gula 
laktosa di dalam susu. 

Berkah Tanpa Tara Ini Adalah Karunia Allah 

Ciri menakjubkan lain dari ASI adalah fakta bahwa ASI sangat bermanfaat bagi bayi apabila disusui selama dua tahun. 
Pengetahuan penting ini, hanya baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan, telah diwahyukan Allah empat belas abad silam di 
dalam ayat-Nya:  ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan..." (QS, Al Baqarah, 2:233) 

Sang ibu bukanlah yang memutuskan untuk membuat ASI, sumber zat makanan terbaik bagi bayi yang lemah yang 
memerlukan makanan di dalam tubuhnya. Sang ibu bukan pula yang menentukan beragam kadar gizi yang dikandung ASI. 
Allah Yang Mahakuasa-lah, Yang mengetahui kebutuhan setiap makhluk hidup dan memperlihatkan kasih sayang kepadanya, 
Yang menciptakan ASI untuk bayi di dalam tubuh sang ibu. 

Madu 

Salah satu mukjizat yang terkandung dalam Al-Qur’an adalah madu sebagai obat. Manfaat yang kita temukan cukup 
banyak, itu pun kita yakin baru sebagian kecil. Sebagian besar masih menjadi rahasia Allah sendiri yang harus selalu kita cari 
pemecahannya. Secara singkat sudah kita temukan bahwa madu adalah obat yang mujarab, minuman, dan makanan yang 
gizinya tinggi. 

Silahkan baca : Terapi Madu, karya Prof. Dr. Said Hamad * Madu, karya Ika puspitasari (dosen Farmakologi UGM dan 
kandidat Ph. D di Universitas Melbourne) * dll. 

Keajaiban Madu 

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-
tempat yang dibikin manusia," kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang 
telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya 
terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda 
(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." (QS. An-Nahl: 68-69) 

Tahukah Anda, betapa madu merupakan sumber makanan penting yang disediakan Allah untuk manusia melalui 
serangga kecil ini? 
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Madu tersusun atas beberapa senyawa gula seperti glukosa dan fruktosa serta sejumlah mineral seperti magnesium, kalium, 
kalsium, natrium, klor, belerang, besi, dan fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, C, B6 dan B3 yang komposisinya 
berubah-ubah sesuai dengan kualitas nektar dan serbuk sari. Di samping itu, dalam madu terdapat pula sejumlah kecil 
tembaga, yodium, dan seng, serta beberapa jenis hormon. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran, madu adalah "obat bagi manusia". Fakta ilmiah ini telah dibenarkan oleh para 
ilmuwan yang bertemu pada Konferensi Apikultur Sedunia (World Apiculture Conference) yang diselenggarakan pada 
tanggal 20-26 September 1993 di Cina. Konferensi tersebut membahas pengobatan dengan menggunakan ramuan yang 
berasal dari madu. Para ilmuwan Amerika mengatakan bahwa madu, royal jelly, serbuk sari, dan propolis dapat mengobati 
berbagai penyakit. Seorang dokter Rumania mengatakan bahwa ia mengujikan madu untuk pengobatan pasien katarak, dan 
2002 dari 2094 pasiennya sembuh total. Para dokter Polandia juga menyatakan dalam konferensi tersebut bahwa resin lebah 
dapat membantu penyembuhan banyak penyakit seperti wasir, masalah kulit, penyakit ginekologis, dan berbagai penyakit 
lainnya. 

Dewasa ini, apikultur dan produk lebah telah membuka cabang penelitian baru di negara-negara yang sudah maju dalam hal 
ilmu pengetahuan. Manfaat madu lainnya dapat dijelaskan di bawah ini: 

Mudah dicerna: Karena molekul gula pada madu dapat berubah menjadi gula lain (misalnya fruktosa menjadi glukosa), 
madu mudah dicerna oleh perut yang paling sensitif sekalipun, walau memiliki kandungan asam yang tinggi. Madu 
membantu ginjal dan usus untuk berfungsi lebih baik. 

Rendah kalori: Kualitas madu lain adalah, jika dibandingkan dengan jumlah gula yang sama, kandungan kalori madu 40% 
lebih rendah. Walau memberi energi yang besar, madu tidak menambah berat badan.  

Berdifusi lebih cepat melalui darah: Jika dicampur dengan air hangat, madu dapat berdifusi ke dalam darah dalam waktu 
tujuh menit. Molekul gula bebasnya membuat otak berfungsi lebih baik karena otak merupakan pengonsumsi gula terbesar. 

Membantu pembentukan darah: Madu menyediakan banyak energi yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan darah. 
Lebih jauh lagi, ia membantu pembersihan darah. Madu berpengaruh positif dalam mengatur dan membantu peredaran darah. 
Madu juga berfungsi sebagai pelindung terhadap masalah pembuluh kapiler dan arteriosklerosis. 

Membunuh bakteri:  Sifat madu yang membunuh bakteri disebut "efek inhibisi". Penelitian tentang madu menunjukkan 
bahwa sifat ini meningkat dua kali lipat bila diencerkan dengan air. Sungguh menarik bahwa lebah yang baru lahir dalam 
koloni diberi makan madu encer oleh lebah-lebah yang bertanggung jawab merawat mereka-seolah mereka tahu kemampuan 
madu ini. 

Royal jelly:  Royal jelly adalah zat yang diproduksi lebah pekerja di dalam sarang. Zat bergizi tinggi ini mengandung gula, 
protein, lemak, dan berbagai vitamin. Royal jelly digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang disebabkan 
kekurangan jaringan atau kelemahan tubuh. 

Jelaslah bahwa madu, yang diproduksi jauh melebihi jumlah kebutuhan lebah, dibuat untuk kepentingan manusia. Dan telah 
jelas pula bahwa lebah tidak dapat melakukan tugas-tugas yang sedemikian sulit "dengan sendirinya"76.   

Habbatussauda (Black Cumin) 

Habbatusauda (Black Cumin) mengandung 100 zat berkhasiat seperti aromatic, mineral, vitamin, enzyme, 58 % asam 
lemak esensial termasuk omega 3 dan 6, aromatic nigellone, thymochine, dll. Habbatusauda adalah penyembuh segala macam 
penyakit, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, menetralisir halusinasi pengaruh obat-obatan kimiawi, dll. 

                                            
76 http://www.mynutrend.com/keajaibanmadu.html 
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Rosululloh SAW. bersabda : “Sungguh, Habbatusauda ini obat dari segala penyakit kecuali kematian.” (HR. Bukhori-
Muslim) 

Dr. Tajul Aris Yang  (Malaysia) mengatakan, “Omega yang terkandung dalam Habbatusauda lebih besar 10 kali lipat 
daripada DHA dan EPA” 

 
Habbatussauda' 

 

Habbatussauda' adalah salah satu tanaman obat yang termasuk dari pengobatan Nabi Shalallahu 'alaihi wa Sallam. Berbentuk 
biji hitam yang telah dikenal ribuan tahun dan digunakan secara luas untuk mengobati berbagai macam penyakit. 

Khasiat Habbatussauda’ ( Jinten hitam/Black seed/Niggela Sativa)   

Seiring dengan perkembangan teknologi, tanpa disadari perkembangan terapi modern tidak mutlak mampu meyembuhkan 
beberapa penyakit, bahkan obat-obatan yang sekarang beredar sebagian ada yang menyimpan efek samping yang 
membahayakan tubuh manusia. 

Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda : ‘ Gunakanlah Al Habbatussauda’, karena didalamnya terdapat obat   untuk 
segala macam penyakit kecuali as Sam (maut)  (Shahih Bukhori dan Muslim).  

Mengkonsumsi Habbaatussauda’ sebagai obat yang dianjurkan Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam tidak begitu dikenal 
oleh muslimin di Indonesia, Padahal di berbagai negara (Eropa, Amerika dan sejumlah negara Asia) Obat ini mengalami 
kepoluleran yang sangat nyata dengan dilakukan beberap riset ilmiyah untuk mengungkap kebenaran hadits tersebut. ( 
diantaranya oleh Profesor El Dakhany dari Microbiologi Research Center, Arabia, Dr Michael Tierra L.A.C.O MD , 
Pharmachology Research Department Laboratory, Departement Pharmachy King College London dll). 

 
  
Diantara manfaat habbatussauda’ : 

Menguatkan sistem kekebalan 

 
Jinten Hitam (Habbatussauda) dapat meningkatkan jumlah se-sel T, yang baik untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. 
Evektifitasnya hingga 72 % jika dibandingkan dengan plasebo hanya 7 %. Dengan demikian mengkonsumsikan 
Habbatussauda’ dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Pada tahun 1993, Dr Basil Ali  dan koleganya dari College of 
Medicine di Universitas King Faisal, mempublikasikan dalam jurnal Pharmasetik Saudi. Keampuhan extract Habbatussauda 
diakui Profesor G Reimuller, Direktur Institut Immonologi dari Universitas Munich, dapat meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh dan dapat digunakan sebagai bioregulator. Dengan demikian Habbatussauda dapat dijadikan untuk  penyakit yang 
menyerang kekebalan tubuh seperti kanker dan AIDS. 

Meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan Kewaspadaan 

 
Dengan kandungan asam linoleat (omega 6 dan asam linoleat (Omega 3), Habbatusssauda merupakan nutrisi bagi sel otak 
berguna untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, Habbatussauda juga memperbaiki mikro (peredaran darah) ke otak 
dan sangat cocok diberikan pada anak usia pertumbuhan dan lansia. 

Meningkatkan Bioaktifitas Hormon 
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Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endoktrin, yang masuk dalam peredaran darah. Salah satu kandungan 
habbatussauda adalah sterol yang berfungsi sintesa dan bioaktivitas hormon. 

Menetralkan Racun dalam Tubuh 

 
Racun dapat menganggu metabolisma dan menurunkan fungsi organ penting seperti hati, paru-paru dan otak. Gejala ringan 
seperti keracunan dapat berupa diare, pusing, gangguan pernafasan dan menurunkan daya konsentrasi. Habbatussauda’ 
mengandung saponin yang dapat menetralkan dan membersihkan racun dalam tubuh. 

Mengatasi gangguan Tidur dan Stress 

 
Saponin yang terdapat di dalam habbatussauda memiliki fungsi seperti kortikosteroid yang dapat mempengaruhi karbohidrat, 
protein dan lemak serta mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, otot tubuh dan syaraf. Sapion berfungsi untuk mempertahankan 
diri dari perubahan lingkungan, gangguan tidur, dan dapat menghilangkan stress. 

Anti Histamin 

 
Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh jaringan tubuh yang memberikan reaksi alergi seperti pada asma bronchial. 
Minyak yang dibuat dari Habbatussauda dapat mengisolasi ditymoquinone, minyak ini sering disebut nigellone yang berasal 
dari volatile nigella. Pemberian minyak ini berdampak positif terhadap penderita asma bronchial. Penelitian yang dilakukan 
oleh Nirmal Chakravaty MD  tahun 1993 membuktikan kristal dari niggelone memberikan efek suppressive. Kristal-kristal 
ini dapat menghambat protemkinase C, sebuah zat yang memicu pelepasan histamin. Penelitian lain membuktikan hal serupa. 
Kali ini dilakukan Dr Med. Peter Schleincher, ahli immunologi dari Universitas Munich. Ia melakukan pengujian terhadap 
600 orang yang menderita alergi. Hasilnya cukup meyakinkan 70 % yang menderita alergi terhadap, sebuk, jerawat, dan asma 
sembuh setelah diberi minyak Nigella (Habbatussauda’). Dalam praktiknya Dr Schleincher memberikan resep 
habbatussauda’ kepada pasien yang menderita influenza. 

Memperbaiki saluran pencernaan dan anti bakteri 

 
Habbatussauda’ mengandung minyak atsiri dan volatif yang telah diketahui manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan. 
Secara tradisional minyak atsiri digunakan untuk obat diare. Tahun 1992, jurnal Farmasi Pakistan memuat hasil penelitian 
yang membuktikan minyak volatile lebih ampuh membunuh strainbakteri V Colera dan E Coli dibandingkan dengan 
antibiotik seperti Ampicillin dan Tetracillin. 

Melancarkan Air Susu Ibu 

 
Kombinasi bagian lemak tidak jenuh dan struktur hormonal yang terdapat dalam minyak habbatussauda dapat melancarkan 
air susu ibu. Penelitian ini kemudian di publikasikan dalam literature penelitian di Universitas Potchestroom tahun 1989. 

Tambahan Nutrisi Pada Ibu Hamil dan Balita 

 
Pada masa pertumbuhan anak membutuhkan nutrisi untuk meningkatkan system kekebalan tubuh secara alami, terutama pada 
musim hujan anak akan mudah terkena flu dan pilek. Kandungan Omega 3, 6, 9 yang terdapat dalam habbatussauda 
merupakan nutrisi yang membantu perkembangan jaringan otak balita dan janin. 
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Anti Tumor 

 
Pada Kongres kanker International di New Delhi , minyak habbatussauda diperkenalkan ilmuwan kanker Immunobiologi 
Laboratory dari California Selatan, habbatussauda dapat merangsang sumsum tulang dan sel-sel kekebalan, inferonnya 
menghasilkan sel-sel normal terhadap virus yang merusak sekaligus menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan 
antibody. 

Nutrisi bagi manusia 

 
Habbatussauda kaya akan kandungan nutrisi sebagai tambahan energi sangat ideal untuk lansia, terutama untuk menjaga daya 
tahan tubuh dan revitalitas sel otak agar tidak cepat pikun. Habbatussauda mengandung 15 macam asam amino penyusun isi 
protein termasuk di dalamnya 9 asam amino esensial. Asam amino tidak  dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang 
cukup oleh karena itu dibutuhkan suplemen tambahan, Habbatussauda dapat mencukupinya77.  

Minyak Zaitun 
 
Sungguh, banyak sekali penyebutan Zaitun di dalam Al Qur’an, Alloh Azza wa Jalla bersumpah dengan zaitun tersebut dalam 
firman Nya:’ Demi pohon Tien dan Zaitun.‘ (At-Tin 1-2), dan firmanNya dalam surat An-Nuur ayat 35 ,’ Dinyalakan 
(dengan minyak) dari sebuah pohon yang diberkahi, (yaitu) zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timurnya dan tidak pula 
disebelah baratnya, hampir-hampir minyaknya saja menerangi walaupun tidak disentuh api”.  
 
 
Kemudian dalam surat Al Mukmin ayat 20, Alloh Azza wa Jalla berfirman,”Dan pohon yang (tumbuh) keluar dari Tursina, 
yang (pohon zaitun) itu menghasilkan minyak dan menjadi kuat bagi orang-orang yang makan.” 
  
 
Demikian pula di didalam hadits Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam , beliau bersabda,”Hendaklah kalian menggunakan 
minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak oles, karena ia (minyak zaitun) berasal dari pohon yang 
diberkahi.” (HR Abu Daud, disebutkan dalam Shahihul-Jami’ no 4921 dan menurut Syaikh Al Albani ini merupakan hadits 
shahih). 
  
 
Para ulama juga banyak menyebutkan tentang keutamaan minyak zaitun dan manfaatnya yang sangat besar ditinjau dari sisi 
gizi dan pengobatan, seperti diantaranya Imam Ibnul Qoyyim Al jauziyah dalam kitabnya At Thibb An- Nabawiyah. 
 
 
Demikian pula dengan kedokteran modern sudah mengakui keunggulan minyak zaitun untuk pengobatan, diantaranya : 

1. DR Scoot Grandy dari Universitas Texas dan DR Satsoon dari Universitas California, keduanya mengadakan 
penelitian tentang menurunnya jumlah penderita penyakit liver pada sebuah daerah yang masyarakatnya menjadikan 
minyak zaitun sebagai campuran makanan. 

2. Tanggal 21 April 1997 diselenggarakan pertemuan ilmiyah di Roma yang dihadiri pakar medis, mereka mengupas 
dan mengeluarkan keputusan penting ttg minyak zaitun, dalam siaran persnya mereka menegaskan bahwa minyak 
zaitun dapat melindungi serangan penyakit arteriole (salurah darah kecil di hepar/liver dan menghambat naiknya 
kolesterol darah), tekanan darah dan diabetes sebagaimana ia melindungi dari serangan sebagian penyakit kanker. 

                                            
77http://safuan.wordpress.com/2007/09/21/habbatussauda  
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3. Minyak zaitun dapat menurunkan tingkat kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL, tanpa menimbulkan 
dampak negatif thd kolesterol yang bermanfaat, sehingg organ hati dan jantung akan terjaga serta rusaknya urat 
dalam tubuh. 

4. Prof. Asman dari Universitas Monster Jerman, memaparkan bahwa kebiasaan menggunakan minyak zaitun 
memberikan peluang cukup besar untuk dapat melindungi diri dari sejumlah serangan kanker; kangker usus 
besar,rahim,indung telur. 

5. Archieves of Internal Medicine edisi Agustus 1998 menegaskan bahwa kebiasaan mengkomsumsi satu sendok makan 
zaitun setiap hari, memungkinkan untuk dapat mengurangi terkena kanker payudara hingga 45%. 

 
Dan masih banyak penelitian medis kedokteran moden lainnya yang telah secara ilmiah terbukti mampu mncegah dan 
mengobati beragam penyakit [selengkapnya dapat dilihat dalam buku/kitab yang membahas metode Pengobatan Nabi] 
 
Nabi saw. telah berpesan agar kita mengkonsumsi dan memakai zaitun sebagai minyak. Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah, ada enam belas pakar kedokteran paling tersohor di dunia berkumpul di Roma pada tanggal 21 April 1997 M, untuk 
menerbitkan beberapa pengarahan dan keputusan bersama tentang tema “Minyak Zaitun dan Nutrisi Laut Putih Tengah” 
. 
 
Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun bisa memberikan andil melindungi 
tubuh dari serangan penyakit jantung koroner, kenaikan kolesterol darah, kenaikan tekanan darah, serta sakit diabetes dan 
obesitas, di samping minyak zaitun juga berkhasiat mencegah terjadinya beberapa jenis kanker. 
 
 
Minyak Zaitun Mengurangi Kolesterol Berbahaya 
 
Berbagai riset membuktikan adanya fakta yang tidak menyi-sakan keraguan lagi, bahwa minyak zaitun menurunkan total 
kadar kolesterol dan kolesterol berbahaya, tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat. 
 
Minyak Zaitun Mengurangi Resiko Terjadinya Penyumbatan (Trombosis) dan Penebalan (Arteriosklerosis) Pembuluh Darah. 
 
Dalam sebuah kajian yang dipublikasikan pada bulan Desember tahun 1999 M di Majalah AMJ CLIN NUTRL para peneliti 
menyatakan bahwa nutrisi yang kaya kandungan minyak zaitun bisa mengurangi pengaruh negatif lemak dalam makanan 
terhadap terjadinya pembekuan darah, dan selanjutnya mengu-rangi terjadinya penebalan pembuluh nadi jantung. 
 
 
Minyak Zaitun Menurunkan Angka Kematian 
 
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam majalah Lanst yang terkenal pada 20 Desember 1999 M, menunjukkan bahwa 
negara paling miskin di Eropa, yaitu Albania, yang berpenduduk muslim, memiliki keistimewaan sedikitnya angka kematian 
di sana. Angka kematian di Albania di kalangan pria adalah 41 orang dari setiap 100.000 orang, separoh dari keadaan di 
Britania. Hal itu dipengaruhi oleh konsumsi minyak zaitun dalam makanan para penduduk Albania. 
 
 
Minyak Zaitun Mengurangi Pemakaian Obat-obatan Penurun Tekanan Darah Tinggi 
 
Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Aldovaroro  di Universitas Napoli Italia dan dipublikasikan dalam Majalah Archives of 
Internal Medicine, tanggal 27 Maret 2000 M, telah diadakan studi terhadap 32 pasien yang terkena penyakit tekanan darah 
tinggi dan mereka itu mengkonsumsi obat-obatan untuk darah tinggi. 
 
Hasil studi menunjukkan penurunan tekanan darah dalam kadar 7 poin di kalangan mereka yang mengkonsumsi minyak 
zaitun. 
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Minyak Zaitun Mengurangi Serangan Kanker 
 
Para peneliti menyatakan bahwa sebab menurunnya rasio kematian akibat serangan kanker di Laut Putih Tengah adalah 
karena makanan penduduk negeri tersebut mengandung minyak zaitun sebagai sumber utama lemak, di samping mengandung 
sayur-sayuran, buah-buahan, dan kol. 
 
 
Minyak Zaitun Mencegah Timbulnya Kanker 
 
Profesor Asman, Ketua Akademi Studi Arteriosclerosis di Universitas Monstar, Jerman, dia merupakan peneliti paling 
menonjol di dunia di bidang kedokteran dan arteriosclerosis, ia berkata, “Pengkonsumsian minyak zaitun bisa melindungi 
tubuh dari serangan sejumlah kanker lainnya, di antaranya kanker colon, kanker rahim, kanker ovarium, sekalipun jumlah 
studi ini masih terlalu minim.” 
 
 
Minyak Zaitun dan Kanker Payudara 
 
Sebuah studi yang dipublikasikan di bulan November 1995 dan dilakukan terhadap 2.564 wanita yang terkena kanker 
payudara, menegaskan bahwa ada korelasi terbalik antara kemungkinan terjadinya kanker payudara dengan pengkon-sumsian 
minyak zaitun, dan bahwa banyak mengkonsumsi minyak zaitun memberikan andil dalam melindungi seseorang dari 
serangan kanker payudara. 
 
 
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Majalah Archives of Internal Medicine edisi Agustus 1998 M menegaskan bahwa 
pengkonsumsian sesendok makan minyak zaitun setiap hari bisa mengurangi bahaya terjadinya kanker payudara sampai pada 
kadar 45%. 
 
 
Minyak Zaitun dan Kanker Rahim 
 
Majalah Kanker Britania mempublikasikan di bulan Mei 1996 M sebuah studi yang dilakukan terhadap 145 wanita Yunani 
yang terkena kanker rahim. Para peneliti mengkorelasikan antara wanita-wanita yang terkena kanker rahim tersebut dengan 
wanita-wanita yang banyak mengkonsumsi minyak zaitun. Ternyata, para wanita yang mengkonsumsi minyak zaitun lebih 
sedikit yang terkena kanker rahim. Di mana kemungkinan terjadinya kanker pada mereka turun sampai 26%. 
 
 
Minyak Zaitun dan Kanker Lambung 
 
Sejumlah studi ilmiah modern menunjukkan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun secara teratur bisa mengurangi terjadinya 
kanker lambung. Tapi masih diperlukan berbagai studi ilmiah lanjutan mengenai hal ini. 
 
 
Minyak Zaitun dan Kanker Colon 
 
Ada juga beberapa studi yang menunjukkan bahwa peng-konsumsian buah-buahan, sayur-sayuran, dan minyak zaitun, 
memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari serangan kanker colon. 
 
 
Minyak Zaitun dan Kanker Kulit (Melanoma) 
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Majalah Dertmatdogg Times edisi bulan Agustus 2000 M menyebutkan sebuah studi yang menunjukkan bahwa meng-
gunakan minyak zaitun setelah renang sebagai krim kulit dan berjemur, akan melindungi terjadinya kanker kulit (melanoma). 
 
 
Minyak Zaitun Mengurangi Timbulnya Tukak Lambung 
 
Dr. Samût, dari Universitas Harvard Amerika, menyampaikan sebuah studi di Kongres Terakhir Organisasi Penyakit Sistem 
Pencernaan Amerika yang diadakan pada bulan Oktober 2000 M 
. 
 
Dr. Samût menegaskan bahwa gizi yang terkandung dalam minyak zaitun bisa memiliki pengaruh positif dalam melindungi 
tubuh dari kanker lambung dan mengurangi timbulnya penyakit tukak lambung. 
 
Minyak Zaitun Berkhasiat Seperti ASI 
 
Dalam sebuah studi modern yang dipublikasikan di bulan Februari 1996 M di Universitas Barcelona, Spanyol, yang 
dilakukan terhadap empat puluh wanita yang menyusui, diambil sampel ASI dari mereka. Para peneliti menemukan bahwa 
kebanyakan lemak yang terkandung di dalam ASI termasuk jenis lemak yang berantai tunggal. Jenis lemak ini dikategorikan 
sebagai lemak terbaik yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia, dan itulah jenis lemak yang terkenal terdapat dalam minyak 
zaitun. 
 
 
Minyak Zaitun Mengurangi Peradangan Sendi 
 
Majalah AMJ CLIN NUTR  edisi November 1999 M, mempublikasikan sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 145 
pasien pengidap sakit persendian semacam arthritis di Yunani Utara. Mereka dikorelasikan dengan 108 orang yang sehat. 
Dalam penelitian ini terlihat bahwa pengkonsumsian minyak zaitun bisa memberikan andil dalam melindungi tubuh dari 
terjadinya penya-kit ini. 
 
 
Minyak Zaitun Membunuh Kutu Kepala 
 
Beberapa studi yang dilakukan di beberapa Universitas dan Akademi di Amerika, tentang kutu kepala, menunjukkan bahwa 
penggunaan minyak zaitun sebagai minyak rambut yang terkena kutu, dalam beberapa jam saja bisa membunuh kutu yang 
ada di kepala.78 

 
Kolostrum 

Kolostrum tercantum dalam Al-Qur’an. Kolostrum Adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh induk mamalia dalam 
24-36 jam pertama setelah melahirkan (Pasca-persalinan). Ada lebih dari 90 bahan bioaktif alami dalam kolostrum sapi. 
Komponen utamanya dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor imun dan faktor pertumbuhan. Kolostrum juga mengandung 
berbagai jenis vitamin, mineral, dan asam amino yang seimbang. Semua unsur ini bekerja secara sinergis dalam memulihkan 
dan menjaga kesehatan. 

Di antara manfaat Kolostrum adalah : 

� Meregenerasi sel syaraf otak 
� Mencegah penyempitan pembuluh darah 
� Memperbaiki dan meningkatkan sistem DNA & RNA 

                                            
78 Swaramuslim.com 
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� Mampu melawan infeksi virus, bakteri, jamur dan parasit 
� Meningkatkan kekebalan tubuh (cocok untuk narkoba & HIV) 
� Meningkatkan daya ingat 
� Memperbaiki jaringan kulit/sel tubuh yang rusak 
� Meningkatkan dan memperbaiki metabolisme tubuh 
� Meningkatkan pencegahan terhadap serangan penyakit jantung, stroke, alzheimer 

Kandungan penting Kolostrum untuk kekebalan tubuh : 

� Immunoglobulin (Ig) : Merupakan komponen terpenting dalam kolostrum sejenis protein khusus yang 
dihasilkan tubuh (oleh sel limposit B) sebagai respon spesifik terhadap serangan substansi asing (antigen) seperti 
mikroba. Immunoglobulin tertentu diarahkan secara khusus terhadap antigen yang memicu pembentukan 
immunoglobulin. Kolostrum sapi mengandung semua kelompok immunoglobulin yang ditemukan dalam 
kolostrum manusia yaitu IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, dan paling berlimpah adalah IgG sekitar 2%. Sedangkan 
kolostrum  sapi mengandung IgG hingga 80% atau 40x dari jumlah IgG kolostrum manusia. 

� Laktoferin  : Merupakan protein yang berperan sebagai anti virus, anti bakteri, anti radang (anti inflamasi) yang 
kuat, yang menghilangkan penyebab penyakit (patogen) terhadap besi yang mereka butuhkan untuk 
memperbanyak diri. 

� Polipeptida kaya-prolin : Mengatur aktifitas sistem imun tubuh dan mencegah penyakit Autoimune Disorder 
akibat sistem imun yang berlebihan. 

� Oligosakarida : Merupakan kelompok gula (sakarida) yang mengikat bakteri penyerang untuk mencegah mereka 
melekat dan menembus dinding usus seperti pada sindrom kebocoran usus (leaky gut syndrome). 

� Sitokin (cytokine) : Interleukin 1 & 6, Interferon Y dan berbagai limfokin menstimuli produksi immunoglobulin 
dan mengatur intensitas fungsi imun. 

� Laktabulmin  : Membantu meningkatkan kadar serotonin otak dan memperbaiki suasana hati (mood) pada 
kondisi stress. 

� Lisozim : Telah terbukti dapat membunuh bakteri dan virus.    

Buah Delima 

Mahasiswa Unsyiah melakukan kajian, Analisis potensi pemanfatan buah delima (punica granatum) sebagai pembunuh virus 
(virusid) dan anti HIV I yang resisten nucleotida dan non nucleotide berdasarkan tinjauan ilmiah dan Al-Quran 

Harapan T (23), mahasiwa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yang menganalisis 
virus anti HIV dari tinjauan Alquran, menjuarai lomba karya tulis ilmiah Islam nasional yang berlangsung di Universitas 
Jenderal Soedirman, Purwokerto. Karya ilmiahnya berjudul "Analisis potensi pemanfatan buah delima (punica granatum) 
sebagai pembunuh virus (virusid) dan anti HIV I yang resisten nucleotida dan non nucleotide berdasarkan tinjauan ilmiah dan 
Al-Quran," dipilih sebagai makalah terbaik oleh dewan juri lomba.  
 
"Kami dari unsur akademi Fakultas Kedokteran Unsyiah menyatakan bangga dan terharu atas prestasi yang diraih Harapan 
T," kata dosen Fakultas Kedokteran Unsyiah Darussalam dr. HM Andalas SPoG di Banda Aceh, Minggu. 
 
Lomba karya tulis yang diselenggarakan forum ukhuwah lembaga dakwah Fakultas Kedokteran SeIndonesia ini diikuti oleh 
seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia, dengan dewan juri antara lain Prof DR Marsetyawan, DR Muhammad Tarqib, 
SpBS dan DR Jamal A.Aziz MAg. "Dewan Juri sangat tertarik dengan penyajian dari mahasiswa Harapan T. Apalagi, 
sampai saat ini belum ada jawaban pasti untuk obat penyakit AIDS," terang Andalas. 
 
Sejauh ini buah delima memang sering digunakan untuk mengobati penyakit demam berdarah, namun belum ada pihak yang 
melakukan penelitian ilmiah dengan jumlah sample besar terhadap buah ini. "Kita berharap kedepan Harapan mau melakukan 
riset lanjutan tentang peran buah delima untuk mengobati seseorang yang terkena HIV/AIDS," ujar Andalas. 
 
Dosen pembimbing Harapan T itu menjelaskan, mahasiswanya ini telah dua kali membawa harum nama Fakultas Kedokteran 
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Unsyiah, etelah sebelumnya menjuarai lomba karya ilmiah wilayah Jawa dan Sumatra 2007, dan Unsyiah berjanji untuk 
memperhatikan bakat Harapan lebih serius lagi."Kami ingin Harapan T bisa memperkuat almamaternya kelak setelah 
menyelesaikan pendidikannya," kata Andalas yang menyebut pencapaian Harapan T. ini akan mengharumkan pendidikan 
tinggi di Aceh.79 
 

Obat-obatan dan Suplemen Alami (Makrobiotika) 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (1292-1356) : “Kalangan medis sepakat bahwa selama penggunaan makanan sehat sudah 
cukup digunakan dalam pengobatan, tidak perlu menggunakan obat. Selama bisa menggunakan obat-obatan sederhana, tidak 
perlu menggunakan obat-obatan kimia. Para pakar kedokteran justru lebih sering berobat dengan menggunakan makanan 
sehat. Hanya bangsa Romawi dan Yunani yang gemar menggunakan obat-obatan kimia”. Beliau pun menjelaskan bahwa 
Nabi memberi petunjuk untuk mengobati penyakit dengan obat-obatan yang terbiasa dikonsumsi, tidak sebaliknya. Ini 
termasuk formula medis yang penting dan bermanfaat. 

 Kalau seorang tenaga medis melakukan kesalahan dalam hal ini, akan membahayakan si sakit tanpa dia sadari, meski 
pun ia mengira akan berguna bagi pasien. Karena, relevansi obat dan makanan terhadap tubuh pasien tergantung pula dengan 
kebiasaan dan kesiapan tubuhnya menerima obat dan makanan tersebut. Kebiasaan berpengaruh besar pada tubuh. Sehingga 
satu orang saja bila dianalogikan dengan beberapa bentuk tubuh dengan beberapa macam kebiasaan, tentu orientasinya juga 
berbeda-beda. Meskipun misalnya tubuh-tubuh itu memiliki kesamaan dalam pada sebagian hal. Kebiasaan adalah pilar 
penting dalam menjaga kesehatan dan juga menyembuhkan penyakit. Seringkali ada tumbuhan di sebagian daerah yang 
cocok menjadi makanan mereka, namun bagi penduduk daerah lain bisa menjadi racun pembunuh. Bisa jadi sesuatu yang 
menjadi obat pada suatu tempat justru menjadi makanan biasa di tempat lain. Ada juga obat untuk penyakit tertentu di suatu 
tempat justru menjadi obat penyakit lain di lain tempat. Obat-obatan yang cocok untuk penduduk suatu tempat, bisa saja tidak 
cocok untuk penduduk di tempat lain, bahkan tidak berguna sama sekali”80. 

Muhammad Yusuf : ”Dalam suatu film dokumenter yang ditayangkan oleh stasiun televisi, saya tersentak. Film 
dokumenter tersebut tentang menjadikan bisa ular yang sangat mematikan untuk obat. Saya berpikir, sudah tak ada lagikah 
bahan untuk obat sampai menjadikan bisa ular yang sangat mematikan sebagai obat?”    

Gunakanlah Obat-obatan dan Suplemen alami yang telah diteliti di laboratorium dan terdaftar di Depkes. Untuk 
Produsen, Pilihlah Produsen yang dapat dipercaya seperti Nature’s Plus, Nature’s Health (U.S.A), K-LINK (Malaysia), 
Naco, Naturaid, Tazakka, Griya Herba, Al-Ghuroba, Mabrouk Herbal , dan sebagainya. Ada banyak pilihan obat-obatan 
dan suplemen alami, seperti Gingko Biloba, Omega 3 dan 6, VCO, Air Bio Cosminergy, Pacekap, Klorofil, EPA, DHA, 
Meniran, Pegagan, dan lain-lain. Saat ini, Apotik pun menyediakan obat-obatan dan suplemen alami. 

Mungkin sebaiknya kita hanya mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen alami dari produsen yang dapat dipercaya, 
salah satunya adalah Nature’s Plus. Mengapa memilih Nature’s Plus? 

� Nature’s Plus adalah merk terkemuka dari USA yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun. 

� Nature’s Plus adalah satu-satunya pabrik suplemen yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO (Badan PBB) 
                                            
79 www.swaramuslim.com 
80 Buku Thibb An Nabawi (metode pengobatan Nabi SAW., diterbitkan oleh Griya Ilmu) adalah karya spektakuler dari seorang ulama besar Islam Abad ke delapan hijriyah 
bernama Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. Seperti guru besarnya, Ibnu Taimiyah, beliau juga dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu yang komprehensif. Beliau seorang Ahli 
sejarah, Ahli fiqh, Ahli Hadist dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Thabibun Nafsi (Dokter Jiwa) dan juga ahli dalam ilmu pengobatan 
secara umum. Buku beliau ini adalah karya spektakuler beliau dalam mengupas sistem dan metode pengobatan nabi, ditopang dengan berbagai diagnosa dan hasil penelitian 
medis terbaik di zaman itu. Membaca buku ini, rasanya kita tidak percaya bahwa berbagai eksperimen, diagnosis, dan metode terapi yang beliau sajikan dalam buku adalah 
hasil penemuan beratus-ratus tahun yang lalu. Banyak di antara ulasan ilmiah beliau yang masih up to date dan masih sangat bermanfaat hingga sekarang ini. Belum lagi 
ditambah dengan berbagai bentuk terapi dan pengobatan nabi yang memang bersifat abadi, tidak diragukan kemanjurannya sama sekali. Semua itu menjadikan buku ini 
memiliki nilai dan bobot tersendiri. Buku ini layak dijadikan rujukan oleh setiap orang yang memiliki komitmen penuh terhadap ajaran Islam, dan juga mereka yang gemar 
mempelajari ilmu pengobatan. Atau setidaknya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keyakinan terhadap efektifitas pengobatan nabi pada setiap zaman dan 
tempat. Thibbun Nabawi lebih pas jika digabungkan dengan Kedokteran Tiongkok.       
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� Nature’s Plus adalah pabrik suplemen yang telah memenuhi, bahkan melebihi standar GMP (Good 
Manufacturing Practises) dengan mensyaratkan 21 tahap Quality Control yang sangat ketat dan diproduksi di 
pabrik sendiri (bukan kontrak manufaktur) 

� Nature’s Plus adalah satu-satunya pabrik suplemen yang mempunyai Independent Laboratory Assay Handbook, 
dimana setiap produksinya diperiksa oleh Badan Independen yang menjamin kualitas produk 100% sesuai label 
dan standar yang diterapkan. 

� Nature’s Plus memberikan jaminan (Money Guarantee) bahwa kandungan produknya sesuai dengan potensi dan 
kualitas pada label. 

� Tahun 2000, Nature’s Plus mendapatkan penghargaan untuk kategori ”Best Multivitamin Product”, ”Best Selling 
Children”, ”Best Selling Energy/Sport Drink”, ”Best Advertising Support”, ”Best in Store Support” dan ”Best 
Customer Service” dari majalah Health Supplement Retail (HSR) di Amerika Serikat. 

� Nature’s Plus hanya menggunakan bahan baku NON GMO (tidak mengalami modifikasi genetic). 

� Produk-produk Nature’s Plus sudah terdaftar di Badan POM RI. 

� Selama 30 tahun Nature’s Plus bekerjasama dengan toko suplemen kesehatan untuk menyediakan produk-produk 
dengan kualitas terbaik yang didukung oleh penyediaan sarana informasi yang akurat dan tepat seputar 
perkembangan industri suplemen kesehatan (Laboratory Assay). Nature’s Plus menolak untuk memproduksi 
produk dengan kualitas rendah hanya karena faktor harga (we refused to compromise quality for price) 

� Seluruh produk Nature’s Plus diproduksi sesuai dengan persyaratan cara produksi obat yang baik (C.P.O.B) di 
U.S.A dan telah mendapatkan izin resmi dari NEW YORK STATE BOARD OF PHARMACY dan dibawah 
pengawasan U.S.F.D.A. disamping itu,bahan kapsul (geletine) yang dipakai oleh Nature’s Plus adalah dari 
Bovine (sapi) ataupun Vegicaps (cellulose) dan telah mendapatkan sertifikat ”Halal” dari Islamic Service of 
Amerika.  

 

NUTRISI SARAF PEMBERIAN ALAM 
 

Penting diketahui tentang nutrisi saraf pemberian alam untuk membantu proses Terapi & Rehabilitasi. Ditulis ulang dan 
disesuaikan dengan kebutuhan dari buku berjudul Otak sejuta Gigbyte “buku pintar membangun ingatan super” karya Eric 
Jensen & Karen Markowitz, diterbitkan oleh penerbit Kaifa.  

Asam Amino: Makanan Otak 

Dalam tubuh manusia ada 20 jenis asam amino yang membentuk protein; 12 diantaranya dapat diproduksi tubuh dan dikenal 
sebagai asam amino non-esensial, sementara 8 asam amino lain yang merupakan asam amino esensial harus didapatkan dari 
makanan (atau suplemen). Para ilmuwan telah menemukan bahwa suplemen yang mengandung asam amino tertentu 
meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kelelahan, dan memacu kegesitan pikiran. Mereka juga mengingatkan bahwa 
mengkonsumsi asam amino dalam dosis yang terlalu besar juga dapat mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh. Jadi, 
yang paling ideal adalah dosis yang sedang-sedang saja81.  

� Fenilalanin. Fenilalanin adalah asam amino esensial yang menyuplai bahan baku bagi pembentukan 
katekolamin- sekelompok NEUROTRANSMITER yang mencakup NOREPINEFRIN, EFINEFRIN, dan 
DOPAMIN. Katekolamin dikenal sebagai peningkat kewaspadaan dan ambisi, penting bagi transmisi impuls 
saraf. Fenilalanin diketahui dapat mengurangi depresi (hingga 80 %), meningkatkan ketahanan konsentrasi, 
pembelajaran, dan ingatan, serta membantu selera makan. Setelah mencerna fenilalanin yang secara alami 
terkandung dalam daging ayam, sapi, ikan, telur, dan kedelai, tubuh Anda akan lebih banyak memproduksi 
tirosin (penting bagi kewaspadaan), Dopa, dan Dopamin (penting bagi proses pembelajaran dan ingatan). Sebuah 

                                            
81 Sesuai dengan ajaran Islam bahwa sebaik-baik perkara adalah pertengahan.-tambahan dari penyusun  
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enzim yang mengurangi produksi norefinefrin akan muncul di tubuh setelah usia 45 tahun sehingga sangat 
penting bagi Anda untuk mengetahui fungsi fenilalanin dan efeknya seiring dengan meningkatnya usia. 

� Tirosin.  Asam amino lain bernama tirosin diketahui dapat membantu mengatasi depresi, meningkatkan ingatan, 
dan meningkatkan kewaspadaan mental. terkandung dalam hati, ayam, keju, avokad, pisang, ragi, ikan, dan 
daging. Menurut penelitian lembaga penelitian kesehatan lingkungan ADAS di Natick, Massachussets, Amerika 
Serikat pada 1988, tirosin dapat berfungsi sebagai obat stimulan dan penenang yang efektif untuk meningkatkan 
kinerja mental dan fisik di bawah tekanan, tanpa efek samping. Tubuh dapat membentuk tirosin dari fenilalanin 
sisa, dan dua asam amino ini membentuk neurotransmitter noreprinefrin, yang berpengaruh pada mood dan 
pembelajaran. Sebagian besar suplemen penambah ingatan yang ada di pasaran saat ini mengandung fenilalanin, 
tirosin, dan glutamin. 

� Glutamin. Asam amino non-esensial bernama asam glutamik berfungsi sebagai bahan bakar otak dan 
mengontrol ekses amonia, yang terbentuk dalam tubuh akibat proses biokimia. Namun yang paling menarik dari 
asam glutamik adalah bahwa glutamin di samping glukosa merupakan satu-satunya senyawa lain yang berperan 
sebagai bahan bakar otak. Secara alami, asam glutamik ditemukan dalam gandum dan kedelai. Pada masa lalu, 
masalah dalam peningkatan level asam glutamik untuk meningkatkan kemampuan mengingat dan pembelajaran 
adalah ketidakmampuan otak untuk menyerap asam glutamik yang berbentuk suplemen. Namun, berita baiknya, 
kini peneliti telah menemukan bentuk asam glutamik bernama glutamin yang dapat menembus lapisan pelindung 
otak untuk meningkatkan inteligensi. Selain manfaatnya untuk ingatan, glutamin juga mempercepat 
penyembuhan penyakit maagh, dan mempunyai efek positif untuk mengontrol kecanduan alkohol, skizofrenia, 
kelelahan, dan keinginan makan makanan manis.  

Fosfolipid: Melumasi sel Otak Anda 

Fosfolipid adalah sel lemak yang muncul secara alami dalam otak dan di antaranya meliputi Fosfatidil Kolin, Fosfatidil Serin, 
Fosfatidil etanolamin, dan Fosfatidil inositol. Semua jenis sel fosfolipid meningkatkan daya lumas membran yang penting 
bagi tingkat respon antar sel, pemrosesan nutrisi, dan transfer informasi. Fosfatidil kolin dan fofatidil serin diperkirakan dapat 
membantu ingatan dengan meningkatkan produksi asetilkolin di otak, dan mengaktifkan metabolisme dan daya lumas sel 
otak. 

� Fosfatidil Kolin . Zat gizi kolin adalah bahan utama NEUROTRANSMITTER, ASETILKOLIN, yang penting 
bagi ingatan dan pembelajaran. Kolin dalam eksperimen pada manusia telah terbukti penting peranannya dalam 
meningkatkan ingatan, kemampuan berpikir, pengendalian otot, dan pembelajaran. Dr. Christian Gillin , 
ilmuwan dari lembaga kesehatan Nasional Amerika Serikat, melaporkan “Penelitian kami menunjukkan bahwa 
kolin dapat meningkatkan ingatan dan kemampuan belajar hingga 25 persen”. Produksi asetilkolin yang penting 
bagi penyampaian pesan antar sel otak meningkat ketika konsumsi kolin ditambah. Menurut ilmuwan tersebut, 
jalur-jalur pikiranlah yang diyakini menjadi bertanggung jawab terhadap proses ingatan. Kolin didapat dari 
makanan kaya lesitin, seperti kuning telur, ikan saler, gandum, kedelai, dan daging sapi tanpa lemak. Bentuk inti 
kolin yang disebut fosfatidil kolin (phosphatidyl cholin [PC]) dapat dikonsumsi dalam bentuk pil dan tersedia di 
berbagai toko obat. Konsentrat lesitin memberikan sumber alami bagi PC. Namun fosfatidil inositol dan fosfatidil 
etanolamin yang juga terkandung dalam lesitin, saling bersaing dengan PC untuk diserap. Oleh karena itu, cara 
paling efektif untuk menyerap PC adalah dengan suplemen 75 persen PC murni, seperti Phos Chol 900, yang 
bersih dari fosfatida lain. Phos Chol 900 tersedia dalam berbagai merek suplemen. Tidak efek samping yang 
muncul dari konsumsi suplemen PC, dan penelitian mengindikasikan peningkatan kadar kolin hingga 5 persen 
dapat terjadi dengan tiga kapsul suplemen perhari. 

� Fosfatidil Serin. Menurut Dr. Thomas Crook, seorang psikolog klinis dan peneliti di klinik peningkatan daya 
ingat di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat, suplemen fosfatidil serin (Phosphatidyl Serine [PS]), yaitu asam 
lemak yang terbentuk secara alami di otak, dapat membalikkan penurunan daya pikir lebih dari dua belas tahun. 
Dalam penelitian, pasien yang diberi 100 hingga 300 miligram PS perhari menunjukkan peningkatan kemampuan 
ingatan dan belajar hingga 15 persen (Crook, 1998). Penelitian yang dilakukan pada 1970-an juga mendukung 
penemuan Crook tersebut. Selain membantu mengurangi penurunan daya ingat seiring dengan meningkatnya 
usia, PS juga membantu pasien Parkinson, Alzheimer, epilepsy, dan depresi yang terkait dengan penurunan 
kemampuan mental pada manula. PS berfungsi dengan mengaktifkan metabolisme di hampir semua daerah otak, 
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seperti terlihat dalam tes EEG dan PET scan. PS juga mengembalikan fleksibilitas membran sel yang kaku akibat 
penuaan. 

Vitamin dan Mineral Pembangun otak 

Vitamin mempunyai peranan kunci dalam metabolisme otak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin 
merupakan masalah umum di kalangan mereka yang menderita penyakit mental dan manula. Kekurangan vitamin dalam taraf 
ringan pun dapat menyebabkan depresi dan gangguan semangat. 

� Vitamin A.  Baru-baru ini diketahui berperan dalam pembelajaran dan ingatan oleh peneliti di institut kajian 
Biologi Salk di San Diego, Amerika Serikat. “Sudah lama kami tahu bahwa vitamin A merupakan 
ANTIOKSIDAN yang penting dan diperlukan untuk sistem saraf embrio”, ungkap Dr. Ronald Evans, yang 
menjadi ketua tim peneliti. “Penelitian ini adalah yang pertama kali memberikan bukti bahwa Vitamin A 
dibutuhkan untuk fungsi otak sepanjang kehidupan kita”. Vitamin A berperan dalam fungsi otak dengan 
menempel pada berbgai reseptor sel otak dan memicu reaksi biokimia dalam sel – aspek vital dalam 
POTENSIASI JANGKA PANJANG. 

� Vitamin B.  Utamanya apabila tidak dikonsumsi secara mencukupi dapat menyebabkan depresi, penurunan 
intelektualitas, dan bahkan penyakit jiwa. Vitamin B penting bagi fungsi mental karena berfungsi sebagai katalis 
agar reaksi kimia dalam sel otak dapat terjadi. Kekurngan vitmin B Kompleks, terutama B-1, B-3, dan B-12 dapat 
menurunkan kinerja ingatan. Segala hal yang menurunkan kadar vitamin B-1 (tiamin) seperti stres, konsumsi 
alkohol, obat-obatan, atau nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kehilangan ingatan jangka pendek dan 
penurunan fungsi kognitif lainnya. Kekurangan vitamin B-3 (niasin) dapat menimbulkan gejala nervous, 
insomnia, mudah tersinggung, depresi, kecemasan, dan kebingungan. Dan kekurangan vitamin B-12 
(cyanokobalamin) dapat menimbulkan masalah dalam memusatkan perhatian dan ingatan, depresi, dan bahkan 
halusinasi. Namun, suplemen B Kompleks secukupnya dapat menjamin otak Anda mendapat asupan vitamin B 
mencukupi untuk mengubah protein dan karbohidrat dalam makanan menjadi energi mental. 

� Vitamin C.  Membantu otak Anda menyerap protein untuk membentuk NEUROTRANSMITTER yang menjadi 
bagian integral dalam proses berpikir dan mengingat. Sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas New 
Mexico menemukan bahwa semakin rendah kadar vitamin C dalam darah, semakin buruk skor peserta tes dalam 
kemampuan ingatan jangka pendek dan kemampuan memecahkan masalah. Vitamin C juga merupakan 
ANTIOKSIDAN penting. 

� Vitamin E.  Penting untuk menyuplai oksigen pada otot dan melindungi otak dari efek merusak radikal bebas dan 
proses penuaan. Penelitian terdahulu menunjukkan Vitmin E dapat membantu memperlambat perkembangan 
penyakit Alzheimer. National Institut Of Aging di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat, baru-baru ini 
mengumumkan pemberian dana sebesar 22 juta dolar untuk penelitian di 65 pusat kesehatan untuk melihat 
apakah efek dosis tinggi vitmin E (selegelin) dapat mencegah orang yang mengalami masalah ingatan 
berkembang menjadi gangguan jiwa. Meskipun penelitian pengaruh mineral terhadap kesehatan otak baru saja 
mencapai tahap awal, ilmuwan telah menentukan bahwa tiga mineral berperan penting bagi fungsi memori- yaitu 
boron, seng dan magnesium. Sebagai tambahan, mangan, besi, kalsium, tembaga, dan selenium. Peneliti dari 
pusat gizi manusia USDA menemukan bahwa tiga miligram boron per hari dapat meningkatkan kewaspadaan 
dan kemampuan belajar. Dr. James Penland, seorang peneliti dari pusat penelitian gizi manusia Grand Forks, 
Departemen Amerika Serikat, menyatakan bahwa asupan boron, tembaga, dan mangan yang tidak mencukupi 
berpengaruh buruk pada ingatan, pikiran, dan mood. Kekurangan magnesium dapat mengaburkan ingatan Anda 
dengan menghambat sirkulasi darah di otak, dan kekurangan seng terutama pada manula, telah lama dihubungkan 
dengan kebingungan mental dan bahkan penyakit Alzheimer. Seorang wanita dalam penelitian yang 
diselenggarakan oleh ilmuwan Universitas Texas melaporkan kemampuan mereka mengingat kata dan pola 
visual meningkat dengan suplemen seng, dan penelitian yang dilakukan Dr. Don Tucker dari Universitas 
Oregon menemukan bahwa orang dewasa dapat meningkatkan kewaspadaan, ingatan, dan kelancaran berbicara 
dengan suplemen zat besi. Kekurangan zat besi pada anak-anak menyebabkan anak-anak kesulitan memusatkan 
perhatian dan sulit mempelajari materi baru.  

Zat Penting lain Bagi Ingatan 
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� Asam Ribonukleat. Asam Ribonukleat (RNA) dan asam deoksiribonukleat (DNA) ada di tiap inti sel. Asam-
asam tersebut membawa kode genetik kita, dan mengarahkan produksi protein. RNA adalah kunci penting dalam 
mempelajari ingatan. Dalam sebuah penelitian yang mengejutkan pada 1970-an, RNA yang ditransplantasikan 
dari sekelompok tikus terlatih ke sekelompok tikus lain juga menunjukkan adanya transfer perilaku. Dalam 
penelitian lain, binatang yang diberi suplemen RNA dapat belajar lebih cepat dan mengalami perpanjangan umur 
hingga 20 persen. Namun, saat disuntik dengan enzim yang merusak RNA, kemampuan belajar tersebut 
menghilang. Pada manusia, RNA adalah faktor penting dalam perbaikan jaringan, penyembuhan dan 
pengembangan otak, dan dapat ditemukan secara alami pada ikan (terutama sarden), kerang, bawang dan ragi. 
Suplemen RNA diperkirakan dapat meningkatkan kemampuan otak dan daya ingat serta melindungi sel otak dari 
akibat oksidasi lemak. 

� NADH . Dalam uji coba klinis, 80 persen pasien parkinson mendapat manfaat dari NADH (nikotinamid adenin 
dinukleotid). Merupakan pendatang baru dalam dunia gizi dan penyembuhan alami. Suplemen NADH juga 
mampu meningkatkan aktivitas otak dan kemampuan motorik pasien Alzheimer, Parkinson, kelelahan kronis, dan 
depresi. Selain itu, orang sehat yang mengkonsumsi NADH juga dilaporkan mengalami peningkatan konsentrasi, 
energi, stamina, dan mood (Birkmayer, 1996). Dikenal secara biologis sebagai koenzim 1. NADH ada dalam 
setiap sel hidup dan berperan penting dalam kapasitas produksi energi tubuh, terutama di otak dan sistem saraf 
pusat. NADH bekerja dengan menstimulasi produksi DOPAMIN dan NEUROTANSMITTER yang lain.  

� Estrogen. Hormon estrogen diketahui mendukung fungsi otak dan telah digunakan untuk terapi Alzheimer. Dr. 
Barbara Sherwin, wakil direktur klinik Menopause Universitas McGill mengungkapkan peranan penting estrogen 
dengan menguji kemampuan ingatan verbal pada wanita muda sebelum dan setelah mereka menjalani terapi 
kanker rahim. Level estrogen para wanita turun drastis setelah menjalani kemoterapi, demikian juga hasil tes 
ingatan verbal mereka. Namun, saat separuh dari mereka mendapat penggantian hormon estrogen, kemampuan 
mereka langsung muncul kembali. Estrogen berfungsi dengan menstimulasi pertumbuhan SINAPSIS, hasil dari 
ASETILKOLIN, dan merangsang aliran darah ke otak yang memberikan suplai oksigen dan glukosa. Efek 
negatif terapi estrogen bagi peningkatan ingatan adalah peningkatan resiko kanker payudara. Sebuah penelitian 
pada 1998 terhadap 700 wanita sehat pascamenopause oleh para peneliti dari sekolah Dokter dan Ahli bedah 
Universitas Columbia menemukan bahwa mereka yang menjalani terapi penggantian hormon estrogen mendapat 
skor lebih tinggi dalam tes ingatan daripada mereka yang tidak menjalani terapi estrogen. Selain itu, mereka juga 
mempunyai kemampuan bahasa dan penalaran abstrak yang lebih bagus. 

� Ginkgo Biloba. Adalah tumbuhan tertua yang diketahui manusia, yang dapat meningkatkan ingatan pada orang 
dewasa sehat dan mengembalikan fungsi ingatan pada pasien dengan gangguan otak kronis. Diminum dalam 
bentuk ekstrak, ramuan ginkgo meningkatkan sirkulasi darah. Peningkatan sirkulasi darah berarti lebih banyak 
nutrisi dan oksigen yang dipasok ke otak sehingga kemampuannya meningkat. Penelitian terhadap responden 
sehat dan responden penderita gangguan otak kronis menunjukkan peningkatan ingatan jangka pendek yang 
signifikan. Banyak laporan juga menyatakan ekstrak ginkgo dapat meningkatkan suplai dan pemanfaatan glukosa 
yang menjadi sumber energi otak. Sebuh penelitian telah membuktikan ekstrak ginkgo yang mengikuti standar 24 
persen kombinasi flavonglikosida adalah yang paling efektif. Flavonglikosida harus mengandung sifat aktif 
ginkgo; ginkgolida A, ginkgolida B, ginkgolida C, dan bilobalida. 

� DHA . Penelitian menunjukkan bahwa DHA (asam dokosa-heksaenoat), struktur asam lemak utama dalam sel 
kelabu otak, penting bagi kemampuan ingatan. DHA, sebuah bentuk asam lemak omega-3, adalah agen anti-
peradangan yang melindungi membran sel dari oksidasi dan meningkatkan daya lumas sel. Selain itu, DHA juga 
mengurangi depresi dan Alzheimer. Pada 1993, FAO dan WHO mengakui peran penting DHA dalam 
pengembangan otak ketika sebuah penelitian melaporkan adanya hubungan antara rendahnya konsentrasi asam 
omega-3 di susu formula bayi (dibandingkan dengan susu ibu) dengan rendahnya tingkat inteligensi sehingga 
DHA saat ini merupakan tambahan penting dalam susu formula bayi. Untuk menyikapi hasil temuan ini, DHA 
kini ditambahkan pada beberapa merek susu bayi formula. Penelitian pada orang dewasa juga melaporkan bahwa 
menyantap ikan setidaknya sekali seminggu dapat mengurangi resiko Alzheimer hingga 70 persen dibandingkan 
dengan mereka yang tidak menyantap ikan. Para ilmuwan menduga, efek perlindungan ini berkaitan dengan 
aktivitas anti-peradangan asam lemak omega-3 yang didapat pada minyak ikan. Omega-3 juga ditemukan dalam 
minyak tumbuhan, dan juga tersedia suplemen DHA atau omega-3 di toko-toko obat. Kita perlu 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 316

menyeimbangkan asam lemak esensial omega-6 dan omega-3 dalam makanan kita. Kebanyakan manusia modern 
mengalami defisiensi asam omega-3 dan kelebihan asam omega-6. 

� Asetil-l-Karnitin.  Asetil-l-karnitin (acetyil-l-carnitine [ALC]), terkait erat dengan asam amino karnitin, adalah 
senyawa alami yang meningkatkan pertukaran energi antar sel dan memperkuat komunikasi antarsel otak kanan 
dan otak kiri. Lebih dari 50 percobaan untuk mengetahui efek ALC telah dilakukan sejak 1990. ALC saat ini 
sedang digunakan dalam uji coba klinis sebagai sebuah zat peningkat daya kognitif pada pasien Alzheimer. 
Penelitian terhadap 500 pasien usia lanjut mendukung temuan bahwa orang tua lanjut yang menderita penurunan 
fungsi mental mengalami peningkatan kemampuan mental setelah mengkonsumsi suplemen ALC. Pasien yang 
menerima ALC menunjukkan peningkatan signifikan dalam serangkaian tes mental; sementara pasien yang 
mendapat suplemen plasebo (zat penenang) tidak menunjukkan peningkatan. Peneliti Italia mempublikasikan 
temuan penting pada 1992 yang menyimpulkan bahwa ALC meningkatkan kinerja mental pada orang muda sehat 
(Lino dkk, 1998); dan penelitian ilmuwan Roma pada atlet profesional menunjukkan ALC meningkatkan fungsi 
biologis tubuh (Dragan, Wagner, Plosteanu, 1998) 

� DHEA . DHEA (dehidroepiandrosteron), dikenal sebagai “ibu para hormon” karena dapat diubah menjadi lusinan 
hormon lain dalam tubuh, adalah sebuah neurosteroid saraf yang diproduksi kelenjar adrenal. Kendati tubuh 
memproduksi DHEA yang mencukupi pada usia 20-an, mulai usia 65 produksi DHEA menurun drastis. Pada 
penelitian terhadap hewan, DHEA terbukti dapat meningkatkan ingatan (terutama jangka panjang) dan 
kemampuan belajar. Pada tikus, DHEA merangsang produksi pengantar sel otak dan pertumbuhan SINAPSIS 
yang membawa sinyal antarsel. Penelitian pada manusia menunjukkan DHEA dapat menormalkan efek 
berbahaya peningkatan kadar KORTISOL akibat stress. Banyak dokter ragu-ragu untuk merekomendasikan 
DHEA karena belum adanya kepastian tentang efek samping DHEA dalam jangka panjang. Sangat penting untuk 
mengetahui dosis DHEA yang tepat. Jadi, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter dan menjalani tes hormon 
sebelum mengkonsumsi suplemen DHEA. 

� Pregnenolon. Senyawa pemicu DHEA, pregnenolon juga merupakan senyawa yang terkenal dalam penelitian 
tentang ingatan. Pregnenolon yang telah digunakan selama puluhan tahun untuk terapi arthitis adalah senyawa tak 
beracun dan tidak menunjukkan efek samping membahayakan. Meskipun telah terbukti dapat meningkatkan 
kecepatan dan kualitas belajar pada tikus, pregnenolon masih diujicobakan pada pasien yang menderita 
Alzheimer ringan hingga berat, dan juga pada manula sehat yang mengalami penurunan fungsi ingatan akibat 
pertambahan usia atau kerusakan kognitif ringan.  

� Piracetam. Sebagai sebuah senyawa yang paling popular dan banyak digunakan untuk meningkatkan ingatan, 
piracetam dikenal sebagai obat pintar bagi orang sehat. Penelitian terhadap hewan maupun manusia selama dua 
puluh tahun terakhir menegaskan bahwa piracetam dapat meningkatkan kemampuan ingatan dan belajar. 
Piracetam dilaporkan membawa efek-efek seperti berikut : mengurangi stres metabolis dalam kondisi kurang 
oksigen; meningkatkan metabolisme dan energi saraf; efektif bagi individu sehat maupun yang mengalami 
gangguan ingatan; memperlambat kehilangan ingatan akibat pertambahan usia; berfungsi di sebagian besar 
kasus; dan memfasilitasi komunikasi sel antara otak kanan dan kiri. Potensi aplikasi klinis bagi piracetam 
sangatlah banyak – mulai terapi untuk Alzheimer dan epilepsy hingga gangguan konsentrasi dan disleksia. 
Piracetam diketahui tidak mempunyai kontraindikasi; aman dan tak beracun. 

� Nimodipin . Nimodipin, penghambat saluran kalsium (sering diresepkan untuk penyakit jantung), dinyatakan 
sebagai senyawa luar biasa karena mempunyai efek yang luas. Selain potensial untuk terapi Alzheimer, 
nimodipin juga sedang menjalani ujicoba untuk mencegah penurunan ingatan akibat usia. Nimodipin 
meningkatkan aliran darah ke otak dengan cara mencegah penyempitan dan penggumpalan di pembuluh darah 
otak. Meskipun penggunaan nimodipin sudah disahkan sejak 1989 untuk terapi stroke, nimodipin mempunyai 
potensi penyembuhan yang lebih luas. Dalam uji coba klinis terhadap para usia lanjut yang mengalami penurunan 
ingatan, nimodipin dilaporkan mempunyai efek positif terhadap penyakit yang terkait dengan stres; 
meningkatkan ingatan, depresi, dan kondisi otak secara keseluruhan, juga mengurangi kegelisahan. Tidak banyak 
efek samping yang dilaporkan terjadi. 

� DMAE  (dimetilaminoetanol) adalah stimulan otak yang aman dan banyak dikenal. Stimulan ini mengoptimalkan 
produksi ASETILKOLIN, NEUROTRANSMITTER primer yang terlibat dalam ingatan dan pembelajaran. Hasil 
uji klinis menunjukkan DMAE efektif untuk pasien kelelahan kronis dan depresi ringan hingga sedang. Sejak itu, 
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DMAE juga dilaporkan menstimulasi mimpi yang berkesan, meningkatkan kemampuan ingatan dan belajar, 
inteligensi, dan memperpanjang umur. Peredaran DMAE untuk terapi gangguan belajar pada anak-anak telah 
dimulai pada 1983; namun produksi DMAE dihentikan karena adanya pengetatan peraturan pemerintah dan juga 
berhubungan dengan masalah keuntungan bisnis. DMAE, pemicu kolin dan secara alami terkandung pada ikan, 
dapat menembus lapisan pelindung otak, sementara kolin tidak mampu menembusnya. DMAE menyebabkan 
stimulasi ringan tanpa efek depresi ketika dihentikan.      

 

 

Terapi Bubur 
 
Orang sakit sebaiknya makan bubur, bubur dapat menghibur orang sakit dan menghilangkan kesedihan (HR. Bukhari) 

Terapi Bercelak 

Bercelak itu obat dan mencerahkan pandangan mata (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah)  

 

Terapi Jus (Juice) 
 

Hidup di zaman sekarang tidak seramah dan senyaman dulu. Pasalnya, setiap hari kita menghadapi bahan-bahan kimiawi 
berbahaya yang mengakibatkan kerusakan atau iritasi di tubuh. Kita menghirup udara berpolusi yang banyak mengandung 
logam berat seperti mercury, arsenic, cadmium, dan aluminium. Mengkonsumsi makanan dengan pengawet dan pestisida, 
serta minum air yang sudah terpolusi banyak mikroba. Kita juga bersentuhan dengan aneka toksin (racun) di lingkungan kerja 
dan produk-produk rumah tangga yang kita gunakan. Dari dalam, tubuh pun memproduksi toksinnya sendiri. Belum lagi 
kekebalan tubuh yang semakin melemah akibat stres. 
 
Tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Life must go on, karena dengan penggalian wawasan dan pengetahuan 
yang baik tentang kesehatan, kita sebenarnya mampu menikmati hidup secara lebih sehat dan baik. Salah satunya adalah 
memahami kegunaan detoksifikasi yakni proses pembersihan atau usaha menetralisasi toksin dari dalam tubuh.  
 
Detoks merupakan teknik terbaik yang dapat membantu proses pembersihan tubuh dari toksin, pola makan yang tidak baik, 
maupun gaya hidup yang tidak sehat. Tubuh kita sebenarnya terus-menerus melakukan detoks melalui ’eliminasi’ tubuh, 
seperti usus besar, hati, ginjal, kulit dan paru-paru. Proses detoks, selain secara otomatis dilakukan oleh organ eliminasi, juga 
bisa dengan mini fasting atau puasa ringan menggunakan jus; yang artinya kita hanya diperbolehkan meminum jus selama 
puasa. 
 
Jus atau sari buah adalah pembersih terbaik untuk setiap kondisi.  Nabi SAW. suka minuman Juice buah-buahan segar (HR. 
Bukhari). Biasanya buah diperas pada sore hari dan diminum pada pagi harinya. Atau diperas pada pagi hari dan diminum 
pada sore harinya. 
   

Terapi Tidur (Istirahat) 
 
Tidur adalah sunnah dan rahmat Allah SWT. yang dianugerahkan kepada semua manusia, karena fisik dan psikis manusia 
diciptakan dalam keadaan terbatas dan lemah. Karena itu, tidur diperlukan untuk memulihkan stamina fisik yang cape dan 
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pegal, serta memulihkan psikis yang cemas, resah dan gelisah. Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Naba’ ayat 9; ”Dan Kami 
Jadikan tidurmu untuk istirahat.” 
 
Tidur juga dapat digunakan sebagai terapi mengurangi tekanan masalah, kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, dan 
sebagainya. Perasaan negatif kadang kala muncul dari pikiran yang cenderung memandang permasalahan dari sisi negatif, 
sehingga otak menjadi tegang dan terganggu serta membangkitkan sikap emosional yang tak terkendali. Makanya, dengan 
tidur kita memberi kesempatan pada otak untuk rileks.    
 

Terapi Memukul Paha 

Terapi Memukul Paha ini berdasarkan hadist tentang Imam Mahdi yang menyatakan bahwa Imam Mahdi Memukul pahanya 
ketika sulit bicara. Selain itu, juga berdasarkan hadist yang mengatakan bahwa Allah memperbaiki Imam Mahdi dalam satu 
malam.  Kita pasti sepakat bahwa perbaikan hanya dilakukan pada sesuatu yang rusak. Dengan kata lain, saya berpendapat 
bahwa Imam Mahdi adalah orang yang rusak parah dan pada waktunya, Allah akan memperbaikinya hanya dalam satu 
malam.  

Memukul paha yang dilakukan oleh Imam Mahdi pasti bukan sekedar gerakan-gerakan tanpa arti. Saya yakin, di balik itu ada 
suatu manfaat luar biasa bagi kesehatan Imam Mahdi. Ketika kita memukul paha, baik paha kiri mau pun paha kanan, bagian 
atas, samping maupun bagian bawah paha, kita akan mendapatkan manfaat kesehatan dari beberapa meridian. Di antaranya : 

  
1. Meridian Yang Kaki- Lambung 
Ada 45 titik akupunktur pada meridian ini yang masing-masing titik memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan. Meridian 
Yang kaki-Lambung bermanfaat untuk mengatasi sulit bicara, gangguan pada bagian saraf, ganguan pada pembentuk air 
mata, keterbelakangan mental, epilepsi, lumpuh sebelah badan, gangguan tidur, stroke pada wajah, skizofrenia disertai 
takut dingin, kesadaran menurun, dan lain-lain. 
 
2. Meridian Yang Kaki- Empedu 
Meridian ini memiliki 44 titik akupunktur. Di antara khasiatnya adalah untuk mengatasi tidak bisa bicara karena 
apopleksi,  daya penglihatan menurun, telinga berbunyi, rahang terkatub rapat, dada terasa penuh, keluar air mata jika 
terkena angin, insomnia, dan lain-lain. 
 
 
3. Meridian Yang Kaki Vesika Urinaria 
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Memiliki 67 titik akupunktur. Di antara khasiatnya adalah untuk mengatasi gangguan emosi dan kejiwaan, daya 
konsentrasi hilang, nyeri saraf, impotensi, gangguan pada mata, insomnia, depresi ringan, gejala kelumpuhan dan stroke 
wajah, epilepsi, dan lain-lain. 
 
4. Meridian Yang Kaki-Limpa 
Memiliki 21 titik akupunktur 
 
5. Meridian Yang Kaki-Ginjal 
Memiliki 27 titik akupunktur 
 
6. Meridian Yin Kaki-Hati 
Memiliki 14 titik akupunktur 
 

Jika kita menggunakan bagian bawah kepalan tangan kanan untuk memukul paha, berarti kita juga menstimulasi Meridian 
Yang Usus Kecil yang berfungsi untuk kesehatan lambung, usus kecil, dan jantung. Meridian ini memiliki 19 titik 
akupunktur. 
 
Jika kita menggunakan pangkal telapak tangan kanan bagian kiri untuk memukul paha, berarti kita juga menstimulasi 
meridian Yin tangan-jantung. Meridian ini memiliki 9 titik akupunktur. Khasiatnya sangat dibutuhkan oleh kita karena 
diantara manfaatnya adalah untuk mengatasi gelisah, tidur tidak tenang, kelainan jiwa, histeria, lidah kelu, dan lain-lain. 
 
Jika kita menggunakan pangkal telapak tangan kanan bagian kanan, berati kita turut menstimulasi Meridian Yin tangan-paru-
paru yang memiliki 11 titik akupuntur. 
 
Jika kita menggunakan pangkal telapak tangan kanan bagian tengah untuk memukul paha, berati kita juga merangsang 
Meridian Yin tangan-selaput jantung. Memiliki 9 titik akupunktur dan di antara manfaatnya adalah untuk mengatasi 
gangguan emosi serta pikiran, depresi ringan, epilepsi, lidah kaku sehingga sulit bicara, gelisah, tertawa tak kunjung henti 
tanpa sebab, tidak sadarkan diri atau koma, dan lain-lain. 
 
Saat kita dalam posisi tasyahud akhir ketika sholat, kita memang tidak memukul paha, melainkan hanya meletakkan tangan di 
atas paha. Mungkin tujuannya adalah untuk menyebarluaskan energi positif luar biasa yang kita dapatkan dari sholat sehingga 
energi-energi positif ini menyebarluas melalui meridian ke seluruh tubuh. 
 
Terapi Memukul Paha ini baru berdasarkan ilmu kedokteran Tiongkok yang saya jelaskan secara ilmiah berdasarkan buku 
berjudul Dasar Teori Ilmu Akupunktur karya Sim Kie Jie, Terapi Pijat Tangan karya Putu Oka Sukanta, dan 10 Menit 
Menuju Sehat Dengan Terapi Tulang Kepala Belakang karya Prof. H.M. Hembing Wijaya Kusuma.  
 
Mungkin suatu hari nanti Terapi ini dijelaskan dengan penjelasan yang lebih menarik oleh pakarnya dengan melibatkan 
banyak disiplin ilmu kesehatan. 

 

Terapi Tidak Putus Asa 

... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,  
padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 

(al-Baqarah: 216) 

 

Firman Allah SWT yang Artinya: 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa’ : 29) 

 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 320

Sabda Rasulullah SAW. Yang artinya : 

“Hai hamba-hamba Allah ! berobatlah ! Sesungguhnya Allah SWT tidak menciptakan penyakit, kecuali diciptakannya pula 
obat penyembuhnya, kecuali lanjut usia” 

 

Ibnu Qayyim  dalam bukunya yang berjudul Metode pengobatan Nabi SAW. menulis : dalam Musnad Imam Ahmad 
diriwayatkan dari Abu Mas’ud secara marfu, ”Setiap kali Allah menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan 
penyembuhnya. Hanya saja ada orang yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya”. Ungkapan ”setiap penyakit 
pasti ada obatnya”, artinya bisa bersifat umum sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai 
penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter karena belum ditemukan obatnya. Padahal Allah telah menurunkan 
obat untuk penyakit-penyakit tersebut, akan tetapi manusia belum dapat menemukan ilmu obat penyakit tersebut, atau Allah 
belum memberi petunjuk kepada manusia untuk menemukan obat penyakit itu. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 
manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah.  

Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah  juga menulis dalam buku yang sama: “Kiat lain terhadap musibah adalah dengan 
menyadari bahwa yang memberi musibah kepadanya itu adalah Allah yang Maha Bijaksana, Rabb dari segala Makhluk yang 
Bijak, Ar-Rahman (Maha Penyayang), Rabb dari segala Makhluk yang penuh rahmat. Dan juga menyadari bahwa Allah 
mengirimkan musibah itu kepadanya bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menyiksanya dan juga bukan untuk 
menyakitinya. Tetapi Allah memberikan cobaan itu untuk menguji kesabaran, keridhaan dan keimanannya. Agar Allah 
mendengar do’a dan penyerahan dirinya kepada-NYA, agar ia bersimpuh di depan pintu-NYA; dengan mengharapkan 
rahmat-NYA, memasrahkan kehancuran hatinya di hadapan-NYA, dan menyampaikan keluh kesah kepada-NYA. Kalau 
Allah tidak mengobati para hamba-NYA melalui cobaan dan bala, niscaya mereka akan melampaui batas, berbuat semena-
mena dan tidak mengenal aturan”. 

William James berujar, ”Penderitaan telah membantu kita untuk mencapai suatu batas yang tidak pernah terbayangkan. 
Andaikata Dostoyevsky dan Leo Tolstoy tidak mengalami kehidupan yang pahit, keduanya tak akan sukses menulis memoar 
dan novel-novel yang mengagumkan dan abadi hingga saat ini”. Dengan demikian, keyatiman; kebutaan; pengasingan; dan 
kemiskinan adalah salah satu sebab tumbuhnya kreativitas, produktivitas, kemajuan dan kontribusi.  

Jhon F. Kennedy : ”Krisis besar akan melahirkan sosok yang hebat dan akan melahirkan keberanian untuk bertindak” 

Putus asa atau putus harapan (al-ya’is wa qunut). Putus asa berarti hilangnya gairah, semangat (morale), sinergi, dan 
motivasi hidup setelah seseorang tidak berhasil menggapai sesuatu yang diinginkan. Akibat ketidakberhasilan maka 
seseorang tidak mau berusaha, apalagi mengulangi pada pekerjaan yang sama, bahkan seringkali keputusasaan 
mengakibatkan bunuh diri. Putus asa dianggap patologis karena ia menafikan potensi hakiki manusiawi, tidak mempercayai 
takdir dan sunnah Allah, dan merasa putus asa terhadap rahmat dan karunia-NYA. 

Menghindari putus asa tidak berarti bersikap tamanni, dalam arti, mengkhayal dan berangan-angan mendapatkan sesuatu 
yang tidak mungkin terjadi, seperti seseorang yang menginginkan hidup yang layak tanpa disertai usaha dan bekerja. 
Menghindari putus asa berarti menumbuhkan moril (morale) hidup, dalam arti, mengkondisikan mental dengan keteguhan 
hati (courage), semangat (zeal), kepercayaan (confidence), disiplin (discipline), kegairahan (enthusiasm), dan hasrat 
(willingness) untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Guion mengemukakan bahwa semangat hidup memiliki arti tidak adanya 
konflik; perasaan bahagia; penyesuaian diri yang baik; keterlibatan ego dalam beraktivitas; perasaan lapang ketika terlibat 
dalam suatu kelompok; kumpulan berbagai sikap dalam hubungan kerja; penerimaan individu terhadap tujuan kelompok; dan 
keadaan yang mendatangkan kepuasan yang diakibatkan oleh totalitas situasi kehidupan. Berbagai elemen tersebut 
merupakan indikator pengukuran semangat dan keputusasaan seseorang dalam menjalankan kehidupan ini. 

Di dalam Al-Qur’an, karakter orang-orang yang mudah putus asa adalah (1) apabila diberikan kesenangan niscaya ia 
berpaling dan bersikap sombong kepada Allah SWT., tetapi apabila ditimpa kesusahan niscaya mudah berputus asa (QS. Al-
Isra’ : 83); (2) karena kesesatannya, ia mudah berputus asa dari rahmat Tuhannya dan tidak mau berterima kasih kepada-
NYA; (QS. Al-Hajr : 56, Hud : 9);  (3) senantiasa memohon kebaikan kepada Allah, jika mereka ditimpa malapetaka dia 
menjadi putus asa lagi putus harapan, tetapi diberi rahmat sesudah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata : “Ini adalah 
hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu datang “ (QS. Fushshilat : 49 – 50)   
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Untuk menghindari keputusasaan, manusia dianjurkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensinya secara maksimal 
dalam mencapai sesuatu, kemudian menyerahkan hasilnya (tawakkal) kepada Allah SWT. Pengerahan potensi harus 
dibarengi dengan penguasaan hukum-hukum Allah SWT., baik yang berkaitan dengan hukum kauni (hukum ciptaan Allah 
yang berkaitan dengan alam dan isinya) maupun hukum Qur’ani (hukum ciptaan Allah yang berkaitan dengan nilai dan moral 
kehidupan). Statement “inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada-NYA kami 
kembali) yang diucapkan oleh seseorang ketika mendapatkan musibah, merupakan realisasi dari sikap ketidakputusasaan 
dalam menghadapi kenyataan hidup.   

Kehidupan dan kematian merupakan hukum kauni Allah, yang diberikan kepada manusia, untuk mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih baik kualitas amalnya (QS. Al-Mulk : 2). Betapa pun pedih dan susahnya hidup ini, manusia harus 
menempuhnya dengan baik dan sabar, dan tidak diperbolehkan putus asa, apalagi mau bunuh diri.  

Orang yang akan meninggal dunia, ia akan mengalami relativitas waktu (kondisi waktu yang berbeda) dengan orang-
orang yang masih hidup di sekitarnya. Hal itu disebabkan ia sudah dekat dengan daerah ketakterhinggaan daripada kehidupan 
dunia. Orang yang mengalami sakaratul maut, yang menurut perkiraan manusia (orang-orang) sekitarnya, waktu  naza’nya si 
fulan misalnya, hanya 1 hari atau 1 jam atau hanya satu menit saja, maka menurut yang mengalaminya, waktu tersebut sangat 
relatif, bisa  dirasakan sebagai waktu yang berbeda dengan waktu dunia dan perbedaan itu hanya dia sendiri yang 
mengetahuinya. Kadang saat itu, bisa lebih cepat dari waktu dunia dan kadang saat itu bisa jauh lebih lama dari waktu dunia. 
Bahkan, menurut Al-Qur’an (surat Al-Ma’aarij: 4), perbedaan atau perbandingan itu bisa mencapai 50.000 tahun dibanding 
satu hari atau perbandingan itu bisa mencapai/dirasakan selama 300 tahun  dibanding setengah hari (menurut surat Al-
Kahfi:25). sedangkan menurut imam Al-Ghazali, cepat tidaknya perjalanan ruh sangat bergantung pada amal perbuatannya 
ketika hidup di dunia. Singkatnya, mungkin kita berpikir orang yang bunuh diri atau overdosis mengalami penderitaan 
sakaratulmaut hanya  beberapa menit atau beberapa detik tapi bagi yang merasakannya, bisa jadi ratusan tahun bahkan 
mungkin milyaran tahun jika mengingat alam akhirat adalah alam abadi. 

Bunuh diri menunjukkan akumulasi konflik batin yang paling parah. Jika seseorang mengalami penderitaan atau sakit 
yang luar biasa maka ia harus tegar dan menyerahkan diri kepada-NYA. Dalam menghadapi hal itu, Nabi SAW. Memberikan 
resepnya dalam suatu hadistnya :  

Diriwayatkan dari Anas ra katanya : Rasulullah SAW.bersabda : “Janganlah kamu bercita-cita supaya cepat mati karena 
ditimpa suatu kesulitan. Sekiranya dia berada dalam keadaan yang mengharuskan dia berbuat demikian, bolehlah dia berkata 
: “Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Akan tetapi sekiranya mati itu lebih baik bagiku, 
matikanlah aku” (HR. Al-Bukhari dari Anas). 

 

 

Dan lain-lain : 

Air Zam-zam, Air Hujan, Kurma Azwah, Moksibusi (Kay), Kompres, dan lain-
lain.  

 

 
 
 
 

”Hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu” 

 
(Q.S. Al-Maidah [5] : 3)  
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Khalifah Alam Semesta dan setanKhalifah Alam Semesta dan setanKhalifah Alam Semesta dan setanKhalifah Alam Semesta dan setan    

Apa yang saya pahami tentang maksud Khalifah fil ardh? apa yang saya pahami tentang setan? bagaimana saya memandang 
alam semesta?  

Dunia Sinyal-Sinyal Elektris 

Semua informasi yang kita miliki tentang dunia tempat kita hidup disampaikan kepada kita melalui lima indra kita. Dunia 
yang kita ketahui terdiri dari apa yang dilihat mata, diraba tangan, dicium hidung, dikecap lidah, dan didengar telinga kita. 
Kita tidak pernah berpikir bahwa dunia "luar" mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan indra kepada kita, karena kita 
telah bergantung hanya kepada kelima indra tersebut sejak lahir.  

Akan tetapi, penelitian modern dalam berbagai bidang ilmu menunjukkan pemahaman sangat berbeda dan menimbulkan 
keraguan serius tentang indra kita serta dunia yang kita pahami dengannya.  

Titik awal pendekatan ini adalah bahwa gagasan "dunia luar" yang terbentuk dalam otak kita hanya sebuah respon yang 
diciptakan oleh sinyal-sinyal elektris. Merahnya apel, kerasnya kayu, bahkan, ibu, ayah, keluarga Anda dan segala sesuatu 
yang Anda miliki, rumah, pekerjaan, kalimat-kalimat dalam buku ini, hanya terdiri atas sinyal-sinyal elektris.  

Frederick Vester menjelaskan apa yang telah dicapai ilmu pengetahuan tentang subjek ini: 

Pernyataan-pernyataan beberapa ilmuwan bahwa "manusia adalah sebuah citra, segala sesuatu yang dialaminya bersifat 
sementara dan menipu, dan alam semesta ini adalah bayangan", tampaknya dibuktikan oleh ilmu pengetahuan mutakhir. 

Untuk memperjelas permasalahan ini, mari kita pikirkan indra penglihatan kita, yang memberikan informasi paling luas 
tentang dunia luar. 

Bagaimana Kita Melihat, Mendengar dan Mengecap? 

Proses penglihatan terjadi melalui cara yang sangat canggih. Paket-paket cahaya (foton) yang melintas dari objek ke mata 
melewati lensa di bagian depan mata. Paket-paket cahaya ini terpecah-pecah dan jatuh terbalik pada retina di bagian belakang 
mata. Di sini, cahaya tersebut diubah menjadi sinyal-sinyal elektris, kemudian dikirimkan oleh sel-sel saraf ke bintik kecil 
yang disebut pusat penglihatan di bagian belakang otak. Sinyal listrik ini diterjemahkan sebagai sebuah citra setelah melalui 
serangkaian proses. Tindakan melihat sebenarnya terjadi dalam bintik kecil ini, yang merupakan tempat gelap pekat dan 
terisolasi total dari cahaya. 

Sekarang, marilah kita kaji kembali proses yang tampaknya biasa dan tidak istimewa ini. Saat kita mengatakan "kita melihat", 
sebenarnya kita melihat efek impuls yang mencapai mata dan muncul di dalam otak setelah cahaya diubah menjadi sinyal 
listrik. Jadi ketika kita mengatakan "kita melihat" sebenarnya kita sedang mengamati sinyal-sinyal elektris di dalam otak kita. 
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Semua citra yang kita lihat dalam kehidupan dibentuk di dalam pusat penglihatan, 
yang hanya beberapa kubik sentimeter dari keseluruhan volume otak. Baik buku 
yang sedang Anda baca maupun dataran tanpa batas yang Anda lihat ketika 
menatap cakrawala tercakup dalam ruangan kecil ini. Hal lain yang harus diingat 
adalah bahwa otak terisolasi dari cahaya, di dalamnya benar-benar gelap. Tidak ada 
kontak antara otak dengan cahaya itu sendiri.  

Kita dapat menjelaskan situasi menarik ini dengan sebuah contoh. Andaikan ada 
sebuah lilin menyala di depan kita. Kita bisa duduk di depan lilin tersebut dan 
memperhatikannya untuk beberapa lama. Selama itu otak kita tidak pernah 
bersentuhan langsung dengan cahaya lilin. Bahkan ketika kita melihat cahaya lilin, 
bagian dalam otak kita gelap gulita. Kita melihat dunia yang berwarna-warni dan 
cerah di dalam otak kita yang gelap.  

R.L. Gregory memberikan penjelasan berikut tentang aspek menakjubkan dari melihat, suatu kegiatan yang kita anggap biasa 
saja:  

Kita begitu terbiasa dengan melihat sehingga diperlukan lompatan imajinasi untuk menyadari bahwa terdapat kerumitan di 
balik ini. Tetapi cobalah pikirkan hal ini. Mata kita diberi citra kecil dan terbalik, dan kita melihat benda-benda nyata di 
sekitar kita. Dari pola simulasi pada retina mata inilah kita memahami dunia benda, dan ini adalah suatu keajaiban. 

Hal yang sama berlaku pula bagi seluruh indra kita. Suara, sentuhan, rasa dan aroma seluruhnya dikirimkan dalam bentuk 
sinyal-sinyal listrik ke otak, di mana sinyal-sinyal ini diterjemahkan di pusatnya masing-masing. 

Bahkan ketika kita merasakan cahaya dan panas nyala api, bagian dalam otak kita tetap 
gelap gulita dan suhunya tidak pernah berubah.  

Berkas cahaya dari sebuah objek 
jatuh di retina secara terbalik. Di 
sini, bayangan diubah menjadi 
sinyal-sinyal elektris dan 
ditransmisikan ke pusat 
penglihatan di belakang otak. 
Karena otak terisolasi dari cahaya, tidak 
mungkin cahaya mencapai pusat penglihatan. 
Artinya, kita menyaksikan dunia yang penuh 
cahaya dan kedalaman dalam titik kecil yang 
terisolasi dari cahaya. 

 Proses mendengar terjadi dengan cara yang sama. Telinga luar menangkap suara melalui daun telinga dan membawanya ke 
telinga bagian tengah; telinga bagian tengah meneruskan dan memperkuat getaran suara ini ke telinga bagian dalam; telinga 
bagian dalam mengubah getaran suara ini menjadi sinyal-sinyal elektris dan mengirimkannya ke otak. Seperti halnya mata, 

 
Stimulasi dari sebuah objek diubah 
menjadi sinyal-sinyal elektris dan 
mempengaruhi otak. Ketika kita 
"melihat", kita sebenarnya menyaksikan 
efek dari sinyal-sinyal elektris ini dalam 
pikiran kita. 
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tindakan mendengar berakhir di pusat pendengaran dalam otak. Otak kita terisolasi dari suara seperti halnya terisolasi dari 
cahaya. Oleh karena itu, bagaimanapun gaduhnya di luar, bagian dalam otak sunyi senyap.  

 
Semua yang kita lihat sehari-hari dibentuk dalam "pusat 
penglihatan", di belakang otak kita, yang hanya 
berukuran beberapa sentimeter kubik. Baik buku yang 
sedang Anda baca, maupun pemandangan tanpa batas 
yang Anda saksikan ketika memandang horizon termuat 
dalam ruang kecil ini. Karenanya, kita tidak melihat 
objek dengan ukuran sebenarnya di luar, namun dalam 
ukuran yang ditangkap oleh otak. 

Meskipun demikian, suara paling lemah pun bisa ditangkap dalam otak. Proses ini sangat presisi sehingga telinga orang sehat 
mampu mendengarkan suara apa pun tanpa gangguan atau interferensi asmosferik. Dalam otak yang terisolasi dari suara, 
Anda menangkap simfoni orkestra, kebisingan di tempat ramai dan semua jenis suara dalam rentang frekuensi yang lebar 
mulai dari desir dedaunan hingga deru pesawat jet. Namun jika pada saat itu tingkat suara dalam otak Anda diukur dengan 
suatu peralatan sensitif, akan didapati bahwa di dalam otak sepenuhnya sunyi. 

Persepsi kita tentang aroma terbentuk dengan cara yang sama. Molekul-molekul 'volatil' (mudah menguap) yang dikeluarkan 
benda seperti vanila atau mawar mencapai reseptor (sensor penerima) berupa rambut-rambut lembut di daerah epitel hidung 
sehingga terjadilah interaksi. Interaksi ini disampaikan ke otak sebagai sinyal elektris dan dipahami sebagai aroma. Segala 
sesuatu yang kita cium, baik yang enak maupun tidak, pada hakikatnya adalah pemahaman otak terhadap interaksi molekul-
molekul volatil yang diubah ke dalam sinyal-sinyal elektris. Anda menangkap bau parfum, bunga, makanan kegemaran, laut 
atau aroma lain yang Anda suka ataupun tidak, di dalam otak Anda. Molekul-molekul itu sendiri tidak pernah menyentuh 
otak. Jadi sama dengan pendengaran dan penglihatan, yang sampai ke otak Anda hanya sinyal-sinyal listrik. Dengan kata lain, 
semua aroma yang sejak lahir Anda anggap berasal dari objek-objek luar, sebenarnya hanya sinyal-sinyal elektris yang Anda 
rasakan melalui indra. 

Demikian pula dengan empat macam reseptor kimiawi di bagian depan lidah manusia. Sensor-sensor ini menangkap rasa 
asin, manis, asam dan pahit. Setelah serangkaian proses kimia, sensor-sensor rasa mengubah persepsi rasa ini ke dalam sinyal 
elektris dan mengirimkannya ke otak. Sinyal-sinyal ini dipahami sebagai rasa oleh otak. Rasa yang Anda peroleh ketika Anda 
memakan coklat atau buah yang Anda suka merupakan interpretasi sinyal-sinyal elektris oleh otak. Anda tidak pernah dapat 
menjangkau objek di luar tersebut; Anda tidak pernah dapat melihat, mencium atau merasakan coklat itu sendiri. Sebagai 
contoh, jika saraf pengecap yang terhubung ke otak dipotong, apa pun yang Anda makan tidak akan sampai pada otak; Anda 
akan kehilangan kemampuan mengecap. 
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Sampai di sini, kita mendapati fakta lain: kita tidak pernah bisa yakin bahwa apa yang kita rasakan ketika kita mengecap 
makanan adalah sama dengan apa yang orang lain rasakan ketika dia mengecap makanan yang sama, atau apa yang kita 
tangkap ketika kita mendengar bunyi adalah sama dengan apa yang ditangkap orang lain ketika dia mendengar bunyi yang 
sama. Terhadap fakta ini, Lincoln Barnett mengatakan bahwa "tidak seorang pun dapat mengetahui apakah orang lain melihat 
warna merah atau mendengar nada C sama dengan yang dilihat dan didengarnya."  

Indra peraba kita tidak berbeda dengan indra lainnya. Ketika kita meraba sebuah objek, semua informasi yang membantu kita 
mengenali dunia luar dan objek-objek dibawa ke otak oleh saraf pada kulit. Rasa sentuhan dibentuk dalam otak kita. 
Berlawanan dengan keyakinan umum, kita merasakan sentuhan bukan di ujung jari atau kulit melainkan di pusat sentuh di 
dalam otak. Sebagai hasil tafsiran otak terhadap stimulan-stimulan elektris yang datang dari suatu objek, kita menangkap rasa 
yang berbeda dari objek-objek tersebut seperti keras atau lunak, panas atau dingin. Kita mendapatkan semua detail informasi 
yang membantu kita mengenali sebuah objek dari stimulan seperti ini. Dua filsuf terkenal, B. Russell dan L. Wittgeinstein, 
mengungkapkan pemikiran mereka tentang fakta penting ini sebagai berikut: 

Sebagai contoh, apakah sebuah jeruk benar-benar ada atau tidak dan bagaimana buah ini menjadi ada tidak bisa 
dipertanyakan dan diselidiki. Sebuah jeruk hanya terdiri dari rasa yang dikecap lidah, aroma yang dicium hidung, warna dan 
bentuk yang dilihat mata; dan hanya sifat-sifat inilah yang dapat dijadikan bahan pengujian dan penelitian. Ilmu pengetahuan 
tidak akan pernah tahu dunia fisik.  

Tidak mungkin kita menjangkau dunia fisik. Semua objek di sekeliling kita adalah kumpulan persepsi dari penglihatan, 
pendengaran dan sentuhan. Dengan mengolah data di pusat penglihatan dan di pusat-pusat sensoris lain, seumur hidup otak 
kita berhadapan bukan dengan materi "asli" yang ada di luar kita, melainkan dengan tiruan yang terbentuk di dalam otak. 
Pada titik inilah kita keliru mengasumsikan bahwa tiruan-tiruan ini adalah materi-materi sejati di luar kita.  

"Dunia Luar" dalam Otak Kita  

Berdasarkan fakta-fakta fisik yang telah digambarkan sejauh ini, kita dapat meyimpulkan sebagai berikut: segala sesuatu 
yang kita lihat, sentuh, dengar dan indrakan sebagai "materi", "dunia" atau "alam semesta" tidak lain hanya sinyal-sinyal 
listrik dalam otak kita. 

Seseorang yang memakan buah pada hakikatnya tidak berhadapan dengan buah sebenarnya tetapi dengan persepsi tentang 
buah dalam otak. Objek yang dianggap sebagai buah oleh orang tersebut sebenarnya terdiri dari kesan-kesan elektris di dalam 
otak mengenai bentuk, rasa, bau dan tekstur buah. Jika saraf penglihatan yang terhubung ke otak tiba-tiba rusak, citra buah 
akan hilang secara tiba-tiba. Putusnya saraf yang menghubungkan sensor-sensor di hidung dengan otak akan mengganggu 
proses penciuman. Singkatnya, buah hanyalah interpretasi sinyal-sinyal listrik oleh otak.  

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesan jarak. Jarak, misalnya antara Anda dan buku ini, hanya perasaan hampa 
yang terbentuk di dalam otak. Objek yang tampak jauh dalam pandangan seseorang terbentuk juga di dalam otak. Sebagai 
contoh, seseorang yang melihat bintang-bintang di langit beranggapan bahwa bintang-bintang tersebut berada dalam jarak 
jutaan tahun cahaya darinya. Akan tetapi, apa yang dia "lihat" sebenarnya adalah bintang-bintang dalam dirinya sendiri, yaitu 
di dalam pusat penglihatannya. Ketika Anda membaca kalimat-kalimat ini, Anda sebenarnya tidak berada di dalam ruangan 
yang Anda kira, sebaliknya ruanganlah yang berada di dalam diri Anda. Karena melihat tubuh Anda, Anda jadi berpikir 
bahwa Anda berada di dalamnya. Akan tetapi, Anda harus ingat bahwa tubuh Anda juga sebuah citra yang dibentuk di dalam 
otak. 

Hal yang sama berlaku pada semua persepsi Anda lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda berpikir bahwa Anda mendengar 
suara televisi di kamar sebelah, Anda sebenarnya sedang mendengarkan suara tersebut di dalam otak Anda. Anda juga tidak 
dapat membuktikan bahwa kamar tersebut benar-benar ada di sebelah kamar Anda, atau bahwa suara televisi datang dari 
kamar tersebut. Baik suara yang Anda pikir datang dari jarak beberapa meter maupun bisikan seseorang di sebelah Anda, 
ditangkap oleh pusat pendengaran yang berukuran hanya beberapa sentimeter persegi di dalam otak Anda. Terlepas dari pusat 
persepsi ini, tidak ada konsep seperti kanan, kiri, depan atau belakang. Jadi suara tidak datang pada Anda dari kanan, kiri atau 
dari udara; tidak ada arah dari mana suara tersebut datang. 
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Aroma yang Anda tangkap demikian pula; tidak satu aroma pun yang sampai kepada Anda dari jarak jauh. Anda beranggapan 
bahwa hasil akhir yang terbentuk di dalam pusat penciuman adalah aroma objek di luar. Akan tetapi, sebagaimana citra 
mawar di dalam pusat penglihatan Anda, aroma bunga ini pun berada di dalam pusat penciuman; tidak ada mawar atau 
aromanya di luar. 

"Dunia luar" yang ditunjukkan oleh persepsi kita hanya kumpulan sinyal listrik yang sampai pada otak kita. Sepanjang hidup 
kita, sinyal-sinyal ini diproses oleh otak dan kita hidup tanpa menyadari bahwa kita telah keliru menganggap sinyal-sinyal 
tersebut sebagai wujud asli objek-objek yang berada di "dunia luar". Kita telah terpedaya karena kita tidak pernah dapat 
menjangkau materi itu sendiri dengan indra kita. 

Lagi-lagi, otak kitalah yang menafsirkan dan memaknai sinyal-sinyal yang kita anggap sebagai "dunia luar". Sebagai contoh, 
marilah kita perhatikan indra pendengaran. Sesungguhnya otak kitalah yang mengubah gelombang suara di "dunia luar" 
menjadi sebuah simfoni. Sehingga dapat dikatakan bahwa musik adalah persepsi yang dibuat oleh otak kita. Dengan cara 
yang sama, ketika kita melihat warna, apa yang sampai pada mata kita hanya sinyal-sinyal listrik dengan beragam panjang 
gelombang. Sekali lagi otak kitalah yang mengubah sinyal-sinyal ini menjadi warna. Tidak ada warna di "dunia luar". Apel 
juga tidak merah, langit tidak biru atau pohon tidak hijau. Apel, langit dan pohon terlihat seperti itu hanya karena kita 
mengindranya seperti itu. "Dunia luar" sepenuhnya tergantung pada pengindraan seseorang.  

Bahkan kerusakan kecil pada retina mata dapat menyebabkan buta warna. Ada orang yang menangkap warna biru sebagai 
hijau, ada yang menangkap merah sebagai biru dan ada pula yang melihat semua warna sebagai abu-abu dengan beragam 
intensitas. Dalam hal ini, tidak penting lagi apakah objek di luar berwarna atau tidak.  
Pemikir terkemuka, Berkeley, juga mengungkapkan fakta ini: 

Pada awalnya, dipercaya bahwa warna, aroma dan sebagainya "benar-benar ada", tetapi berangsur-angsur pandangan seperti 
itu ditinggalkan, dan kemudian dipahami bahwa hal-hal tersebut tergantung pada pengindraan kita.  

 

Penemuan-penemuan fisika modern menunjukkan 
bahwa alam semesta merupakan suatu kumpulan 
persepsi. Pertanyaan berikut muncul pada sampul 
majalah ilmu pengetahuan Amerika terkenal, New 
Scientist yang mengangkat fakta ini dalam terbitan 30 
Januari 1999: "Di Luar Realitas: Apakah Alam Semesta 
Sebenarnya Sebuah Pesiar Informasi dan Materi 
Hanyalah Fatamorgana?" 

Perkembangan teknologi masa kini telah memungkinkan manusia untuk merasakan suatu pengalaman yang nyata tanpa perlu 
adanya "dunia luar" atau "materi." Kemajuan sangat besar dalam teknologi virtual reality [kenyataan maya] telah 
menghasilkan sejumlah bukti-bukti yang secara khusus sangat meyakinkan. 
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Secara sederhana, virtual reality [kenyataan maya] adalah pemunculan gambar-gambar tiga dimensi yang dibangkitkan 
komputer, yang terlihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu. Teknologi ini, yang dapat diterapkan di berbagai 
bidang, dikenal sebagai"virtual reality" [kenyataan maya], "virtual world" [dunia maya], atau "virtual environment" 
[lingkungan maya]. Ciri terpentingnya adalah dengan menggunakan perangkat yang dirancang untuk tujuan tertentu, 
teknologi ini mampu menjadikan orang yang merasakan dunia maya tersebut terkecoh dan yakin bahwa yang dialaminya 
adalah nyata. Sejak beberapa tahun lalu, kata "immersive'' [tenggelam] telah mulai digunakan di depan istilah "virtual reality" 
[kenyataan maya], yang mencerminkan keadaan bahwa mereka yang menyaksikan kenyataan maya  benar-benar tenggelam 
dalam apa yang sedang mereka alami. 

Penjelasan dari sistem dunia maya ini didasarkan pada panca indra manusia. Misalnya, ketika pengguna sistem dunia maya 
memakai sarung tangan khusus, perangkat di dalam sarung tangan tersebut mengalirkan sinyal-sinyal ke ujung-ujung jari. 
Ketika sinyal-sinyal ini diteruskan ke dan ditafsirkan oleh otak, pengguna tersebut merasakan bahwa dirinya sedang 
menyentuh kain sutra atau vas bunga yang penuh hiasan, lengkap dengan seluruh pernak pernik pada permukaannya—
meskipun benda semacam itu pada kenyataannya tidak ada di sekitarnya. 

Salah satu penerapan terpenting dari dunia maya adalah di bidang kedokteran. Universitas Michigan telah mengembangkan 
suatu teknologi untuk melatih para pembantu dokter—khususnya para karyawan di ruang gawat darurat—untuk melatih 
ketrampilan mereka di sebuah laboratorium dunia maya. Di sini, gambaran lingkungan sekitar diciptakan dengan 
memunculkan rincian seluk beluk sebuah ruang operasi pada lantai, dinding, dan langit-langit dari sebuah ruangan. "Gambar" 
ini disempurnakan dengan memunculkan sebuah meja operasi, lengkap dengan pasien yang akan dioperasi di atasnya, di 
bagian tengah ruangan. Para calon ahli bedah memakai kacamata 3-Dimensi mereka dan mulai melakukan operasi "maya" 
mereka. Dan siapa pun yang melihat gambar-gambar yang dipantulkan pada kacamata 3-Dimensi tidak dapat membedakan 
antara ruangan operasi sungguhan dengan ruangan maya ini. 

 

Apakah Kita Hidup di Dalam Dunia Holografis? 

New Scientist adalah salah satu majalah paling terkenal. Bahasan utama edisi 27 Maret 2002 majalah tersebut ditulis oleh 
ilmuwan J.R. Minkel, dengan judul "Hollow Universe." [Alam Semesta Kosong] "Why we all live in a hologram" [Mengapa 
kita semua hidup di dalam sebuah hologram], demikian bunyi judul utama sampul depan majalah itu. Ringkasnya, artikel 
tersebut menyatakan bahwa kita merasakan dunia ini sebagai sebuah paket cahaya. Oleh karena itu, adalah keliru jika 
menganggap materi sebagai wujud sesungguhnya yang memiliki keberadaan mutlak berdasarkan pemahaman yang kita 
dapatkan melalui panca indra. Minkel membuat pengakuan: 

Anda memegang sebuah majalah. [Majalah] itu terasa padat; memiliki semacam keberadaan mandiri dan terpisah di dalam 
ruang. Sama halnya dengan benda-benda di sekeliling Anda—misalnya secangkir kopi, sebuah komputer. Mereka semua 
tampak nyata dan ada di luar sana di suatu tempat. Tapi semua itu adalah penampakan maya. 
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Artikel Minkel menyatakan bahwa sejumlalh ilmuwan menamakan gagasan ini sebagai "teori segalanya," dan para ilmuwan 
itu menganggap teori ini sebagai tahap pertama dalam menjelaskan sifat sesungguhnya dari alam semesta. Artikel majalah ini 
menjelaskan secara ilmiah bahwa kita merasakan keberadaan alam semesta sebagai sebuah bayangan atau penampakan di 
dalam otak kita dan karenanya kita tidak berhubungan langsung dengan materi itu sendiri. 

Gangguan Sistem Pengindraan Dipulihkan dengan Sinyal Tiruan 

Dalam edisi 11 Maret 2002, majalah Time menerbitkan sebuah tulisan berjudul "The Body Electric" [Listrik Tubuh], yang 
menyingkap perkembangan ilmiah penting. Artikel itu melaporkan, sejumlah ilmuwan menyatukan chip komputer dengan 
sistem saraf sejumlah pasien untuk memperbaiki kerusakan tetap pada indra mereka. 

Dengan sistem baru yang mereka kembangkan, para peneliti di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang bertujuan memberikan 
alat penglihatan pada penderita kebutaan dan membantu sang pasien pulih kembali. Mereka telah mencapai separuh 
keberhasilan dengan sistem baru ini dengan mencangkokkan elektroda-elektroda di daerah terkait pada tubuh pasien, dan chip 
silikon digunakan untuk menghubungkan tangan dan kaki tiruan dengan jaringan hidup.  

Akibat kecelakaan, seorang pasien asal Denmark bernama Brian Holgersen mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Ia 
hanya dapat melakukan gerakan sangat terbatas pada kedua pundaknya, lengan kiri dan tangan kiri. Sebagaimana diketahui, 
kelumpuhan semacam ini disebabkan oleh kerusakan saraf tulang belakang pada leher dan punggung. Saraf-sarafnya 
mengalami kerusakan atau penyumbatan, sehingga menghentikan lalu lintas saraf antara otak dan otot, dan memutuskan 
komunikasi antara saraf-saraf yang meneruskan sinyal-sinyal yang mengalir bolak balik dari tubuh ke otak. Terhadap pasien 
ini, yang akan dilakukan adalah memulihkan bagian yang rusak pada saraf tulang belakang dengan pencangkokkan perangkat 
khusus, sehingga memungkinkan sinyal-sinyal dari otak mengembalikan sedikit kemampuan gerak pada lengan dan kaki. 

Mereka menggunakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengembalikan kemampuan gerak dasar tangan kiri, seperti 
menggenggam, memegang, dan melepaskan benda-benda. Dalam sebuah operasi, delapan elektroda lentur seukuran uang 
logam ditanam ke dalam otot-otot yang berperan dalam gerakan tersebut, yakni pada lengan kiri bagian atas, lengan bawah 
dan bahu pasien. Kemudian, kabel sangat halus menghubungkan elektroda-elektroda ini dengan sebuah stimulator [alat 
pembangkit rangsangan]—semacam pacemaker [alat pembangkit dan pengatur timbulnya rangsangan] untuk sistem saraf— 
yang ditanam pada dadanya. Alat pembangkit rangsangan ini kemudian dihubungkan dengan sebuah perangkat pengindra 
posisi yang direkatkan pada bahu kanan Holgersen—di mana ia masih dapat mengendalikan geraknya hingga batas tertentu. 

Kini, ketika sang pasien ingin mengambil gelas, ia menggerakkan bahu kanannya ke atas. Gerakan ini mengirimkan sebuah 
sinyal listrik dari perangkat pengindra posisi, yang terpasang di bawah bajunya, ke alat pembangkit rangsangan di dalam 
dadanya, yang lallu memperkuat sinyal tersebut dan meneruskannya ke otot-otot terkait pada lengan dan tangannya. Sebagai 
tanggapan, otot-otot ini menegang, dan tangan kirinya pun menutup. Ketika ia hendak melepaskan gelas tersebut, ia 
menggerakkan bahu kanannya ke bawah, sehingga tangan kirinya membuka.  

Universitas Louvain di Brussels menggunakan penerapan teknologi serupa terkait dengan penglihatan. Sel-sel batang dan 
kerucut seorang pasien mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan retina menjadi tidak peka terhadap cahaya. Akibatnya, 
ia menjadi buta. Sebuah elektroda yang ditanam di sekeliling saraf matanya membantunya mendapatkan kembali sebagian 
kemampuan melihatnya.  

Dalam kasus pasien ini, elektroda tersebut dihubungkan dengan alat pembangkit rangsangan yang ditempatkan di dalam 
sebuah rongga di dalam tempurung kepalanya. Sebuah kamera video, yang terpasang pada topi, meneruskan gambar yang 
diterimanya ke alat pembangkit rangsangan dalam bentuk sinyal-sinyal radio, tanpa melewati sel-sel batang dan kerucut yang 
rusak, dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik langsung menuju ke saraf mata. Korteks visual pada otak menggabungkan 
kembali sinyal-sinyal ini untuk membentuk sebuah gambar. Apa yang dialami pasien dapat disamakan dengan melihat sebuah 
tiruan kecil papan iklan di gelanggang olah raga. Meskipun demikian mutu yang didapatkan sudah cukup untuk membuktikan 
bahwa sistem ini dapat diterapkan. 
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Sistem ini disebut "Microsystem-based Visual Prosthesis" [Organ Penglihatan Buatan Berdasarkan Sistem Mikro], sebuah 
perangkat yang ditanam untuk selamanya di dalam kepala pasien. Namun untuk menjadikan semuanya berfungsi, sang pasien 
harus pergi ke ruangan yang dirancang khusus di Universitas Louvain dan memakai sesuatu yang menyerupai topi renang 
yang rusak. Topi renang ini terbuat dari plastik dengan kamera video biasa yang dipasang di bagian depannya. Semakin besar 
ukuran pixel yang digunakan untuk membentuk sebuah gambar pada layar, maka semakin besar jumlah rangsangan 
listriknya; oleh karenanya, semakin baik pula mutu resolusi gambarnya.  

Artikel yang sama merujuk pada sebuah pertunjukan menarik oleh seorang artis panggung yang memanfaatkan teknologi 
serupa: 

Dalam sebuah pagelaran di tahun 1998, Stelarc menyambungkan tubuhnya sendiri dengan kabel secara langsung ke Internet. 
Tubuhnya dihubungkan dengan ujung-ujung elektroda—pada otot ujung bahu, otot bisep, otot penggerak sendi, tendon di 
belakang lutut dan otot betis—yang mengirimkan denyut listrik lemah, sekadar cukup untuk memicu otot-otot menegang 
dengan sendirinya. Elektroda-elektroda tersebut dihubungkan dengan sebuah komputer, yang kemudian dihubungkan melalui 
Internet dengan komputer-komputer di Paris, Helsinki dan Amsterdam. Dengan menekan berbagai bagian dari gambar tiruan 
tubuh manusia pada layar sentuh, para peserta di tiga tempat tersebut dapat membuat Stelarc melakukan apa saja yang mereka 
inginkan.  

Teknologi ini, jika ukurannya dapat diperkecil sehingga dapat ditempatkan di dalam tubuh, akan membuka jalan bagi 
perkembangan menyeluruh di bidang kedokteran. Perkembangan ini memperlihatkan satu kenyataan penting lain: Dunia luar 
adalah gambar salinan yang kita saksikan di dalam otak kita… 

Artikel terbitan Time tersebut memperlihatkan contoh-contoh nyata tentang bagaimana kita dapat 
menciptakan pengalaman melihat atau menyentuh sesuatu dengan rangsangan-rangsangan buatan. Bukti 
paling nyata adalah orang buta yang mampu melihat. Meskipun mata sang pasien tidak berfungsi, ia dapat 
melihat melalui sinyal-sinyal tiruan yang dibangkitkan. 

Dapatkah Dunia Maya dari Sejumlah Film Disalin ke Dunia Nyata?  

Dalam sebuah artikel berjudul "Life is a sim and then you're deleted" [Hidup adalah 
sebuah salinan dan kemudian Anda dihapus] yang diterbitkan majalah New 
Scientist edisi 27 Juli 2002, Michael Brooks menyatakan bahwa kita mungkin saja 
hidup di dunia maya yang tidak berbeda dengan yang ada dalam film Matrix: 
"Tidak perlu menunggu kemunculan Matrix 2. Anda bisa jadi sudah berada dalam 
simulasi komputer raksasa... Sudah pasti Anda berpendapat bahwa film The Matrix 
adalah khayalan. Tetapi itu hanya karena Anda dibuat untuk berpikiran seperti itu.."  

Sang penulis, Brooks, mendukung pandangannya dengan menukil filsuf Nick 
Bostrom dari Universitas Yale, yang meyakini bahwa film-film Hollywood tersebut 
jauh lebih mendekati kenyataan daripada apa yang kita sadari. Ia pun melakukan 

perhitungan bahwa terdapat peluang kemungkinan bahwa kita sedang hidup dalam sebuah dunia tiruan 
atau maya sebagaimana yang ditayangkan oleh beberapa film. 

Kenyataan ilmiah, yang dipahami jauh dengan baik dalam beberapa tahun belakangan, menunjukkan 
bahwa kita tidak berhubungan atau bersinggungan langsung dengan wujud materi itu sendiri. Hal ini 
telah menyebabkan manusia untuk merenung secara lebih mendalam. Perkembangan ini, yang seringkali menjadi ilham bagi 
sejumlah film, menunjukkan bahwa lingkungan maya menciptakan salinan kenyataan yang sedemikian nyata sehingga 
manusia mampu terkecoh dengan gambar atau bayangan yang tidak nyata ini.  

Kuliah Umum Socio-Informatics: Menuju "The Matrix" 82 
                                            
82 Artikel ini tambahan dari Penyusun 
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Kemarin, 29 Maret 2005, di Ruang Multimedia GKU Baru 9231, diadakan kuliah umum bertajuk Social-Informatics. Hadir 
sebagai lecturer, ialah Prof. Toshizumi Otha, staf pengajar University of Electro-Communications, Chofu, Tokyo, Jepang. Ide 
besar kuliah ini adalah bagaimana penerapan Information and Communication Technology (ICT) harus memperhatikan 
perkembangan sosial; dan sebaliknya, bagaimana kemajuan ICT akan mempengaruhi masyarakat. Dalam kuliahnya, dengan 
berkaca dari pengalaman Jepang, Prof. Otha memberikan suatu pencerahan baru, mengenai sistem sosial maya dan mengenai 
"agents", semacam intelegensia komunal yang akan muncul dalam suatu masyarakat dengan ICT yang sangat kuat dan 
berkembang. Namun, hal yang paling menarik adalah konsep komunitas virtual. Apa yang diimajinasikan dalam film The 
Matrix memang akan terwujud suatu saat nanti!  
 
Pada awal kuliahnya, Prof. Otha memberikan pemaparan mengenai kemajuan ICT, terutama dalam aplikasi-aplikasi Internet. 
Selanjutnya, ketua Asosiasi Masyarakat Sosial-Informatik di Jepang ini memberikan nutshell mengenai perkembangan 
kemajuan ICT di Jepang. Di awali dengan pembangunan infrastuktur fisik, Jepang bergerak menuju "e-Japan". Selanjutnya, 
"e-Japan" yang disebutnya "narrow band", bergerak menjadi "broad band", dan kini menuju "ubiquitous network". Dari 
terminologi "ubiquitous" inilah, muncul sebutan "u-Japan". Awalnya, dalam narrow band, ICT banyak digunakan dalam e-
Commerce dan e-Goverment. Kini, dalam era "u-Japan", ICT digunakan dalam setiap aspek kehidupan, sebagai instrumen 
problem solving yang handal, termasuk didalamnya adalah kehidupan sosial.  Ciri "u-Japan" menurutnya adalah (1) low 
birthrate and aging society, (2) ICT for anytime, anywhere, anything, anyone, (3) application of ICT: informational home 
electronic appliances, IPv6, RFID, Broadband, Digital Broadcasting, Security, traceability, etc.  
 
Setelah prolog yang komprehensif, Prof. Otha mulai masuk pada inti kuliah, "socio-informatics". Menurutnya, fenomena 
sosial-informatik berisi sebuah komunitas digital yang berbasiskan realitas, sekaligus virtual. Dalam kondisi sosial ini, 
pendekatan terhadap komunitas baru ini adalah dengan model simulasi atau permainan (game) dimana perlu ada sebuah 
aturan baru, terutama dalam hal mekanisme interaksi satu sama lain. Keadaan ini akan membuat banyak pengaruh dalam 
kehidupan realitas. Salah satu yang dicontohkan oleh Otha adalah mekanisme distribusi. Produsen akan lebih dekat dengan 
konsumen; bahkan, bisa jadi, distribusi dapat dilakukan langsung, dari produsen ke konsumen.  
 
Hal yang juga menarik, dalam kondisi komunitas digital yang virtual, peran "uang" akan digantikan oleh "rating". Rating 
adalah semacam nilai yang dimiliki oleh seseorang. Besar kecilnya "rating" seseorang akan ditentukan dari tingkat 
interaksinya dengan orang lain (dalam komunitas digital ini). Jika interaksi antar dua orang berlangsung intensif dan interaksi 
tersebut adalah interaksi yang positif serta saling menguntungkan, "rating" relatif antara kedua orang tersebut akan tinggi. 
Jadi, "rating" ini juga akan menunjukkan kedekatan hubungan (termasuk tingkat kepercayaan) antar personal-personal dalam 
komunitas digital. Dalam hubungannya dengan ini, Prof. Otha memberikan ide mengenai "agent model". "Agent model" 
dapat dianalogikan dengan cara kerja search engine. Dalam search engine, misalnya google, makin sering sebuah "query" 
dimasukkan, maka, "rating" dari "query" tersebut akan semakin tinggi.  Rating sebuah "query" tinggi jika interaksi untuk 
mencari "query" tersebut juga banyak. Menurut Prof. Otha, prinsip-prinsip "agent model" ini akan merebak dalam komunitas 
socio-informatics. Jadi, dalam komunitas ini tidak akan ada pemusatan, melainkan justru distribusi. Tentunya, sistem yang 
terdistribusi ini akan didukung oleh integrasi dan kerjasama yang kuat.  
 
Selain menjelaskan mengenai sisi ekonomi-distribusi, masyarakat sendiri tentunya akan berubah. Hubungan sosial antar 
orang akan berubah karena interaksi antar orang tidak memerlukan kontak fisik lagi. Dalam hubungannya dengan ini, yang 
namanya virtual community benar-benar akan terwujud di masa depan. Akan ada sebuah komunitas maya di samping 
komunitas realitas. Sekarang, hal ini belum dapat terwujud karena belum cukup aman. Karena itulah, di masa depan akan 
dibutuhkan kriptografi yang sangat handal untuk mengamankan komunitas maya ini dan menjamin bahwa peraturan-
peraturan (norma-norma) yang ada di dalamnya dijalankan dengan benar.  
 
Sebenarnya, kuliah yang berikan Prof. Otha sangat padat dan luas karenanya waktu yang diberikan tampak tidak cukup. 
Beberapa poin penting terpaksa diberikan dengan tidak terperinci. Namun, bagaimanapun juga, kehadirannya memberikan 
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suatu insight yang sangat menarik bahwa di masa depan, kondisi sosial-kemasyarakatan pasti akan terpengaruh oleh 
kemajuan ICT. Sebaliknya, ICT pun akan menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakatnya. Konsep adanya dua dunia, 
dunia realita dan dunia maya yang ada pada film Matrix bisa benar-benar terwujud. Baik dunia realita, maupun dunia maya 
punya kondisi dan aturannya masing-masing. Bayangkan! 
 
 

Pengetahuan Manusia Yang Terbatas 

Makna lain dari berbagai kenyataan yang telah dipaparkan sejauh ini adalah bahwa sebenarnya, pengetahuan manusia tentang 
dunia luar sungguh sangat terbatas. 

Pengetahuan itu terbatas pada kelima indra kita, dan tidak ada bukti bahwa dunia yang kita kenali melalui kelima indra itu 
sama persis dengan dunia "yang sesungguhnya". 

Jadi, dunia tersebut bisa saja sangatlah berbeda dari apa yang kita kenali. Mungkin saja terdapat sangat banyak dimensi dan 
wujud lain yang belum kita ketahui. Sekalipun jika kita menjangkau titik-titik terjauh dari alam semesta, pengetahuan kita 
akan senantiasa tetap terbatas. Tuhan Yang Mahakuasa, Pencipta segala sesuatu, memiliki pengetahuan menyeluruh dan 
sempurna atas segala sesuatu yang, karena telah diciptakan Tuhan, mampu memiliki sebatas pengetahuan yang Dia izinkan. 

Dalam hal ini, filsuf ilmu pengetahuan terkemuka, Bertrand Rusell, menulis: 

Sentuhan yang terasa ketika kita menekan meja dengan jari-jari kita, yaitu gangguan elektris pada proton dan elektron di 
ujung jari kita. Menurut fisika modern, hal ini dihasilkan oleh kedekatan proton dan elektron pada meja. Jika gangguan 
elektris yang sama pada ujung jari kita ditimbulkan dengan cara lain, kita masih merasakan meja di ujung jari kita, walaupun 
meja tersebut tidak ada.  

Memang kita mudah tertipu, mempercayai suatu persepsi walaupun dalam kenyataannya tidak ada materi yang berkaitan 
dengannya. Kita sering mengalami perasaan ini dalam mimpi. Dalam mimpi, kita mengalami kejadian, melihat orang, objek 
dan lingkungan yang tampak nyata. Tetapi semuanya hanya persepsi. Tidak ada perbedaan mendasar antara mimpi dan 
"dunia nyata"; keduanya dialami dalam otak.  

Siapakah Sang Pelaku Pengindraan? 

 
Seperti yang telah kita bahas sejauh ini, tidak ada keraguan terhadap fakta 
bahwa dunia yang kita pikir kita diami dan kita sebut "dunia luar" dibentuk 
di dalam otak kita. Akan tetapi, di sini muncul pertanyaan penting. Jika 
semua kejadian fisik yang kita ketahui, pada hakikatnya adalah persepsi, 
bagaimana dengan otak kita? Karena otak kita adalah bagian dari dunia 
fisik seperti halnya lengan, kaki atau objek lain, maka otak pun seharusnya 
merupakan persepsi seperti semua objek lainnya.  

Sebuah contoh tentang mimpi akan membuat masalah ini menjadi lebih 
jelas. Mari kita pikirkan bahwa kita melihat mimpi dalam otak kita sesuai 
dengan apa yang telah dikatakan sejauh ini. Di dalam mimpi kita akan 
memiliki tubuh imajiner, lengan imajiner, mata imajiner dan otak imajiner. 
Jika selama mimpi kita ditanya "Di mana Anda melihat?", kita akan 
menjawab "Saya melihat di dalam otak saya". Meskipun sebenarnya tidak 
ada otak untuk kita bicarakan, hanya ada kepala imajiner dan otak 
imajiner. Yang melihat citra-citra ini bukan otak imajiner dalam mimpi, 

 

 
Otak adalah setumpuk sel yang terbuat dari 
proten dan molekul-molekul lemak. Otak 
terbentuk dari sel-sel saraf yang disebut 
neuron. Tidak ada kekuatan apa pun dalam 
potongan daging ini untuk mengamati imaji-
imaji, untuk memberi kesadaran, atau untuk 
menciptakan keberadaan yang kita sebut "diri 
sendiri". 
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melainkan "sesuatu" yang jauh lebih superior daripadanya. 

Kita tahu bahwa tidak ada perbedaan fisik antara situasi mimpi dan situasi yang kita sebut sebagai "kehidupan nyata". Jadi 
ketika dalam setting yang kita sebut "dunia nyata" kita ditanya "di mana Anda melihat" maka jawaban "di dalam otak" sama 
tidak berartinya dengan contoh di atas. Pada kedua kondisi, entitas yang melihat dan merasa bukan otak, yang bagaimanapun 
hanya seonggok daging.  

Sejauh ini, kita telah berbicara berulang-ulang tentang bagaimana kita menyaksikan sebuah salinan dari dunia luar di dalam 
otak kita. Satu makna pentingnya adalah bahwa kita tidak pernah dapat merasakan dunia luar sebagaimana yang 
sesungguhnya. 

Kenyataan berikutnya, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa "wujud mandiri [kesadaran]" di dalam otak kita yang 
menyaksikan dunia ini tidaklah mungkin otak itu sendiri, yang menyerupai perangkat komputer terpadu: mengolah data yang 
sampai kepadanya, menerjemahkan ke dalam gambar, dan menampilkannya pada layar. Namun sebuah komputer tidak 
mampu menyaksikan wujudnya sendiri, tidak pula komputer itu sadar akan keberadaannya. 

Ketika otak dianalisa, yang ditemukan hanya lipida dan protein, molekul yang juga terdapat pada organisme lain. Berarti di 
dalam sepotong daging yang kita sebut "otak", tidak ada apa pun yang dapat digunakan untuk mengamati citra, membangun 
kesadaran atau mencipta seseorang yang kita sebut "saya". 

R. L. Gregory merujuk kekeliruan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan persepsi citra di dalam otak: 

Ada godaan, yang harus dihindari, untuk mengatakan bahwa mata menghasilkan gambar di dalam otak. Gambar di dalam 
otak berarti memerlukan sejenis mata internal untuk melihatnya — tetapi mata internal ini akan memerlukan mata lain lagi 
untuk melihat gambarnya… dan seterusnya tanpa akhir antara mata dan gambar. Ini benar-benar absurd.  

Fakta inilah yang menempatkan materialis — yang tidak mempercayai apa pun kecuali materi sebagai kebenaran — dalam 
kesulitan. Milik siapakah "mata di dalam" yang melihat, yang memahami apa yang dilihatnya dan bereaksi? 

Karl Pribram juga menyoroti pertanyaan tentang siapakah sang pelaku pengindraan tersebut, suatu pertanyaan penting di 
dunia ilmu pengetahuan dan filsafat: 

Sejak zaman Yunani, filsuf-filsuf telah berpikir tentang "hantu di dalam mesin", "orang kecil di dalam orang kecil" dan 
seterusnya. Di manakah "saya", orang yang menggunakan otaknya? Siapakah dia yang menyadari tindakan memahami? 
Seperti dikatakan Saint Francis of Assisi: "Yang kita cari adalah siapa yang melihat."  

Sekarang mari kita renungkan: buku di tangan Anda, ruangan di mana Anda berada, singkatnya, semua citra di depan Anda 
dilihat di dalam otak. Apakah atom-atom yang melihat citra ini? Atom yang buta, tuli, dan tidak memiliki kesadaran? Apakah 
tindakan kita berpikir, memahami, mengingat, merasa senang, merasa tidak bahagia dan semua hal lainnya terdiri atas reaksi 
elektrokimia antara atom-atom ini? 

Ketika kita memikirkan pertanyaan ini, kita melihat bahwa mencari kehendak dalam atom adalah tidak masuk akal. Jelas 
bahwa sesuatu yang melihat, mendengar dan merasa adalah wujud supramaterial. Wujud ini "hidup" dan dia bukan materi 
atau citra materi. Wujud ini berhubungan dengan persepsi di depannya dengan menggunakan citra tubuh kita. 

Wujud ini adalah "jiwa". 

Wujud berakal yang menulis dan membaca kalimat-kalimat ini bukan kumpulan atom dan molekul — serta reaksi kimia di 
antaranya — melainkan sebuah "jiwa". 
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Wujud Mutlak yang Nyata 

Semua fakta ini membawa kita langsung pada pertanyaan yang sangat penting. Jika sesuatu yang kita akui sebagai dunia 
materi hanya terdiri dari persepsi-persepsi yang dilihat oleh jiwa, lalu apa sumber persepsi-persepsi ini? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempertimbangkan fakta berikut: materi tidak memiliki kemampuan untuk 
mengatur eksistensinya sendiri. Karena materi adalah sebuah persepsi, maka materi bersifat "artifisial". Keberadaan persepsi 
ini harus disebabkan oleh kekuatan lain, yang berarti bahwa persepsi sebenarnya diciptakan. Selain itu, penciptaan ini harus 
kontinu. Jika tidak ada penciptaan kontinu dan konsisten, maka apa yang kita sebut materi akan menghilang dan musnah. 
Mirip dengan televisi, di mana sebuah gambar akan ditayangkan selama sinyal dipancarkan.  

Jadi siapa yang membuat jiwa kita melihat bintang, bumi, tanaman, orang, badan kita dan semua yang kita lihat? 

Sangat jelas bahwa ada Pencipta Agung, yang telah menciptakan seluruh dunia materi, yaitu kumpulan persepsi, dan yang 
meneruskan penciptaan-Nya tiada henti. Karena Pencipta ini menunjukkan penciptaan yang demikian hebat, Dia pasti 
memiliki daya dan kekuatan abadi.  

Pencipta ini mengenalkan diri-Nya kepada kita. Dia telah meurunkan sebuah kitab dalam semesta pengindraan yang telah 
diciptakan-Nya. Melalui kitab tersebut Dia telah menggambarkan diri-Nya sendiri, alam semesta dan alasan keberadaan kita.  

Pencipta ini adalah Allah dan nama kitab-Nya adalah Al Quran.  

Fakta bahwa langit dan bumi atau alam semesta tidak kekal, bahwa keberadaannya dimungkinkan hanya oleh penciptaan 
Allah dan bahwa alam semesta akan musnah ketika Dia mengakhiri penciptaan ini.  

Jika Tuhan tidak berkehendak menampilkan gambar dunia ini kepada otak kita, maka seluruh alam semesta tidak akan ada 
lagi untuk kita, dan kita tidak akan pernah mampu menjangkaunya. 

Kenyataan bahwa kita tidak pernah mampu berhubungan langsung dengan alam semesta yang bersifat materi ini juga 
menjawab pertanyaan "Di mana Tuhan?" yang menyibukkan pemikiran banyak orang. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, banyak orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah sehingga 
mereka membayangkan-Nya sebagai suatu wujud yang ada di suatu tempat di langit dan tidak sepenuhnya mencampuri 
urusan duniawi. Dasar logika ini sebenarnya terletak pada pemikiran bahwa alam semesta adalah kumpulan materi dan Allah 
berada di "luar" dunia materi ini, yaitu di tempat yang sangat jauh. Pada agama-agama palsu, kepercayaan terhadap Allah 
terbatas pada pemahaman ini. 

Akan tetapi, persis sebagaimana ketidakmampuan kita bersentuhan langsung dengan alam semesta yang bersifat materi ini, 
tidak pula kita mampu memiliki pengetahuan menyeluruh tentang intisari alam semesta tersebut. Semua yang kita tahu adalah 
keberadaan Pencipta Yang memunculkan segala sesuatu ini menjadi ada—dengan kata lain, Tuhan. Untuk mengungkapkan 
kebenaran itu, para ulama Islam seperti Imam Rabbani telah berkata bahwa satu-satunya wujud mutlak adalah Tuhan; dan 
segala sesuatu lainnya, kecuali Dia, hanyalah wujud bayangan [maya/fana].  

Karena masing-masing wujud material adalah persepsi, mereka tidak dapat melihat Allah; tetapi Allah melihat materi yang 
Dia ciptakan dalam segala bentuknya. Dalam Al Quran, fakta ini dinyatakan dengan: "Dia tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui." 
(QS. Al Anaam, 6: 103).  

Kita tidak dapat menangkap keberadaan Allah dengan mata kita, tetapi Allah secara menyeluruh meliputi diri kita, baik 
bagian dalam maupun bagian luar, termasuk penglihatan dan pemikiran kita. Kita tidak dapat mengucapkan satu kata atau 
menarik satu napas pun kecuali dengan pengetahuan-Nya. 
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Ketika seseorang berpikir bahwa tubuhnya tersusun atas "materi", dia tidak dapat memahami fakta penting tersebut. Jika dia 
menjadikan otaknya sebagai "dirinya", maka tempat yang dia maksud sebagai luar hanyalah 20-30 senti-meter darinya. 
Namun, ketika dia memahami bahwa materi sebenarnya tidak ada dan bahwa segala sesuatu hanya imajinasi, maka 
pengertian seperti luar, dalam atau dekat akan kehilangan arti. Allah meliputinya dan Dia "sangat dekat" dengannya. 

Allah memberitahu manusia bahwa Dia berada sangat dekat dengan mereka melalui ayat "Dan apabila hamba-hamba-Ku 
bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat..." (QS. Al Baqarah, 2: 186). Ayat lain 
berkaitan dengan fakta yang sama: "Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: 'Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu 
meliputi segala manusia'." (QS. Al Isra, 17: 60).  

Manusia keliru dengan berpikir bahwa wujud yang terdekat dengannya adalah dirinya sendiri. Allah sebenarnya lebih dekat 
dengan kita dari-pada kita sendiri. Sebagaimana disampaikan dalam ayat tersebut, orang-orang hidup tanpa menyadari fakta 
luar biasa ini karena mereka tidak melihat dengan mata mereka. 

Sebaliknya, manusia yang hanya berupa wujud bayangan tidak mungkin memiliki kekuatan dan kehendak lepas dari Allah. 
Allah memberi wujud bayangan ini perasaan bahwa dirinyalah yang melempar. Dalam kenyataannya, Allah yang melakukan 
semua tindakan. Jadi jika seseorang beranggapan bahwa apa yang diperbuatnya adalah perbuatan dirinya sendiri, sebenarnya 
ia menipu dirinya. 

Ini adalah kenyataan. Seseorang mungkin tidak mau mengakui kenyataan ini dan berpikir bahwa dirinya adalah wujud yang 
tidak bergantung kepada Allah; namun sikap ini tidak mengubah apa pun. 

Segala Sesuatu yang Anda Miliki pada Hakikatnya Adalah Ilusi  

Sebagaimana terlihat dengan jelas, merupakan fakta ilmiah dan logis bahwa "dunia luar" tidak memiliki realitas materialistis 
tetapi merupakan kumpulan citra yang dihadapkan secara terus-menerus kepada jiwa kita oleh Allah. Akan tetapi, orang 
biasanya tidak memasukkan, atau cenderung tidak mau memasukkan segala sesuatu ke dalam konsep "dunia luar". 

Jika Anda memikirkan hal ini dengan tulus dan berani, Anda akan menyadari bahwa rumah, perabotan di dalamnya, mobil 
yang mungkin baru saja dibeli, kantor, perhiasan, rekening di bank, koleksi pakaian, suami atau istri, anak-anak, rekan 
sejawat, dan semua yang Anda miliki sebenarnya termasuk dalam dunia luar imajiner yang diproyeksikan kepada Anda. 
Segala sesuatu yang Anda lihat, dengar, atau cium — singkatnya, Anda tangkap dengan kelima indra adalah bagian dari 
"dunia imajiner" ini. Suara penyanyi favorit Anda, kerasnya kursi yang Anda duduki, parfum yang aromanya Anda suka, 
matahari yang menghangatkan tubuh Anda, bunga dengan warna yang indah, burung yang terbang di depan jendela Anda, 
speedboat yang bergerak cepat di atas air, kebun Anda yang subur, komputer yang Anda gunakan di tempat kerja, hi-fi 
dengan teknologi tercanggih di dunia.... 

Ini adalah kenyataan, karena dunia ini hanyalah kumpulan citra yang diciptakan untuk menguji manusia. Manusia diuji 
sepanjang hidupnya yang terbatas dengan persepsi-persepsi yang tidak mengandung realitas. Persepsi-persepsi ini sengaja 
dihadirkan secara menggoda dan memikat. 

Sebagian besar orang mengabaikan agamanya karena daya tarik kekayaan, rumah, timbunan emas dan perak, uang, perhiasan, 
rekening bank, kartu kredit, lemari penuh dengan pakaian, mobil model terbaru; singkatnya, semua bentuk kemakmuran yang 
mereka miliki atau mereka usahakan untuk memilikinya. Orang-orang seperti ini hanya memikirkan dunia ini dan melupakan 
hari akhir. Mereka tertipu oleh wajah dunia yang cantik dan gemerlap ini, dan tidak menegakkan shalat, memberi sedekah 
kepada kaum miskin, melakukan ibadah yang akan membuat mereka bahagia di hari akhir. Mereka mengatakan, "Masih ada 
yang harus saya kerjakan", "Saya memiliki cita-cita", "Saya punya tanggung jawab", "Saya tidak punya banyak waktu", 
"Saya harus menyelesaikan pekerjaan", "Saya lakukan nanti saja". Mereka mengisi hidup dengan berusaha hanya untuk 
bahagia di dunia ini.  
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Fakta yang kami gambarkan dalam bab ini, yaitu bahwa segala sesuatu adalah 
citra, merupakan hal yang sangat penting karena implikasinya membuat semua 
nafsu dan batas-batas menjadi tidak berarti. Pembuktian fakta ini memperjelas 
bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan diusahakan orang, kekayaan yang 
diperoleh dengan tamak, anak-anak yang mereka banggakan, suami atau istri 
yang mereka anggap sebagai bagian terdekat, teman-teman mereka, tubuh 
mereka, kedudukan tinggi yang mereka pertahankan, sekolah yang telah 
mereka ikuti, liburan yang mereka lalui: semuanya hanyalah ilusi. Oleh karena 
itu, semua usaha yang dikerahkan, waktu yang dihabiskan serta ketamakan 
mereka, terbukti tidak berguna.  

Itulah mengapa sebagian orang secara tidak sadar mempermainkan diri sendiri 
ketika mereka membanggakan kekayaan dan harta, atau "kapal pesiar, 
helikopter, pabrik, perusahaan, rumah dan tanah" mereka, seolah-olah 
semuanya benar-benar ada. Orang-orang kaya ini dengan bangga bepergian 
dengan kapal pesiar mereka, memamerkan mobil-mobil mereka, terus 
membicarakan kekayaan mereka, menganggap bahwa jabatan menempatkan 
status mereka lebih tinggi dari orang lain, dan terus berpikir bahwa mereka 
sukses karena semua itu. Orang-orang ini seharusnya memikirkan status apa 
yang akan mereka dapati bagi diri mereka setelah menyadari bahwa 
kesuksesan itu bukan apa-apa melainkan ilusi belaka. 

Dalam kenyataannya, pemandangan ini sering terlihat dalam mimpi pula. Dalam mimpi, mereka pun memiliki rumah, mobil 
balap, perhiasan sangat mahal, gulungan uang, serta timbunan emas dan perak. Dalam mimpi, mereka juga menempati status 
sosial tinggi, memiliki pabrik dengan ribuan pekerja, memiliki kekuasaan untuk mengatur banyak orang, berpakaian yang 
membuat setiap orang kagum. Seperti halnya membanggakan kepemilikan dalam mimpi membuat seseorang menjadi bahan 
ejekan, ia pasti akan dipermalukan juga jika membanggakan citra yang dilihatnya di dunia ini. Bagaimanapun juga, baik yang 
dilihatnya dalam mimpi maupun yang dimilikinya di dunia ini hanyalah citra dalam otak. 

Sama halnya, cara orang bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang dialami di dunia akan membuat mereka malu ketika 
menyadari kenyataan sebenarnya. Mereka yang saling bertengkar sengit, berteriak-teriak marah, menipu, menerima suap, 
terlibat pemalsuan, berbohong, rakus menimbun uang, berbuat salah terhadap orang lain, memukul dan mengutuk orang lain, 
menjadi penindas, berambisi pada pekerjaan dan status, iri hati, pamer, menganggap diri sendiri suci, dan sebagainya, akan 
malu ketika menyadari bahwa mereka telah melakukan semua perbuatan ini dalam mimpi.  

Karena Allah lah yang menciptakan semua citra ini. Dia lah pemilik akhir segala sesuatu. Menyingkirkan agama demi nafsu 
imajiner adalah kebodohan besar yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk kehidupan penuh berkah di surga.  

Sampai tahap ini, ada satu hal yang harus dipahami dengan baik: di sini tidak dikatakan bahwa fakta yang Anda hadapi 
menyatakan "semua kepemilikan, kekayaan, anak, suami/istri, teman-teman, status yang menjadikan Anda kikir akan lenyap 
cepat atau lambat, dan oleh karena itu, semuanya tidak berarti". Yang tepat adalah bahwa "semua hal yang tampaknya Anda 
miliki sebenarnya tidak ada sama sekali, seluruhnya hanya sebuah mimpi dan tersusun atas citra yang diperlihatkan Allah 
untuk menguji Anda". Bisa Anda lihat, ada perbedaan besar antara kedua pernyataan di atas.  

Meskipun seseorang tidak langsung mau mengakui fakta ini dan lebih suka menipu diri sendiri dengan berasumsi bahwa 
segala sesuatu yang dimilikinya benar-benar ada, pada akhirnya ia akan mati dan segala sesuatu akan menjadi jelas pada saat 
ia diciptakan kembali di hari akhir nanti. Akan tetapi, jika ia menghabiskan waktu hidupnya mengejar tujuan-tujuan imajiner, 
ia akan berharap tidak pernah menjalani hidup tersebut .  

Apa yang harus dilakukan oleh manusia bijak, di lain pihak, adalah mencoba memahami kenyataan terbesar alam semesta di 
sini, di dunia ini, ketika ia masih memiliki waktu. Jika tidak, ia hanya akan menghabiskan hidupnya untuk mengejar mimpi 
dan menghadapi hukuman pedih di akhirat kelak.  

 

 
Jika seseorang merenungkan dalam-dalam 
semua yang disampaikan di sini, dia akan 
segera menyadari sendiri situasi yang luar 
biasa dan menakjubkan ini: bahwa semua 
kejadian di dunia tak lebih dari imajinasi 
belaka... 
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Logika Pendek Materialis 

Sejak awal bab ini, dengan jelas dinyatakan bahwa materi bukan wujud mutlak seperti yang dikatakan materialis, melainkan 
kumpulan rasa yang diciptakan Allah. Materialis menolak mentah-mentah realitas yang merusak filsafat mereka dan 
mengajukan antitesis yang tidak berdasar.  

Sebagai contoh, salah satu pendukung filsafat materialisme abad ke-20, seorang Marxis tulen bernama George Politzer 
memberikan "contoh bis" sebagai "bukti terkuat" keberadaan materi. Menurutnya, filsuf-filsuf yang berpikir bahwa materi 
adalah persepsi, akan lari ketika mereka melihat bis (yang akan menabrak mereka), dan ini bukti eksistensi fisik materi.  

Ketika seorang materialis terkenal lainnya, Johnson, diberitahu bahwa materi hanya kumpulan persepsi, dia mencoba 
"membuktikan" eksistensi fisik batu dengan menendangnya.  

Contoh serupa diperlihatkan oleh Friedrich Engels, pembimbing Politzer dan pendiri materialisme dialektik bersama Marx. Ia 
pernah menulis "jika kue yang kita makan hanya persepsi, maka kue itu tidak akan menghilangkan rasa lapar kita".  

Masih banyak contoh dan kalimat kasar lainnya seperti "Anda akan mengerti eksistensi materi setelah Anda ditampar" dalam 
buku-buku materialis terkenal seperti Marx, Engels, Lenin dan lainnya 

Kekacauan pemahaman yang menyebabkan materialis memberikan contoh-contoh di atas adalah karena penjelasan "materi 
adalah persepsi" dipahami sebagai "materi adalah permainan cahaya". Mereka berpikir bahwa konsep persepsi hanya pada 
penglihatan dan bahwa persepsi seperti sentuhan memiliki korelasi fisik. Contoh bis yang menabrak orang membuat mereka 
berkata, "Lihat, terjadi tabrakan, jadi itu bukan persepsi". Mereka tidak memahami bahwa semua persepsi yang dialami dalam 
tabrakan bis seperti hantaman, benturan, dan rasa sakit terbentuk dalam otak. 

Mimpi sebagai Contoh  

Contoh terbaik untuk menjelaskan realitas ini adalah mimpi. Seseorang dapat mengalami kejadian yang sangat nyata dalam 
mimpinya. Dia bisa jatuh dari tangga sehingga kakinya patah, mengalami kecelakaan mobil yang fatal, tergilas bis, atau 
makan kue dan merasa kenyang. Kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu juga dialami dalam mimpi secara 
meyakinkan dan menimbulkan perasaan yang sama pula.  

Seseorang yang bermimpi bahwa dirinya tertabrak bis dapat membuka matanya kembali di rumah sakit masih dalam 
mimpinya dan menyadari bahwa dirinya cacat, tetapi semuanya hanya mimpi. Dia juga bisa bermimpi bahwa dia meninggal 
dalam sebuah tabrakan mobil, malaikat maut mengambil jiwanya, dan kehidupannya di alam baka dimulai. (Kejadian yang 
sama dialami dengan cara yang sama dalam kehidupan ini, yang sebenarnya hanya persepsi seperti mimpi tersebut.)  

Orang ini dengan sangat jelas menangkap citra, suara, rasa benturan, cahaya, warna, dan semua perasaan lain yang berkaitan 
dengan kejadian yang dialaminya di dalam mimpi. Persepsi yang diterima dalam mimpinya sama wajarnya dengan persepsi 
dalam kehidupan "nyata". Kue yang dimakannya di dalam mimpi mengenyangkannya, meskipun kue tersebut hanya persepsi, 
sebab rasa kenyang pun merupakan persepsi. Padahal pada saat itu, dalam kenyataan, orang ini sedang berbaring di tempat 
tidur. Sebenarnya tidak ada tangga, lalu lintas, dan bis. Orang yang bermimpi mengalami serta melihat persepsi dan perasaan 
yang tidak ada di dunia luar. Kenyataan bahwa di dalam mimpi, kita mengalami, melihat, dan merasakan kejadian-kejadian 
tanpa korelasi fisik dengan "dunia luar", secara jelas mengungkapkan bahwa "dunia luar" sebenarnya hanya terdiri dari 
persepsi-persepsi.  

Mereka yang meyakini filsafat materialisme, dan terutama penganut Marxisme, menjadi sangat marah ketika kenyataan ini 
diungkapkan. Mereka mengutip contoh-contoh pemikiran dangkal dari Marx, Engels, atau Lenin dan membuat pernyataan 
yang emosional.  

Akan tetapi, orang-orang ini mesti berpikir bahwa mereka juga dapat membuat pernyataan ini di dalam mimpi mereka. Dalam 
mimpi, mereka juga dapat membaca "Das Kapital", menghadiri pertemuan, berkelahi dengan polisi, terkena pukulan di 
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kepala, bahkan merasakan sakit pada luka-luka mereka. Ketika mereka ditanya dalam mimpi, mereka akan berpikir bahwa 
apa yang mereka alami dalam mimpi juga terdiri atas "materi absolut"— sebagaimana mereka menganggap segala sesuatu 
yang mereka lihat ketika bangun adalah "materi absolut". Akan tetapi, baik dalam mimpi atau dalam kehidupan sehari-hari, 
semua yang mereka lihat, alami atau rasakan hanya terdiri atas persepsi-persepsi.  

DUNIA DI DALAM MIMPI 

Bagi Anda, realitas adalah semua yang dapat disentuh dengan tangan 
dan dilihat dengan mata. Di dalam mimpi, Anda juga dapat "menyentuh 
dengan tangan dan melihat dengan mata Anda", namun dalam 
kenyataan, Anda tidak memiliki tangan dan mata, juga tidak ada yang 
dapat disentuh atau dilihat. Tidak ada realitas material yang membuat 
hal ini terjadi kecuali otak Anda. Anda telah tertipu.  

Apakah yang memisahkan kehidupan nyata dengan mimpi? Pada 
dasarnya kedua bentuk kehidupan tersebut terjadi di dalam otak. Jika 
kita dengan mudah dapat hidup dalam dunia tak nyata selama 

bermimpi, hal yang sama dapat terjadi di dunia yang kita diami. Ketika kita terbangun dari sebuah mimpi, 
tidak ada alasan logis untuk tidak berpikir bahwa kita telah memasuki mimpi yang lebih panjang yang kita 
sebut "kehidupan nyata". Anggapan kita bahwa mimpi adalah khayalan dan dunia sadar adalah dunia 
sesungguhnya, merupakan kebiasaan dan praduga. Jadi bisa saja kita dibangunkan dari kehidupan di bumi 
— yang kita anggap tempat kita hidup sekarang — sebagaimana kita dibangunkan dari sebuah mimpi. 

 

Contoh Penyambungan Saraf secara Paralel 

Marilah kita pikirkan tabrakan mobil yang dicontohkan Politzer. Dalam kecelakaan ini, jika saraf orang yang tertabrak — 
yang menghubungkan kelima indra dengan otaknya — dihubungkan dengan otak orang lain, misalnya otak Politzer, melalui 
sambungan paralel, maka pada saat bis menabrak orang tersebut, bis yang sama akan menabrak Politzer yang sedang duduk 
di rumahnya. Dengan kata lain, semua perasaan yang dialami orang tersebut akan dialami oleh Politzer, seperti halnya lagu 
yang sama didengarkan dari dua pengeras suara yang terhubungkan ke tape recorder yang sama. Politzer akan merasa, 
melihat dan mengalami bunyi rem bis, benturan bis pada tubuhnya, gambaran lengan patah dan darah tertumpah, nyeri patah 
tulang, gambaran dirinya memasuki ruang operasi, kerasnya gips dan lemahnya tangan.  

Setiap orang yang terhubung ke saraf tersebut secara pararel, akan mengalami kejadian yang sama dari awal hingga akhir 
seperti Politzer. Jika orang dalam kecelakaan tersebut mengalami koma, mereka semua akan mengalami koma. Bahkan jika 
semua persepsi yang berkaitan dengan kecelakaan direkam dalam suatu alat dan jika semua persepsi ini ditransmisikan ke 
seseorang, maka bis akan menabrak orang ini berkali-kali.  

Dengan demikian, bis penabrak manakah yang benar-benar ada? Filosofi materialis tidak memiliki jawaban konsisten untuk 
pertanyaan ini. Jawaban yang benar adalah mereka semua mengalami kecelakaan mobil secara mendetail di dalam pikiran 
mereka sendiri.  

Prinsip yang sama berlaku pada contoh kue dan batu. Jika saraf dari organ indra Engels, yang merasa puas dan kenyang 
setelah makan kue, dihubungkan secara pararel ke otak orang kedua, maka orang ini juga akan merasa kenyang seperti 
Engels. Jika saraf Johnson, yang merasakan kakinya sakit ketika menendang batu dengan keras, dihubungkan ke orang kedua 
secara paralel, orang ini juga akan merasakan sakit yang sama.  

Jadi, kue atau batu mana yang benar-benar ada? filsafat materialis kembali tidak mampu memberikan jawaban konsisten 
untuk pertanyaan ini. Jawaban yang benar dan konsisten adalah: baik Engels dan orang kedua telah memakan kue dalam 
pikiran mereka dan merasa kenyang; baik Johnson dan orang kedua mengalami saat-saat menendang batu dalam pikiran 
mereka.  
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Mari kita buat perubahan dalam contoh kasus Politzer. Kita hubungkan saraf orang yang tertabrak bis ke otak Politzer, dan 
sebaliknya kita hubungkan saraf Politzer yang duduk di rumah ke otak orang yang tertabrak bis. Dalam kasus ini, Politzer 
akan merasa bahwa bis telah menabraknya meskipun dirinya sedang duduk di rumah; sedangkan orang yang sebenarnya 
tertabrak tidak akan pernah merasakan akibat kecelakaan tersebut dan merasa bahwa dirinya sedang duduk di rumah Politzer. 
Logika yang sama berlaku pula untuk contoh kue dan batu.  

Sebagaimana terlihat, manusia tidak mungkin melampaui dan terlepas dari indranya. Dalam hal ini, jiwa manusia dapat 
dihadapkan pada semua macam situasi meskipun tidak memiliki tubuh, tidak berwujud materi dan tidak memiliki bobot 
materi. Tidak mungkin manusia menyadari hal ini karena ia berasumsi bahwa citra tiga dimensi ini benar-benar ada dan 
sangat meyakini keberadaannya karena setiap orang tergantung pada persepsi yang dibentuk oleh organ-organ sensorinya.  

Filsuf Inggris terkemuka, David Hume mengungkapkan pemikirannya tentang fakta ini: 

Sejujurnya, ketika saya menempatkan diri pada apa yang saya sebut ‘diri sendiri’, saya selalu mengakui persepsi tertentu 
yang berhubungan dengan panas atau dingin, terang atau gelap, cinta atau benci, asam atau manis atau konsep-konsep 
lainnya. Tanpa keberadaan persepsi, saya tidak pernah dapat menemukan diri sendiri pada waktu tertentu dan saya tidak dapat 
mengamati apa pun.  

Kita tidak akan pernah mampu melangkah lebih jauh dari pengindraan ini dan merasakan materi sebagaimana "wujud 
aslinya", sehingga sama sekali tidaklah masuk akal untuk merumuskan pemikiran [filsafat] apa pun yang menganggap materi 
sebagai wujud mutlak yang dapat kita rasakan langsung. Sebagai sebuah teori, materialisme benar-benar tidaklah memiliki 
landasan, sejak awal kemunculannya. 

Pembentukan Persepsi dalam Otak Bukan Filsafat  
Melainkan Fakta Ilmiah  

Materialis mengatakan bahwa apa yang telah kita bahas dalam buku ini adalah pandangan filsafat. Akan tetapi, pernyataan 
bahwa "dunia luar" merupakan kumpulan persepsi adalah fakta ilmiah yang jelas, bukan sebentuk filsafat. Bagaimana citra 
dan perasaan terbentuk di dalam otak telah diajarkan secara detail di semua sekolah kedokteran. Fakta-fakta tersebut, yang 
telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20, khususnya bidang fisika, dengan jelas menunjukkan bahwa materi tidak 
memiliki realitas absolut dan bahwa setiap orang dapat dikatakan sedang mengamati "monitor di dalam otaknya". 

Setiap orang yang meyakini ilmu pengetahuan, baik ia ateis, penganut Buddha, atau meyakini pandangan lain, harus 
menerima fakta ini. Seorang materialis mungkin mengingkari keberadaan Pencipta namun ia tidak dapat menolak kenyataan 
ilmiah ini.  

Ketidakmampuan Karl Marx, Friedrich Engels, Georges Politzer dan lainnya memahami fakta sederhana dan jelas ini masih 
mengejutkan, sekalipun pemahaman dan kemungkinan ilmu pengetahuan di masa mereka memang tidak mencukupi. Di masa 
sekarang, kemajuan ilmu dan teknologi serta penemuan-penemuan terakhir mempermudah kita memahami fakta ini. Akan 
tetapi, materialis justru diliputi ketakutan untuk memahami fakta ini dan menyadari bagaimana keyakinan mereka akan 
hancur karenanya. 

Ketakutan Besar Materialis 

Pokok bahasan ini mengungkapkan fakta bahwa materi hanya suatu persepsi. Untuk sementara waktu, tidak ada serangan 
balik yang substansial dari kalangan materialis Turki terhadap pemikiran-pemikiran yang diungkapkan di sini. Karenanya, 
kami mendapat kesan bahwa maksud kami belum mereka tangkap dengan jelas dan diperlukan penjelasan lebih lanjut. Akan 
tetapi, belum lama ini, terungkap bahwa materialis merasa gelisah atas kepopuleran pemikiran ini dan bahkan sangat takut 
padanya.  

Materialis dengan gencar mengungkapkan ketakutan dan kepanikan mereka melalui berbagai terbitan, konferensi dan diskusi 
panel. Wacana mereka yang propagandis dan tanpa harapan menyiratkan bahwa mereka mengalami krisis intelektual yang 
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hebat. Keruntuhan ilmiah teori evolusi, yang menjadi dasar keyakinan mereka, telah sangat mengejutkan mereka. Sekarang 
mereka mulai menyadari bahwa mereka mulai kehilangan materi itu sendiri, inti keyakinan yang lebih penting daripada 
Darwinisme. Ini membuat mereka lebih terpukul. Mereka menyatakan bahwa selain merupakan "ancaman terbesar" bagi 
mereka, permasalahan ini juga "merusak struktur budaya mereka". 

Salah seorang materialis yang menyatakan kepanikan dan kecemasan secara terang-terangan adalah 
Renan Pekunlu, akademisi dan penulis majalah Bilim ve Utopya (Ilmu Pengetahuan dan Utopia). 
Dalam artikel majalah yang membela materialisme ini dan diskusi panel yang diikutinya, Rennan 
Pekunlu menyatakan buku Keruntuhan Teori Evolusi (Evolution Deceit) sebagai "ancaman" nomor 
satu terhadap materialisme. Ia sudah cukup risau dengan bab-bab yang meruntuhkan Darwinisme, 
tetapi bagian yang Anda baca sekarang adalah bagian yang paling mengganggunya. Kepada para 
pembaca dan (hanya segelintir) peserta diskusinya, Pekunlu berpesan, "Jangan biarkan diri Anda 
hanyut dalam indoktrinasi idealisme dan jagalah keyakinan Anda pada materialisme". Ia merujuk 
Vladimir I. Lenin, pemimpin revolusi berdarah di Rusia, sebagai panutan. Sambil menyarankan 
setiap orang membaca buku Lenin yang berjudul Materialism and Empirio-Criticism dan sudah 
berumur satu abad, Pekunlu hanya dapat mengulang kata-kata Lenin: "Jangan memikirkan persoalan 
ini, atau Anda akan kehilangan materialisme dan terhanyut oleh agama". Dalam sebuah artikel yang 
ditulisnya pada majalah Bilim ve Utopya, Pekunlu mengutip pernyataan Lenin berikut: 

Sekali Anda menolak realitas kebendaan, menyerah pada pengindraan, Anda telah kehilangan segala 
daya untuk melawan fideisme*), karena Anda telah tergelincir kepada agnotisisme**) atau 
subjektivisme***) — hanya itu yang dibutuhkan fideisme. Satu cakar saja terjerat, seekor burung 
tertangkap. Dan semua pengikut kita akan terjerat dalam idealisme, yaitu fideisme yang tidak 
kentara; mereka terjerat segera setelah menganggap "pengindraan" bukan lagi suatu citra dunia luar 
tetapi sebagai "unsur" khusus. Pengindraan, pikiran, jiwa dan keinginan bukan seperti itu adanya.  

Kata-kata ini secara eksplisit menunjukkan bahwa fakta yang menggusarkan Lenin dan ingin ia 
keluarkan dari pikirannya dan "kameradnya"; yang juga meresahkan materialis dewasa ini. Akan 
tetapi, Pekunlu dan materialis lain mengalami keadaan lebih menyusahkan; karena mereka sadar 
bahwa sekarang fakta ini dikemukakan dengan cara dan bentuk lebih eksplisit dan meyakinkan 
daripada 100 tahun lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, persoalan ini dijelaskan dengan 

cara yang tidak mungkin ditolak.  

Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa sejumlah besar ilmuwan materialis tidak sungguh-sungguh 
menanggapi fakta bahwa "materi hanyalah ilusi". Persoalan yang dijelaskan dalam bab ini adalah salah satu persoalan paling 
penting dan menarik yang pernah dijumpai seseorang dalam hidupnya. Mereka pasti belum pernah menghadapi persoalan 
sepenting ini sebelumnya. Namun, reaksi ilmuwan-ilmuwan itu atau sikap mereka dalam ceramah dan artikel mereka 
mengisyaratkan betapa dangkalnya pemahaman mereka.  

Reaksi sebagian materialis terhadap permasalahan yang didiskusikan di sini menunjukkan bahwa ketaatan buta terhadap 
materialisme telah merusak logika mereka, sehingga semakin sulit memahami persoalan ini. Sebagai contoh, Alaettin Senel, 
yang juga seorang akademisi dan penulis untuk Bilim ve Ütopya, berpesan seperti Rennan Pekunlu: "Lupakan keruntuhan 
Darwinisme, ancaman sungguhnya adalah persoalan ini". Dia juga membuat tuntutan seperti "Buktikan saja apa yang Anda 
katakan" karena merasa bahwa filsafatnya sendiri tidak berdasar. Yang lebih menarik adalah dalam salah satu tulisannya, ia 
menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak dapat memahami fakta yang dianggapnya sebagai ancaman ini. 

Dalam sebuah artikel yang ditulis khusus membahas masalah ini, Senel menerima bahwa dunia luar ditangkap oleh otak 
sebagai sebuah citra. Akan tetapi, kemudian ia menyatakan bahwa citra terbagi menjadi dua jenis yaitu citra berkorelasi fisik 
dan citra yang tidak berkolerasi fisik, dan bahwa citra dunia luar termasuk ke dalam citra yang berkolerasi fisik. Untuk 
mendukung pernyataannya, ia memberikan "contoh telepon". Ringkasnya, ia menulis: "Saya tidak tahu apakah citra dalam 
otak saya berkolerasi dengan dunia luar atau tidak, tetapi hal yang sama berlaku ketika saya berbicara di telepon. Ketika saya 
berbicara di telepon, saya tidak dapat melihat orang yang saya ajak bicara, tetapi saya dapat mengkonfirmasikan percakapan 
tersebut ketika saya bertemu langsung dengannya."  

  

  

  

 
Penulis materialis 
Turki, Rennan 
Pekunlu mengatakan 
bahwa "teori evolusi 
tidaklah sepenting ini, 
ancaman 
sesungguhnya adalah 
subjek ini", karena 
meniadakan materi, 
satu-satunya konsep 
yang diyakininya. 
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Dengan pernyataan di atas, Senel sebenarnya bermaksud menyatakan: "Jika kita meragukan persepsi kita, kita dapat melihat 
pada materi itu sendiri dan memeriksa realitasnya". Konsep ini jelas-jelas salah karena kita tidak mungkin menjangkau materi 
itu sendiri. Kita tidak dapat keluar dari pikiran kita dan mengetahui apakah "luar" itu. Apakah suara dalam telepon berkorelasi 
atau tidak, dapat dikonfirmasikan pada lawan bicara di telepon. Namun, konfirmasi ini juga hanya persepsi yang dialami otak 
kita.  

Sebenarnya, orang-orang ini juga mengalami kejadian yang sama di dalam mimpi mereka. Sebagai contoh, Senel dapat saja 
melihat dalam mimpinya bahwa ia berbicara di telepon dan kemudian meminta orang yang ia ajak bicara mengkonfirmasikan 
pembicaraan tersebut. Atau Pekunlu dalam mimpinya mengalami "ancaman serius" dan menyarankan orang-orang membaca 
buku-buku Lenin yang sudah kuno. Apa pun yang mereka lakukan, para materialis ini tidak dapat memungkiri kenyataan 
bahwa kejadian-kejadian yang mereka alami dan orang-orang yang mereka ajak bicara di dalam mimpi hanyalah persepsi 
belaka.  

Lalu kepada siapakah seseorang dapat mengkonfirmasi bahwa citra di dalam otak berkorelasi atau tidak? Apakah kepada 
wujud bayangan di dalam otaknya lagi? Tak diragukan lagi, materialis mustahil menemukan sumber informasi yang dapat 
memberikan data mengenai keadaan di luar otak dan mengkonfirmasikannya.  

Mengakui bahwa semua persepsi terbentuk di dalam otak, tetapi juga mengasumsikan bahwa seseorang dapat melangkah 
"keluar" dari otak dan mengkonfirmasikan persepsi ini pada dunia luar, menunjukkan kapasitas pemahaman yang terbatas dan 
penalaran yang terganggu.  

Sebenarnya fakta yang dijelaskan di sini dapat dengan mudah ditangkap oleh orang dengan tingkat pemahaman dan penalaran 
normal. Setiap orang yang berpikiran lurus akan mengetahui, sehubungan dengan semua yang telah kita bicarakan, bahwa ia 
mustahil menguji keberadaan dunia luar dengan indranya. Namun, terlihat jelas bahwa ketaatan buta terhadap materialisme 
telah mengganggu penalaran manusia. Oleh karenanya, materialis kontemporer menunjukkan gangguan logika berat seperti 
guru-guru mereka yang mencoba "membuktikan" keberadaan materi dengan menendang batu atau memakan kue.  

Seperti telah dikatakan sebelumnya pula, kondisi ini bukan sesuatu yang mengherankan; sebab ketidakmampuan memahami 
adalah sifat umum semua orang yang tidak beriman.  

Materialis Telah Terperosok dalam Perangkap Terbesar  
Sepanjang Sejarah  

Di Turki, gelombang kepanikan yang melanda kalangan materialis, seperti beberapa contoh terdahulu, menunjukkan bahwa 
materialis menghadapi kekalahan telak yang belum pernah mereka hadapi sepanjang sejarah. Fakta bahwa materi hanyalah 
persepsi telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Fakta ini dikemukakan dalam sangat jelas, jujur dan kuat. Yang 
tersisa bagi materialis hanya keruntuhan seluruh dunia materi, dunia yang mereka percayai secara buta dan menjadi sandaran 
selama ini.  

Sepanjang sejarah manusia, pemikiran materialis selalu hadir. Mereka menentang Allah yang menciptakan mereka karena 
sangat yakin pada diri sendiri dan filsafat yang mereka pegang. Skenario yang mereka rumuskan menyatakan bahwa materi 
tidak bermula dan tidak pula berakhir, dan semua materi tidak mungkin memiliki Pencipta. Mereka mengingkari Allah hanya 
karena kesombongan, dengan berlindung di balik materi yang mereka anggap memiliki keberadaan nyata. Mereka begitu 
meyakini filsafat ini sehingga menganggap tak mungkin ada penjelasan yang membuktikan sebaliknya.  

Semua alasan di atas menjelaskan mengapa fakta-fakta yang disajikan dalam buku ini, yang berkaitan dengan sifat-sifat sejati 
materi, sangat mengejutkan mereka. Penjelasan buku ini telah menghancurkan dasar filsafat mereka dan tak menyisakan apa 
pun untuk dibicarakan lagi. Materi, yang telah menjadi dasar pemikiran, kehidupan, kesombongan dan penolakan mereka, 
lenyap tiba-tiba. Bagaimana materialisme bisa bertahan jika materi tidak ada?  

Allah menjebak materialis dengan membuat mereka berasumsi bahwa materi benar-benar ada, dan mempermalukan mereka 
dengan cara-Nya. Materialis beranggapan bahwa harta benda, status, jabatan, masyarakat lingkungan mereka, seluruh dunia 
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dan lain-lainnya benar-benar ada, dan dengan mengandalkan semua itu mereka menjadi sombong terhadap Allah. Mereka 
menentang Allah dengan kesombongan yang melengkapi ketidakpercayaan mereka. Mereka sepenuhnya bergantung pada 
materi. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak memahami bahwa Allah meliputi segala sesuatu.  

Barangkali inilah kekalahan terbesar sepanjang sejarah. Sementara materialis menjadi sombong atas kemauan sendiri, mereka 
mengobarkan peperangan terhadap Allah, dengan cara memunculkan sesuatu yang berlebih-lebihan untuk melawannya.  

Ketika orang-orang yang tidak beriman mencoba menyusun rencana, mereka tidak menyadari sebuah fakta penting 
sebagaimana ditekankan dengan kalimat "mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadarinya" 
dalam ayat tersebut. Faktanya, segala sesuatu yang mereka alami adalah gambaran yang sengaja dirancang untuk mereka 
tangkap, dan seluruh rencana yang mereka susun hanyalah citra yang terbentuk di dalam otak mereka, seperti juga seluruh 
tindakan yang mereka lakukan. Kebodohan telah membuat mereka lupa bahwa tidak ada yang bersama mereka selain Allah, 
dan karenanya, mereka terjebak dalam rencana jahat mereka sendiri.  

Sebagaimana kaum tidak beriman di zaman dahulu, kaum tidak beriman yang hidup sekarang juga menghadapi kenyataan 
yang akan menghancurkan rencana jahat mereka sampai ke akar-akarnya. 

Begitu pula materialisme, menjadi "fatamorgana" bagi para pembangkang seperti yang disebutkan dalam ayat itu; ketika 
mereka menemukan jalan keluar, yang mereka dapati hanya ilusi. Allah telah menipu mereka dengan fatamorgana seperti itu, 
dan memperdaya mereka untuk menerima kumpulan citra ini sebagai suatu kenyataan. Semua orang "penting" tersebut; 
profesor, ahli astronomi, ahli biologi, ahli fisika dan lain-lain, apa pun pangkat dan jabatan mereka, benar-benar telah tertipu 
seperti anak-anak, dan dipermalukan karena mereka mempertuhankan materi. Mereka membangun filsafat dan ideologi di 
atas asumsi bahwa kumpulan citra tersebut absolut. Mereka terlibat dalam pembicaraan serius dan menyebutnya wacana 
"intelektual". Mereka menganggap diri mereka cukup bijaksana untuk menawarkan suatu argumentasi tentang kebenaran 
alam semesta, bahkan membantah Tuhan dengan kecerdasan mereka yang terbatas.  

Bisa saja mereka lolos dari jebakan lain; tetapi rencana yang telah ditetapkan Allah untuk orang-orang tidak beriman begitu 
sempurna sehingga tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Apa pun yang mereka lakukan atau kepada siapa pun mereka 
meminta pertolongan, mereka tidak akan pernah menemukan penolong selain Allah.  

Materialis tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam perangkap seperti ini. Berbekal seluruh kecanggihan abad ke-21, 
mereka mengira dapat bertahan dengan pengingkaran mereka dan mengajak orang lain untuk ingkar pula.  

Fakta yang disampaikan ayat ini berarti: materialis harus menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki hanya ilusi, 
dan karenanya semua itu telah dihancurkan. Saat mereka menyaksikan seluruh harta benda, pabrik, emas, uang, anak, 
suami/istri, teman, pangkat dan status, bahkan tubuh mereka, semua yang mereka anggap ada, terlepas dari genggaman, 
mereka telah "dihancurkan".  

Tidak diragukan lagi, menyadari kebenaran ini mungkin merupakan hal terburuk bagia materialis. Fakta bahwa segala sesuatu 
yang mereka miliki hanyalah ilusi, adalah sama dengan — menurut istilah mereka — "kematian sebelum ajal" di dunia ini.  

Mereka yang menjadikan materi sebagai tuhannya telah datang dari Allah dan akan kembali pada-Nya. Mau atau tidak, 
mereka telah menyerahkan kehendak mereka kepada Allah. Sekarang mereka menunggu Hari Perhitungan di mana setiap 
orang akan dipanggil untuk diadili. Betapa pun mereka tidak berkeinginan untuk memahaminya. 

Topik yang telah kami jelaskan sejauh ini merupakan salah satu kebenaran terbesar yang pernah Anda temui dalam hidup 
Anda. Dengan membuktikan bahwa seluruh dunia materi ini sesungguhnya hanyalah "wujud bayangan", topik ini menjadi 
kunci untuk memahami keberadaan Allah dan penciptaan oleh-Nya, di samping untuk memahami bahwa Dialah satu-satunya 
wujud mutlak.  

Mereka yang memahami permasalahan ini sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat seperti anggapan orang pada umumnya. 
Dunia bukanlah tempat mutlak yang benar-benar ada, seperti yang dipikirkan oleh mereka yang mengembara tanpa tujuan di 
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jalanan, yang bertengkar di klab-klab, yang menyombongkan diri di kafe-kafe mewah, yang membanggakan rumah dan 
tanah, atau yang mengabdikan hidup mereka untuk tujuan palsu. Dunia hanyalah kumpulan persepsi, sebuah ilusi. Semua 
orang yang telah kami kutip sebelumnya hanya wujud bayangan yang menyaksikan persepsi ini di dalam otak mereka: 
meskipun demikian mereka tidak menyadari hal ini.  

Konsep ini sangat penting karena meruntuhkan filsafat materialis yang menolak keberadaan Allah, dan menghancurkan 
filsafat tersebut. Inilah sebabnya materialis seperti Marx, Engels, dan Lenin menjadi panik dan gusar, dan memperingatkan 
pengikut mereka "untuk tidak memikirkannya" jika ada orang yang menyampaikan konsep ini. Sesungguhnya orang-orang 
seperti ini cacat mentalnya sehingga tidak dapat memahami fakta bahwa persepsi terbentuk dalam otak. Mereka menganggap 
dunia yang mereka saksikan di dalam otak adalah "dunia luar". Mereka tidak dapat memahami bukti-bukti yang menunjukkan 
sebaliknya.  

Anda dapat mengkaji lebih jauh lagi dengan menggunakan kekuatan refleksi pribadi Anda. Untuk itu Anda harus 
berkonsentrasi, memusatkan perhatian dan merenungkan cara Anda melihat benda-benda di sekeliling Anda dan cara Anda 
menyentuhnya. Jika Anda berpikir dengan penuh konsentrasi, Anda dapat merasakan bahwa wujud bijak yang melihat, 
mendengar, menyentuh, berpikir, dan membaca buku pada saat ini hanyalah jiwa. Jiwa ini pula yang menyaksikan persepsi 
yang disebut "materi" pada sebuah layar. Orang yang telah memahami hal ini dianggap telah beranjak dari tataran dunia 
materi yang telah menipu sebagian besar kemanusiaan, dan masuk ke dalam tataran eksistensi sesungguhnya.  

Dalam zaman kita hidup, fakta ini telah teruji secara empiris berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah, fakta bahwa alam semesta adalah wujud bayangan telah digambarkan secara nyata, jelas dan eksplisit.  

Dengan alasan inilah, abad ke-21 akan menjadi titik balik sejarah di mana manusia pada umumnya akan memahami realitas 
ilahiah dan akan berbondong-bondong menuju Allah, satu-satunya Wujud Mutlak. Dalam abad ke-21, paham materialistis 
abad ke-19 akan dibuang ke keranjang sampah sejarah, eksistensi dan penciptaan Allah akan dipahami, seperti dipahaminya 
fakta ketiadaan ruang dan waktu, manusia akan terbebaskan dari selubung, penipuan dan takhayul kuno yang menyelimuti 
mereka.  

Tidak mungkin kenyataan tak terbantahkan ini dapat dihalangi oleh suatu wujud bayangan.  

RELATIVITAS WAKTU DAN 
REALITAS TAKDIR  

Semua pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa "ruang tiga dimensi" tidak ada dalam kenyataan, dan merupakan 
praduga yang sepenuhnya diilhami oleh persepsi, sehingga manusia menjalani hidup dalam "ketiadaan ruang". 
Menyatakan sebaliknya berarti mempercayai mitos yang jauh dari penalaran dan kebenaran ilmiah, karena tidak ada 
bukti absah tentang keberadaan dunia tiga dimensi.  

Kenyataan ini menyangkal asumsi pokok filsafat materialis yang menjadi dasar teori evolusi bahwa materi bersifat 
absolut dan abadi. Asumsi filsafat materialis lainnya adalah bahwa waktu juga absolut dan abadi. Asumsi kedua ini 
sama tidak masuk akalnya dengan asumsi pertama.  

Persepsi tentang Waktu 

Apa yang kita persepsikan sebagai waktu sesungguhnya sebuah metode untuk membandingkan satu momen dengan 
momen lain. Ini dapat dijelaskan dengan sebuah contoh. Misalnya, ketika seseorang memukul sebuah benda, ia 
mendengar bunyi tertentu. Ketika ia memukul benda yang sama lima menit kemudian, ia mendengar bunyi lagi. Orang 
tersebut merasakan jeda antara bunyi pertama dengan bunyi kedua, dan menyebut jeda ini sebagai "waktu". Namun 
saat ia mendengar bunyi kedua, bunyi pertama yang didengarnya tak lebih dari sebuah imajinasi dalam pikirannya. 
Bunyi pertama hanyalah sepotong kecil informasi dalam memori. Ia merumuskan konsep "waktu" dengan 
membandingkan momen yang sedang dijalaninya dengan momen yang ada dalam memorinya. Jika perbandingan ini 
tidak dilakukan, maka persepsi waktu pun tidak ada.  
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Sama halnya dengan seseorang yang membuat perbandingan ketika ia melihat orang lain memasuki ruangan dan 
duduk di kursi di tengah ruangan. Ketika orang tersebut duduk di kursi, citra yang berkaitan dengan saat ia membuka 
pintu, masuk ke dalam ruangan dan berjalan ke kursi, disusun sebagai potongan-potongan informasi di dalam otak. 
Persepsi tentang waktu terjadi ketika ia membandingkan kejadian orang yang duduk di kursi dengan kumpulan 
informasi yang dimilikinya.  

Singkatnya, waktu muncul sebagai hasil perbandingan antara beberapa ilusi yang tersimpan di dalam otak. Bila 
seseorang tidak memiliki memori, maka otaknya tidak dapat melakukan interpretasi seperti itu sehingga persepsi 
tentang waktu tidak terbentuk. Alasan seseorang menyatakan dirinya berumur 30 tahun hanyalah karena ia telah 
mengakumulasi informasi berkaitan dengan 30 tahun tersebut di dalam otaknya. Bila memorinya tidak ada, maka ia 
tidak akan berpikir tentang keberadaan periode yang telah berlalu dan ia hanya akan mengalami "momen" tunggal 
yang sedang dijalaninya. 

Penjelasan Ilmiah tentang Ketiadaan Waktu 

Kutipan penjelasan beberapa ilmuwan dan cendekiawan berikut akan lebih menerangkan subjek ini. François Jacob, 
seorang intelektual terkenal dan profesor bidang genetika penerima hadiah Nobel, dalam bukunya Le Jeu des Possibles 
(Yang Mungkin dan Yang Aktual) menjelaskan tentang waktu yang berjalan mundur: 

Film yang diputar mundur memungkinkan kita membayangkan sebuah dunia di mana waktu berjalan mundur: 
sebuah dunia di mana susu memisahkan diri dari kopi, meloncat keluar dari cangkir dan masuk kembali ke 
dalam panci susu; di mana berkas-berkas cahaya dipancarkan dari dinding-dinding dan menyatu dalam sebuah 
pusat, bukannya memancar keluar dari sumber cahaya; di mana sebuah batu naik ke telapak tangan seseorang 
karena kerja sama menakjubkan dari banyak tetes air yang membuat batu tersebut keluar dari dalam air. 
Namun dalam dunia di mana waktu berjalan mundur, proses-proses di dalam otak dan cara memori kita 
mengumpulkan informasi pun mengikutinya. Hal serupa juga berlaku bagi masa lalu dan masa depan, dan bagi 
kita, dunia akan tampak seperti apa adanya. 1 

Dunia tidak berjalan seperti dinyatakan di atas karena otak kita tidak terbiasa dengan urutan kejadian demikian, dan 
kita beranggapan bahwa waktu selalu bergerak ke depan. Bagaimanapun, anggapan ini merupakan keputusan yang 
diambil di dalam otak sehingga bersifat relatif. Sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana waktu mengalir, atau 
bahkan tidak tahu apakah ia mengalir atau tidak. Semua ini menunjukkan bahwa waktu bukanlah fakta absolut 
melainkan hanya sebuah persepsi.  

Fakta bahwa waktu bersifat relatif didukung juga oleh ahli fisika terpenting di abad ke-20, Albert Einstein. Lincoln 
Barnett, dalam bukunya The Universe and Dr. Einstein (Alam Semesta dan Dr. Einstein), menulis: 

Bersamaan dengan menyingkirkan konsep ruang absolut, Einstein sekaligus membuang konsep waktu absolut — aliran 
waktu universal yang tidak berubah, mengalir terus-menerus dari masa lalu tak terhingga ke masa depan yang tak 
terhingga. Sebagian besar ketidakjelasan yang meliputi Teori Relativitas berasal dari keengganan manusia untuk menyadari 
bahwa pengertian waktu, seperti juga pengertian warna, adalah sebuah bentuk persepsi. Sebagaimana ruang hanyalah suatu 
susunan objek-objek material yang mungkin, waktu juga hanyalah susunan kejadian-kejadian yang mungkin. Subjektivitas 
waktu paling tepat dijelaskan dengan kata-kata Einstein sendiri. "Pengalaman-pengalaman individu," katanya, "kita lihat 
sebagai rangkaian berbagai kejadian; dalam rangkaian ini, kejadian tunggal yang kita ingat terurut sesuai dengan kriteria 
'lebih dulu' dan 'kemudian'. Oleh karena itu setiap individu akan memiliki 'waktu-saya' atau waktu subjektif. Waktu ini, 
dengan sendiri-nya, tidak dapat diukur. Saya, tentu saja, dapat menghubungkan angka-angka dengan kejadian-kejadian 
sedemikian rupa sehingga angka terbesar melambangkan kejadian terkini dan bukan dengan kejadian lebih awal. 2  

Einstein sendiri menunjukkan, seperti yang dikutip dari buku Barnett: "ruang dan waktu adalah bentuk-bentuk intuisi 
tidak terpisahkan dari kesadaran, seperti halnya konsep warna, bentuk atau ukuran". Menurut Teori Relativitas Umum: 
"eksistensi waktu tidak dapat dipisahkan dari urutan kejadian yang kita gunakan untuk mengukurnya."  
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Karena waktu terdiri atas persepsi, maka waktu bergantung sepenuhnya pada orang yang merasakannya. Karena itulah 
waktu bersifat relatif.  

Kecepatan waktu mengalir akan berbeda berdasarkan acuan yang digunakan untuk mengukurnya, karena 
tubuh manusia tidak memiliki jam alami yang dapat menentukan secara tepat kecepatan waktu berjalan. 
Seperti yang ditulis Lincoln Barnett: "Sebagaimana tidak ada warna bila tak ada mata untuk melihatnya, tidak 
ada pula ukuran sesaat, sejam atau sehari bila tak ada kejadian untuk menandainya."  

Relativitas waktu dapat dialami secara sederhana di dalam mimpi. Walaupun apa yang kita lihat dalam mimpi 
tampaknya berlangsung berjam-jam, sesungguhnya hanya berlangsung beberapa menit, atau bahkan beberapa detik.  

Mari kita lihat sebuah contoh untuk memperjelas masalah ini. Bayangkan kita dimasukkan ke dalam ruangan dengan 
sebuah jendela yang dirancang khusus, dan kita berada di sana selama waktu tertentu. Ruangan tersebut dilengkapi 
sebuah jam sehingga kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang telah kita lewati. Pada saat yang sama kita dapat 
melihat matahari terbit dan tenggelam pada selang waktu tertentu. Beberapa hari kemudian, untuk menjawab 
pertanyaan tentang berapa lama kita telah berada di dalam ruangan tersebut, kita akan mengacu pada informasi yang 
telah kita kumpulkan dengan melihat jam dari waktu ke waktu serta perhitungan berapa kali matahari telah terbit dan 
tenggelam. Misalnya, kita memperkirakan, tiga hari sudah kita lalui di dalam ruangan tersebut. Akan tetapi, jika orang 
yang memasukkan kita ke dalam ruangan itu mengatakan bahwa kita hanya menghabiskan dua hari di sana, dan bahwa 
matahari yang terlihat dari jendela adalah manipulasi simulasi mesin dan jam yang berada di ruangan telah diatur 
untuk berjalan lebih cepat, maka perhitungan yang telah kita lakukan menjadi tidak berarti.  

Contoh ini menegaskan bahwa informasi yang kita miliki tentang laju waktu hanyalah berdasarkan acuan relatif. 
Relativitas waktu adalah fakta ilmiah yang telah dibuktikan melalui metodologi ilmiah. Teori Relativitas Umum 
Einstein menyatakan bahwa kecepatan perubahan waktu tergantung pada kecepatan benda tersebut dan jaraknya dari 
pusat gravitasi. Begitu kecepatan meningkatnya, waktu menjadi lebih singkat dan termampatkan; dan melambat 
sehingga bisa dikatakan "berhenti". 

Hal ini diperjelas dengan contoh dari Einstein. Bayangkan dua saudara kembar: salah seorang tinggal di bumi 
sementara yang lainnya pergi ke luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ketika penjelajah luar 
angkasa ini kembali ke bumi, ia akan mendapati saudaranya menjadi lebih tua daripada dirinya. Hal ini terjadi karena 
waktu berjalan lebih lambat bagi orang yang bepergian dalam kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Hal yang sama 
terjadi pula pada seorang ayah penjelajah luar angkasa dan anaknya yang berada di bumi. Jika pada saat pergi, sang 
ayah berumur 27 tahun dan anaknya berumur 3 tahun; ketika sang ayah kembali ke bumi 30 tahun kemudian (waktu 
bumi), anaknya akan berumur 33 tahun tetapi sang ayah masih berumur 30 tahun! 5  

Harus digarisbawahi bahwa relativitas waktu tidak disebabkan oleh perlambatan atau percepatan jam, atau 
perlambatan pegas mekanis alat penghitung waktu. Relativitas ini merupakan hasil perbedaan waktu operasi sistem 
materi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya partikel-partikel sub atom. Dengan kata lain, bagi yang 
mengalaminya, perlambatan waktu bukan berarti menjalani kejadian seperti dalam film gerak lambat. Dalam keadaan 
di mana waktu memendek, detak jantung, replikasi sel, fungsi otak dan segala sesuatunya berjalan lebih lambat 
daripada manusia yang bergerak di bumi. Orang tersebut akan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa menyadari sama 
sekali adanya pemendekan waktu. Pemendekan waktu tersebut tak akan terlihat jelas, sampai dilakukan perbandingan. 

Relativitas dalam Al Quran  

Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern membawa kita pada kesimpulan bahwa waktu tidak bersifat absolut 
seperti anggapan materialis, tetapi merupakan persepsi relatif. Sangat menarik bahwa fakta yang baru terungkap oleh 
ilmu pengetahuan pada abad ke-20 ini, telah disampaikan dalam Al Quran kepada manusia 14 abad yang lalu.  
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Waktu adalah persepsi psikologis yang dipengaruhi oleh peristiwa, tempat dan kondisi. Fakta yang telah dibuktikan 
secara ilmiah ini dapat kita temukan pada banyak ayat Al Quran. Sebagai contoh, Al Quran menyatakan bahwa masa 
hidup seseorang sangat pendek:  

Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, 
bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja. (QS. Al Israa', 17: 52)  

Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-
akan mereka tak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat saja di siang hari; (di waktu itu) mereka akan saling 
berkenalan. (QS. Yunus, 10: 45)  

Beberapa ayat menunjukkan bahwa manusia merasakan waktu secara berbeda dan kadang-kadang manusia bisa 
menganggap suatu periode yang sangat pendek sebagai periode yang sangat panjang. Contoh yang tepat adalah dialog 
antara beberapa manusia yang terjadi di saat pengadilan mereka di hari kiamat:  

Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab: "Kami tinggal (di 
bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung." Allah berfirman: 
"Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui." (QS. Al 
Mu'minuun, 23: 112-114)  

Dalam beberapa ayat lainnya, Allah menyatakan bahwa di tempat yang berbeda, waktu dapat mengalir dengan cara 
berbeda pula:  

Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-sekali tidak akan menyalahi 
janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. Al 
Hajj, 22: 47)  

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu 
tahun. (QS. Al Ma'aarij, 70: 4)  

Ayat-ayat ini mengungkapkan dengan jelas perihal relativitas waktu. Fakta yang telah disampaikan kepada manusia 
sekitar 1.400 tahun yang lalu ini baru dimengerti oleh ilmu pengetahuan pada abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa 
Al Quran diturunkan oleh Allah, Dia yang meliputi seluruh ruang dan waktu.  

Banyak ayat Al Quran lainnya menunjukkan bahwa waktu adalah persepsi. Hal ini terlihat jelas terutama dalam kisah-
kisah Al Quran. Sebagai contoh, Allah telah membuat Ashhabul Kahfi (Penghuni-penghuni Gua) — sekelompok 
orang beriman yang disebutkan dalam Al Quran — tertidur lelap selama lebih dari tiga abad. Ketika terbangun, mereka 
mengira telah tertidur sebentar tetapi tidak dapat memastikan berapa lama:  

Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian kami bangunkan mereka, agar Kami 
mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka 
tinggal (dalam gua itu). (QS. Al Kahfi, 18: 11-12)  

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah 
salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita berada 
(di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui…" (QS. Al Kahfi, 
18: 19)  

Keadaan yang diceritakan dalam ayat di bawah ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya waktu adalah persepsi 
psikologis.  
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Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh 
menutupi atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh?" 
Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah berkata, "Berapa 
lamakah engkau tinggal di sini?" Dia berkata, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, 
"Sebenarnya engkau telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah makanan dan minumanmu yang tidak 
tampak berubah; dan lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang); Kami akan menjadikanmu 
tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Dan lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunya 
kembali, kemudian kami menutupinya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah 
menghidupkan yang telah mati), diapun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 
(QS. Al Baqarah, 2: 259)  

Ayat di atas dengan jelas menekankan bahwa Allah-lah yang menciptakan waktu, dan keberadaan-Nya tidak terbatasi 
oleh waktu. Di sisi lain, manusia dibatasi oleh waktu yang ditakdirkan Allah. Sebagaimana dikisahkan dalam ayat di 
atas, manusia bahkan tidak mampu mengetahui berapa lama ia tertidur. Dalam keadaan seperti ini, menyatakan bahwa 
waktu adalah absolut (sebagaimana dikatakan materialis) merupakan hal yang tidak masuk akal.  

Takdir  

Relativitas waktu memperjelas sebuah permasalahan yang sangat penting. Relativitas sangat bervariasi. Apa yang bagi 
kita tampak seperti bermiliar-miliar tahun, mungkin dalam dimensi lain hanya berlangsung satu detik. Bahkan, 
bentangan periode waktu yang sangat panjang dari awal hingga akhir dunia, dalam dimensi lain hanya berlangsung 
sekejap.  

Ini adalah intisari dari konsep takdir — sebuah konsep yang belum dipahami dengan baik oleh kebanyakan manusia, 
khususnya materialis yang jelas-jelas mengingkari hal tersebut. Takdir adalah pengetahuan sempurna yang dimiliki 
Allah tentang seluruh kejadian masa lalu atau masa depan. Kebanyakan orang mempertanyakan bagaimana Allah 
dapat mengetahui peristiwa yang belum terjadi, dan ini membuat mereka gagal memahami kebenaran takdir. "Kejadian 
yang belum terjadi" hanya belum dialami oleh manusia. Allah tidak terikat ruang ataupun waktu, karena Dialah 
pencipta keduanya. Oleh sebab itu, masa lalu, masa mendatang, dan sekarang, seluruhnya sama bagi Allah; bagi-Nya 
segala sesuatu telah berjalan dan telah selesai. 

Dalam The Universe and Dr. Einstein, Lincoln Barnett menjelaskan bagaimana Teori Relativitas Umum membawa 
kita kepada kesimpulan di atas. Menurut Barnett, alam semesta "dengan seluruh keagungannya hanya dapat dicakupi 
oleh sebuah intelektual kosmis." 6 Kehendak yang disebut Barnett sebagai "intelektual kosmis" tak lain adalah 
ketetapan dan pengetahuan Allah yang berlaku bagi seluruh alam semesta. Allah memahami waktu yang berlaku pada 
diri kita dari awal hingga akhir sebagai kejadian tunggal, sebagaimana kita dapat melihat awal, tengah dan akhir 
sebuah mistar beserta semua unitnya sebagai satu kesatuan. Manusia mengalami kejadian hanya bila saatnya tiba, dan 
mereka menjalani takdir yang telah Allah tetapkan atas mereka. 

Perlu diperhatikan pula kedangkalan dan penyimpangan pemahaman masyarakat tentang takdir. Mereka berkeyakinan 
bahwa Allah telah menentukan "takdir" setiap manusia, tetapi takdir ini terkadang dapat diubah oleh manusia itu 
sendiri. Sebagai contoh, orang akan mengomentari seorang pasien yang kembali dari gerbang kematian dengan 
pernyataan seperti "ia telah mengalahkan takdirnya". Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah 
takdirnya. Orang yang kembali dari gerbang kematian tidak mati karena ia ditakdirkan tidak mati saat itu. Mereka yang 
mengatakan "saya telah mengalahkan takdir saya" berarti telah menipu diri sendiri. Takdir mereka pulalah sehingga 
mereka berkata demikian dan mempertahankan pemikiran seperti itu.  

Takdir adalah pengetahuan abadi kepunyaan Allah, Dia yang memahami waktu sebagai kejadian tunggal dan Dia yang 
meliputi keseluruhan ruang dan waktu. Bagi Allah, segalanya telah ditentukan dan sudah selesai dalam sebuah takdir. 
Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan dalam Al Quran, kita juga dapat memahami bahwa waktu bersifat tunggal bagi 
Allah. Kejadian yang bagi kita terjadi di masa mendatang, digambarkan dalam Al Quran sebagai kejadian yang telah 
lama berlalu. Sebagai contoh, ayat-ayat yang menggambarkan manusia menyerahkan catatan amalnya kepada Allah di 
akhirat kelak, mengungkapkan kejadian tersebut sebagai peristiwa yang telah lama terjadi:  
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Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki 
Allah. Kemudian ditiup sangka-kala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya 
masing-masing). Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan 
diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan 
diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan... Orang-orang kafir dibawa ke 
neraka jahanam berombong-rombongan... (QS. Az Zumar, 39: 73)  

Ayat lainnya mengenai masalah ini adalah:  

Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. 
(QS. Qaaf, 50: 21)  

Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. (QS. Al Haaqqah, 69: 16)  

Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera. Di 
dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari 
dan tidak pula dingin yang bersangatan. (QS. Al Insan, 76: 12-13)  

Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. (QS. An Naazi'aat, 79: 36)  

Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. (QS. Al Muthaffifiin, 83: 34)  

Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya 
dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. (QS. Al Kahfi, 18: 53)  

Terlihat bahwa peristiwa yang akan terjadi setelah kematian kita (dari sudut pandang manusia) dibicarakan dalam Al 
Quran sebagai peristiwa yang sudah selesai dan telah lama berlalu. Allah tidak terbatasi kerangka waktu relatif yang 
membatasi kita. Allah menghendaki semua ini dalam ketiadaan waktu; manusia sudah selesai melakukannya, seluruh 
peristiwa telah dilalui dan telah berakhir. Dalam ayat di bawah ini disebutkan bahwa setiap kejadian, kecil maupun 
besar, seluruhnya berada dalam pengetahuan Allah dan tercatat dalam sebuah kitab:  

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak 
mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak 
luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang 
lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam sebuah kitab yang nyata 
(Lauh Mahfuzh). (QS. Yunus, 10: 61)  

Kekhawatiran Materialis  

Topik tentang kebenaran yang mendasari materi, ketiadaan waktu dan ketiadaan ruang telah dengan sangat jelas 
dibahas dalam bab ini. Seperti dinyatakan sebelumnya, ini bukan sebuah filsafat atau cara berpikir, namun merupakan 
kebenaran nyata yang tidak mungkin diingkari. Selain merupakan kenyataan teknis, bukti-bukti rasional dan logis pun 
membawa kita kepada satu-satunya alternatif: alam semesta beserta seluruh zat yang membangunnya dan seluruh 
manusia yang hidup di dalamnya, merupakan sebuah ilusi. Semuanya merupakan kumpulan persepsi.  

Materialis mengalami kesulitan memahami hal di atas. Sebagai contoh, mari kita tinjau kembali perumpamaan bis 
Politzer: meskipun secara teknis Politzer tahu bahwa ia tidak dapat keluar dari persepsinya, ia hanya mengakuinya 
untuk beberapa kasus tertentu. Bagi Politzer, peristiwa berlangsung di dalam otak hingga bis menabraknya. Namun 
segera setelah tabrakan terjadi, segalanya keluar dari otak dan menjadi realitas fisik. Pada tahap ini kecacatan 
logikanya sangat jelas: Politzer telah melakukan kesalahan yang sama seperti filsuf materialis Johnson yang 
mengatakan "Saya tendang batu, kaki saya sakit, karena itulah batu itu ada". Politzer tidak dapat memahami bahwa 
rasa sakit yang dirasakan setelah tabrakan bis semata-mata adalah persepsi juga.  
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Alasan dasar mengapa materialis tidak dapat memahami permasalahan ini adalah ketakutan mereka terhadap fakta 
harus hadapi setelah memahaminya. Lincoln Barnett menggambarkan bagaimana beberapa ilmuwan "melihat" 
permasalahan ini: 

Bersamaan dengan pereduksian para filsuf atas seluruh realitas objektif menjadi dunia maya yang dibangun oleh 
persepsi, ilmuwan menyadari keterbatasan-batasan yang menakutkan dari indra manusia. 7  

Acuan apa pun yang menyatakan bahwa materi dan waktu hanya persepsi sangat menakutkan bagi seorang materialis, 
karena hanya itulah pegangannya sebagai makhluk absolut. Pada tingkat tertentu, ia mempertuhankan materi dan 
waktu; karena berkeyakinan bahwa ia telah diciptakan oleh materi dan waktu (melalui evolusi).  

Ketika ia menyadari bahwa segala sesuatu — alam semesta tempatnya hidup, dunia, tubuhnya sendiri, orang-orang 
lain, filsuf materialis lain yang telah mempengaruhi pemikirannya, dan lain-lain — adalah persepsi, ia merasa sangat 
ketakutan. Segala sesuatu yang diandalkan, dipercayai, dan ditujunya, secara tiba-tiba menghilang. Ia merasakan putus 
asa; hal yang sesungguhnya akan dirasakannya pula pada hari perhitungan dalam arti sebenarnya, seperti yang 
digambarkan ayat "Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa 
yang selalu mereka ada-adakan." (QS. An Nahl, 16: 87).  

Sejak itulah materialis ini mencoba meyakinkan diri tentang kenyataan materi, dan membuat-buat "bukti" untuk tujuan 
ini. Ia memukulkan tangan ke dinding, menendang batu, berteriak, mencemooh, namun tidak pernah bisa lepas dari 
kenyataan.  

Sebagaimana mereka ingin menyingkirkan kenyataan ini dari pikiran, mereka juga ingin orang lain melakukan hal 
serupa. Mereka sadar bahwa apabila khalayak umum mengetahui sifat sejati materi, keterbelakangan filsafat dan 
kebodohan pandangan dunia mereka akan terungkap sehingga tidak ada landasan lagi untuk merasionalisasikan 
pemikiran mereka. Ketakutan ini menyebabkan mereka sangat terganggu oleh fakta yang dibicarakan di sini.  

Allah menyatakan bahwa ketakutan orang-orang yang tidak percaya tersebut akan semakin bertambah pada hari 
kiamat. Pada hari pengadilan, mereka akan mengalami hal sebagai berikut:  

Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Kami menghimpun; mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-
orang musyrik, "Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?" (QS. Al 
An'aam, 6: 22)  

Setelah itu, mereka akan menyaksikan segala kekayaan, anak-anak, dan lingkungan terdekat yang dianggap nyata dan 
dijadikan sekutu bagi Allah, meninggalkan mereka dan menghilang. Kenyataan ini Allah ungkapkan dalam ayat 
"Lihatlah, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-
sembahan yang dulu mereka ada-adakan.." (QS. Al An'aam, 6: 24).  

Keuntungan Orang-Orang Beriman  

Sementara materialis gelisah dengan fakta bahwa materi dan waktu hanya persepsi, hal sebaliknya terjadi pada orang-
orang yang beriman. Mereka yang beriman menjadi senang ketika memahami rahasia di balik materi, karena 
kenyataan ini adalah kunci bagi segala pertanyaan. Dengan kunci ini, semua rahasia terbuka. Mereka akan dengan 
mudah memahami berbagai hal yang sebelumnya sukar dipahami.  

Seperti telah dikatakan sebelumnya, pertanyaan tentang kematian, surga, neraka, hari kiamat, perubahan dimensi, dan 
pertanyaan penting seperti "Di manakah Allah?", "Apa yang ada sebelum Allah?", "Siapa yang menciptakan Allah?", 
"Berapa lamakah kehidupan dalam kubur?", dan "Di manakah surga dan neraka?" akan mudah terjawab. Orang-orang 
beriman akan mengerti bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan. Begitu pahamnya, 
sehingga dengan rahasia ini pertanyaan "kapan" dan "di mana" menjadi tidak berarti karena karena tidak ada lagi ruang 
dan waktu. Ketika ketiadaan ruang dipahami, akan dimengerti bahwa neraka, surga dan bumi sesungguhnya adalah 
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tempat yang sama. Bila ketiadaan waktu dipahami, akan dimengerti bahwa segala sesuatu terjadi pada suatu momen 
tunggal: tidak ada yang perlu ditunggu dan waktu tidak berjalan, karena segalanya telah terjadi dan telah selesai.  

Dengan terpahaminya rahasia ini, dunia bagaikan surga bagi orang-orang beriman. Segala kekhawatiran, kecemasan 
dan ketakutan material akan hilang. Manusia beriman akan memahami bahwa seluruh alam semesta memiliki satu 
Penguasa, bahwa Dialah yang mengubah seluruh dunia fisik menurut kehendak-Nya, dan yang harus ia lakukan hanya 
kembali kepada-Nya. Manusia ini kemudian sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, "menjadi hamba yang saleh" 
(QS. Ali Imran, 3: 35).  

Memahami rahasia ini adalah keberuntungan terbesar di dunia.  

Dengan rahasia ini, akan terungkap kenyataan penting lainnya yang disebutkan di dalam Al Quran bahwa "Allah lebih 
dekat kepadanya dari-pada urat lehernya sendiri" (QS. Qaaf, 50: 16). Sebagaimana diketahui setiap manusia, urat leher 
berada di dalam tubuh. Apa yang dapat lebih dekat kepada seseorang selain yang ada di dalam tubuhnya sendiri? 
Keadaan ini dapat dijelaskan dengan realitas ketiadaan ruang. Ayat ini juga akan lebih mudah dimengerti setelah 
memahami rahasia tersebut.  

Inilah kebenaran nyata. Manusia harus benar-benar yakin bahwa tidak ada penolong dan pemberi selain Allah. Tidak 
ada satu pun selain Allah; Dialah satu-satunya yang nyata, tempat manusia mencari perlindungan, memohon 
pertolongan dan mengharapkan balasan.  

Ke mana pun kita menghadapkan wajah, di sanalah Allah hadir.  

Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah, 2: 32)  

Rahasia di Balik Materi 
tidak sama dengan Wahdatul Wujud  

Sebuah pokok bahasan yang dipaparkan dalam buku  The Evolution Deceit (Keruntuhan Teori Evolusi), bab “The Real 
Essence of Matter” ("Hakikat Materi yang Sesungguhnya"), juga dalam buku Matter: The Other Name for Illusion (Materi: 
Nama Lain dari Ilusi); Idealism, The Philosophy of the Matrix and the True Nature of Matter (Idealisme, Filsafat Matriks, 
dan Sifat-Dasar Materi yang Sebenarnya), Eternity Has Already Begun (Keabadian Telah Dimulai); Timelessness and the 
Reality of Fate (Ketiadaan Waktu dan Hakikat Takdir) and Knowing the Truth (Memahami Kebenaran) telah 
dipermasalahkan oleh sejumlah orang. Disebabkan salah memahami inti pokok bahasan tersebut, orang-orang ini mengatakan 
bahwa apa yang diuraikan dalam rahasia di balik materi adalah sama dengan ajaran Wahdatul Wujud. 

Izinkan kami menyatakan di awal bahwa penulis buku ini adalah seorang yang beriman dan memegang teguh ajaran Ahlus 
Sunnah dan tidak mendukung pandangan Wahdatul Wujud. 

Akan tetapi, patut diingat bahwa Wahdatul Wujud pernah didukung oleh sejumlah ulama Islam terkemuka termasuk 
Muhyiddin Ibnu 'Arabi. Adalah benar bahwa banyak ulama Islam terkemuka yang menjelaskan gagasan tentang Wahdatul 
Wujud di masa lampau melakukannya dengan menggunakan sejumlah pokok bahasan yang terdapat dalam buku-buku 
penulis. Namun, apa yang diuraikan dalam buku-buku tersebut tidaklah sama dengan Wahdatul Wujud. 

Sebagian dari mereka yang mendukung pandangan Wahdatul Wujud tenggelam dalam sejumlah pandangan keliru dan 
membuat sejumlah pernyataan yang bertentangan dengan Al Qur'an serta ajaran Ahlus Sunnah. Misalnya, mereka sama sekali 
menolak penciptaan oleh Allah. Namun, ketika pokok bahasan rahasia di balik materi dikemukakan, tidak ada sama sekali 
pernyataan serupa. Bab ini menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, dan wujud asli segala sesuatu ini terlihat 
olehNya sedangkan manusia hanya melihat bayangan atau penampakan segala sesuatu ini yang terbentuk dalam otak mereka.  
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Gunung, dataran, bunga, manusia, lautan -- singkatnya segala sesuatu yang kita saksikan dan segala sesuatu yang Allah 
beritakan kepada kita dalam Al Qur'an sebagai wujud yang ada dan yang Dia ciptakan dari ketiadaan, adalah diciptakan dan 
benar-benar ada. Akan tetapi, manusia tidak dapat melihat, merasakan atau mendengarkan sifat-dasar hakiki dari segala 
ciptaan ini melalui indra mereka. Apa yang mereka lihat dan rasakan hanyalah salinan dari apa yang muncul dalam otak 
mereka. Ini adalah fakta ilmiah yang diajarkan di seluruh sekolah kedokteran. Hal yang sama berlaku pula dengan tulisan 
yang kini sedang Anda baca; Anda tidak dapat melihat atau menyentuh sifat-dasar atau wujud sesungguhnya dari tulisan ini. 
Cahaya yang datang dari tulisan asli diubah oleh sejumlah sel-sel pada mata Anda menjadi sinyal-sinyal listrik, yang 
kemudian dibawa dan diteruskan ke pusat penglihatan di bagian belakang otak Anda. Di sinilah penampakan tulisan ini 
terbentuk. Dengan kata lain, Anda tidak sedang membaca sebuah tulisan di depan mata Anda melalui mata Anda; kenyataan 
yang sesungguhnya adalah tulisan ini terbentuk di dalam pusat penglihatan di bagian belakang otak Anda. Tulisan yang 
sedang Anda baca sekarang adalah "salinan tulisan" di dalam otak Anda. Tulisan yang asli terlihat oleh Allah. 

Kesimpulannya, fakta bahwa materi (benda) adalah sebuah ilusi (bayangan/penampakan) yang terbentuk di dalam otak kita 
bukan berarti "menolak" keberadaan materi, akan tetapi justru memberi kita pengetahuan tentang sifat-dasar sesungguhnya 
tentang materi: bahwa tak seorang pun mampu berhubungan langsung dengan wujud asli materi.  

Fakta ini dipaparkan dalam buku Idealism, The Philosophy of the Matrix, and the True Nature of Matter (Idealisme, Filsafat 
Matriks, dan Sifat-Dasar Materi yang Sebenarnya) sebagaimana berikut: 

 

TERDAPAT MATERI (BENDA) DI LUAR KITA, TAPI KITA TID AK DAPAT MENGGAPAINYA  

… [M]engatakan bahwa materi adalah sebuah ilusi (bayangan) bukan berarti bahwa materi tidak ada. Justru sebaliknya: 
apakah kita merasakannya atau tidak, dunia fisik benar-benar ada. Akan tetapi kita menyaksikannya sebagai sebuah salinan di 
dalam otak kita, dengan kata lain, sebagai sebuah penafsiran dari indra kita. Karenanya, bagi kita, dunia fisik dari materi 
adalah sebuah ilusi (bayangan). 

Materi di luar terlihat tak hanya oleh kita, tapi oleh makhluk lain pula. Para malaikat Allah yang ditugaskan sebagai 
pengawas menyaksikan dunia ini juga: 

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di 
sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. 
(QS. Qaaf, 50: 17-18) 

Yang terpenting, Allah menyaksikan segala sesuatu. Dia menciptakan dunia ini dengan seluruh rinciannya dan melihatnya 
dalam berbagai wujudnya. Sebagaimana Dia beritahukan kepada kita dalam Al Qur'an: 

…Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah, 2: 233) 

Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi 
Maha Melihat akan hamba-hambaNya". (QS Al Israa', 17: 96) 

Tidak boleh dilupakan bahwa Allah menyimpan catatan segala sesuatu dalam kitab yang disebut Lauh Mahfuzh (Kitab Yang 
Terpelihara). Sekalipun jika kita tidak melihat segala sesuatu, semua itu ada dalam Lauh Mahfuzh. Allah mewahyukan bahwa 
Dia menyimpan catatan segala sesuatu dalam "Induk Al Kitab" yang dinamakan Lauh Mahfuzh dalam ayat-ayat berikut: 

Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan 
amat banyak mengandung hikmah. (QS. Az Zukhruf, 43: 4) 
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Kesimpulannya, fakta bahwa materi (benda) adalah sebuah ilusi (bayangan/penampakan) yang terbentuk di dalam otak kita 
bukan berarti "menolak" keberadaan materi, akan tetapi justru memberi kita pengetahuan tentang sifat-dasar sesungguhnya 
tentang materi: bahwa tak seorang pun mampu berhubungan langsung dengan wujud asli materi.  

Fakta ini dipaparkan dalam buku Idealism, The Philosophy of the Matrix, and the True Nature of Matter (Idealisme, Filsafat 
Matriks, dan Sifat-Dasar Materi yang Sebenarnya) sebagaimana berikut: 

TERDAPAT MATERI (BENDA) DI LUAR KITA, TAPI KITA TID AK DAPAT MENGGAPAINYA  

… [M]engatakan bahwa materi adalah sebuah ilusi (bayangan) bukan berarti bahwa materi tidak ada. Justru sebaliknya: 
apakah kita merasakannya atau tidak, dunia fisik benar-benar ada. Akan tetapi kita menyaksikannya sebagai sebuah salinan di 
dalam otak kita, dengan kata lain, sebagai sebuah penafsiran dari indra kita. Karenanya, bagi kita, dunia fisik dari materi 
adalah sebuah ilusi (bayangan). 

Materi di luar terlihat tak hanya oleh kita, tapi oleh makhluk lain pula. Para malaikat Allah yang ditugaskan sebagai 
pengawas menyaksikan dunia ini juga: 

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di 
sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. 
(QS. Qaaf, 50: 17-18) 

Yang terpenting, Allah menyaksikan segala sesuatu. Dia menciptakan dunia ini dengan seluruh rinciannya dan melihatnya 
dalam berbagai wujudnya. Sebagaimana Dia beritahukan kepada kita dalam Al Qur'an: 

…Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah, 2: 233) 

Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi 
Maha Melihat akan hamba-hambaNya". (QS Al Israa', 17: 96) 

Tidak boleh dilupakan bahwa Allah menyimpan catatan segala sesuatu dalam kitab yang disebut Lauh Mahfuzh (Kitab Yang 
Terpelihara). Sekalipun jika kita tidak melihat segala sesuatu, semua itu ada dalam Lauh Mahfuzh. Allah mewahyukan bahwa 
Dia menyimpan catatan segala sesuatu dalam "Induk Al Kitab" yang dinamakan Lauh Mahfuzh dalam ayat-ayat berikut: 

Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan 
amat banyak mengandung hikmah. (QS. Az Zukhruf, 43: 4) 

… dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara (mencatat). (QS. Qaaf, 50: 4) 

Tiada sesuatu pun yang ghaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. An 
Naml, 27: 75) 

 

Khalifah Alam Semesta 

Di depan, Harun Yahya menjelaskan bahwa semua citra yang kita lihat dalam kehidupan dibentuk di dalam pusat 
penglihatan, yang hanya beberapa kubik sentimeter dari keseluruhan volume otak. Baik buku yang sedang Anda baca 
maupun dataran tanpa batas yang Anda lihat ketika menatap cakrawala tercakup dalam ruangan kecil ini. 
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Langit terdekat adalah langit tempatnya bintang gemintang yang luasnya diperkirakan oleh ilmu pengetahuan saat ini 
berdiameter 300 triliun cahaya.. Subhanallah, padahal alam raya ini menurut Stephen Hawking tidak statis, tetapi terus 
mengembang bertambah besar.  
 
Di sini, saya ingin mengajukan sebuah hipotesis tentang maksud manusia sebagai khalifah di bumi. Setelah saya mempelajari 
dan mengembangkan pelajaran tentang dunia sinyal-sinyal elektris ini, saya berpendapat bahwa alam semesta yang sangat 
luas ini, bukan satu alam semesta dihuni oleh bermilyar-milyar manusia, tetapi satu orang manusia, satu alam semesta. 
 
Contoh sederhananya adalah ketika seseorang terserang vertigo, dia merasa alam semesta berputar. Jika alam semesta ini 
hanya satu dan dihuni oleh bermilyar-milyar manusia, jika ada satu orang terserang vertigo, maka kita semua akan turut 
merasakan alam semesta berputar. Pada kenyataannya tidak. Alam semesta yang berputar hanya alam semesta milik orang 
yang terserang vertigo tersebut sedangkan alam semesta milik masing-masing dari kita tidak ikut berputar. 
 
Luasnya satu alam semesta saja sudah cukup untuk mengakui kemahabesaran Allah, apalagi bermilyar-milyar alam semesta? 
Padahal bukan hanya bermilyar-milyar karena jumlah total manusia mulai dari Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir di 
luar batas kemampuan menghitung kita. Bukan hanya manusia, tetapi binatang yang jumlahnya entah berapa pun masing-
masing memiliki satu alam semesta. 
 
Kita hidup sendiri-sendiri dalam alam semesta masing-masing. apa yang kita lihat tidak boleh dijadikan bukti kebenaran 
karena penglihatan kita belum tentu sama. 

Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah ‘Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : “Adakah orang yang 
berdo’a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa- dosanya? Adakah 
orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang 

dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?” Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). (HR. Ahmad) 

Mungkin bagi sebagian orang, hadist ini tampak membingungkan. Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam 
sedangkan waktu di dunia berbeda-beda. Bisa saja di negeri ini siang hari sementara di negeri yang lain malam hari. Tetapi 
bagi yang telah menyadari bahwa satu makhluk satu alam semesta, hadist di atas mudah untuk dipahami. Saya kira hadist ini 
untuk masing-masing individu. Jika di alam semesta saya sepertiga malam, berarti Allah sedang turun ke langit bumi. Dan 
jika di alam semesta orang lain sepertiga malam, berarti saat itulah Allah turun ke langit bumi alam semestanya. 

Bagaimana cara Allah melakukannya? Itu adalah kekuasaan Allah dan teknologi Allah itu Maha Canggih. Tentunya jika kita 
mengenal Allah dan mempelajari teknologi Allah, kita juga akan mengalami kemajuan teknologi yang sangat luar biasa di 
segala bidang, termasuk bidang perfilman karena “tayangan” yang kita lihat di alam semesta masing-masing teknologinya 
jauh lebih canggih dari teknologi CGI karya manusia . 

Saya juga ingin menyampaikan apa yang saya pahami dari maksud Allah yang menyatakan bahwa jika semua manusia dan 
Jin berkumpul di suatu lapangan dan semuanya meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan semua permintaan 
mereka, maka sedikit pun perbendaharaan Allah tidak akan berkurang. 

Saya pun memahaminya tanpa sengaja. Ketika itu saya menengok ebook Islam Therapy yang saya upload di scrib.com, 
ebook tersebut telah didownload lebih dari 1.500 kali tapi sedikit pun ebook tersebut tidak berkurang. Jika ada file di internet 
yang bisa di download, meskipun didownload satu miliar kali, file tersebut tetap utuh. Tentunya kecepatan proses download 
tergantung koneksi computer kita ke situs-nya. Kalau koneksinya bagus, maka proses download cepat. Namun jika 
koneksinya jelek, bisa saja proses download gagal. Tentu saja masalahnya dari kita, bukan dari situsnya.  

Saya percaya – selama orang itu berkata dengan benar- terhadap apa yang dialami oleh orang lain dalam alam semestanya. 
Jangankan kepada Nabi Muhammad yang siapapun -Abu Jahal Sekalipun- mengakui kejujurannya, kepada skizofrenik pun 
saya percaya terhadap apa yang terjadi di alam semestanya. Seperti pengakuan seorang skizofrenik yang merasakan tiba-tiba 
bumi bergetar dan mayat-mayat bangkit dari kuburnya dan skizofrenik tersebut mengalami pengalaman yang sangat 
mengerikan. 
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Para psikiater menganggapnya hal yang bizarre dan memaksa skizofrenik agar ‘sadar’ dari memahami dunianya yang – 
menurut psikiater- “aneh” dan pasien dibujuk agar memahami dunianya sesuai dengan apa yang dipahami psikiater terhadap 
alam semesta si psikiater.  
 
Terjadi saling memaksakan “Cara memandang dunia luar” yang seharusnya tidak perlu terjadi jika keduanya memahami 
bahwa masing-masing memiliki alam semesta; bukan hal yang mustahil jika yang sebenarnya orang-orang melihat psikiater 
tersebut-yang menurut perasaannya berdialog dengan pasien, sedang bicara sendiri dan orang-orang bilang –maaf, “kasihan, 
dia gila karena cita-citanya untuk menjadi psikiater tidak kesampaian” . 
 
Anda merasa memakai seragam serba putih yang bersih padahal orang lain mungkin melihat Anda berpakaian dekil setengah 
telanjang. Anda tidak bisa yakin teman-teman yang membantu tugas Anda di samping Anda benar-benar ada. begitu pun 
halnya dengan kita ketika berbicara dengan orang lain, jangan-jangan orang-orang melihat kita bicara sendiri. 
 
Atau ketika kita merasa bernyanyi atau bergoyang ngebor di atas panggung megah dan disaksikan ribuan penonton; kita 
sedang di rumah sakit jiwa!. Kita merasa diri orang yang kaya raya, padahal orang lain mungkin menganggap kita orang gila. 
Sebaliknya, ketika kita kasihan melihat orang gila-sambil berburuk sangka kepada Tuhan, mungkin di alam semesta orang 
gila tersebut, dia adalah orang yang kaya raya dan menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan.  
 
Dalam shahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi ISA AS. melihat orang sedang mencuri. Kemudian Nabi Isa AS. 
Mengkonfirmasikan penglihatannya pada si pencuri tersebut namun pencuri tersebut menyangkalnya dengan disertai sumpah 
demi Tuhan. Maka Nabi Isa AS. pun mendustakan penglihatannya.  
Sempurnanya iman adalah apabila kita mendustakan apa yang kita lihat, dengar, rasakan, mendustakan pendapat diri sendiri, 
pendapat manusia biasa, pendapat Jin, dan hanya percaya kepada Allah dan Rasul-NYA. 
 
Alam semesta kita tidak bisa kita jadikan dasar untuk memastikan kebenaran. di Alam semesta kita setiap saat bisa terjadi 
perubahan seperti yang di alami oleh Sybil, seorang gadis yang memiliki 16 kepribadian. Dalam beberapa saat dia bisa berada 
dalam lokasi dan situasi yang sama sekali berlainan. Misalnya saat ini Sybil sedang di ruangan kelas, beberapa saat kemudian 
dia sedang berjalan dan berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda. Mungkin mirip ketika kita berganti-ganti channel 
televisi saat menonton televisi. Apa yang dialami oleh Syibil, juga bisa di alami oleh kita karena otak kita dengan otak Syibil 
sama. 
 
Apa yang sekarang kita sebut ilmiah pun tidak bisa kita jadikan dasar untuk mendapatkan kebenaran yang pasti. Karena 
semakin banyak penelitian dan pendapat, semakin banyak perubahan dan ketidakpastian; namun walaupun selalu terjadi 
perubahan, fungsi salah satu organ misalnya, pelajarannya tak pernah berubah.  
 
Seharusnya ibarat sebuah sirkuit elektronika. Jika satu komponen dirubah, maka harus ada perubahan pada beberapa 
komponen yang lain. Jangankan perubahan pada IC, terjadi perubahan pada nilai Resistor saja, harus ada perubahan pada 
komponen yang lain. Namun ajaran Islam, dari dulu sampai akhir jaman nanti tidak berubah -kecuali dirubah oleh oknum 
yang dungu- dan semakin diselidiki semakin pasti kebenarannya. Jika terjadi banyak pendapat, semuanya kembali pada Al-
Qur’an dan Sunnah. 
 
Inilah hipotesis saya tentang maksud manusia sebagai khalifah fil ardhi dan apabila hipotesis ini benar, berarti diri saya bukan 
hanya satu melainkan sebanyak jumlah makhluk- mungkin seperti malaikat Ijrail yang hanya seorang diri namun dalam 
waktu bersamaan mencabut banyak nyawa manusia dalam berbagai situasi dan kondisi.  
 
Dengan kata lain, sinyal-sinyal elektris diri saya ada di setiap otak makhluk hidup yang bertemu dan melihat diri saya. 
Mungkin hipotesis ini pun berlaku di akhirat nanti karena dalam waktu yang sama, Allah menghisab masing-masing manusia 
dan Jin. 
 
Mungkin pada saat yang sama diri saya yang berada dalam otak Anda menuntut Anda untuk membayar hak saya yang telah 
Anda Zhalimi. begitu pula pada saat yang sama diri Anda yang berada dalam otak saya menuntut hak Anda yang telah saya 
zhalimi kepada saya. 
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Pada saat yang sama saya ada di mana-mana, di setiap otak yang pernah menyimpan diri saya sewaktu di dunia. Tergantung 
peran saya di masing-masing otak. Pada saat yang sama, ada saya yang sedang bersaksi, ada saya yang sedang disiksa dalam 
neraka, ada saya yang sedang menuntut haknya, ada saya yang sedang di surga, ada saya yang sedang mengutuk setan, dll. 
 
Allah Maha Penyayang dan tak akan tega menyiksa hambanya yang baik-buruk perilakunya sudah ditentukan serta memiliki 
banyak alasan untuk memasukkan kita ke dalam surga-NYA. Contohnya seorang pelacur dimasukkan ke surga hanya dengan 
alasan telah memberi minum seekor Anjing yang kehausan- perbuatan yang kita anggap sepele namun membuat Allah 
Senang; saya pun berharap dari sekian banyak huruf yang saya tulis dalam buku ini, semoga ada satu huruf yang Allah terima 
dan Allah jadikan alasan untuk mengampuni saya. Dan takdir sebagai manusia paling bodoh ketika di dunia akan saya 
jadikan alasan bahwa saya layak mendapat ampunan. 
 
Ketika Anda dimasukan ke dalam surga karena kasih sayang Allah dan melihat saya sedang menjerit-jerit di dasar neraka, 
bisa jadi itu adalah saya yang pernah ada dalam otak Anda sedangkan saya pun berada di dalam surga karena kasih sayang 
Allah dan melihat Anda sedang menjerit-jerit di dasar neraka.  
 
Sekali lagi, jika hipotesis ini benar, berarti alam akhirat yang terkenal luas itu pun bukan satu alam akhirat ditempati oleh 
banyak makhluk melainkan juga satu makhluk satu alam akhirat- alasannya pada saat yang sama, ada orang yang tenggelam 
dan berenang dalam keringatnya sendiri yang berarti menurut penglihatannya padang mahsyar yang sedemikian luasnya 
penuh dengan air keringat sedangkan menurut penglihatan orang lain tingginya permukaan banjir keringat di padang mahsyar 
yang sedemikian luasnya – pada saat yang sama – hanya sebatas mata kaki, ada orang yang duduk dalam mimbar cahaya 
yang berarti menurut penglihatannya padang mahsyar adalah tempat yang indah dan tak ada banjir keringat, ada orang yang 
tak kuat menahan teriknya 7 matahari, ada orang yang dinaungi sehingga menurutnya padang mahsyar adalah tempat yang 
teduh padahal 7 matahari di atas kepalanya, ada orang yang merasa ribuan tahun di padang mahsyar sedangkan yang lain 
merasa hanya sebentar, dan lain sebagainya. Betapa Maha Besarnya Zat Allah SWT jika hipotesis ini pun benar!. 
 

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda : Sesungguhnva dua orang laki-laki yang masuk neraka sangat 
keras teriakannya. Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : “Keluarkan keduanya !”. Ketika keduanva telah 
dikeluarkan, Dia berfirman kepada keduanya : “Karena apakah kamu berdua amat sangat dalam menangis ?”  

Keduanya berkata : “Kami lakukan hal itu agar Engkau mengasihani kami”. Dia berfirman : “Sesungguhnya rahmatKu 
bagimu adalah kamu berdua terlepas (dari neraka). jatuhkanlah dirimu ke dalam neraka di mana kamu berada !”, maka 
keduanya pergi. Salah seorang dari keduanya menjatuhkan dirinya, lalu dijadikanNya neraka itu dingin  dan selamat 
baginya.  

Yang lain berdiri dan tidak menjatuhkan dirinya. Lalu Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : “Apakah yang 
menghalangi kamu untuk menjatuhkan dirimu sebagaimana temanmu ?” Ia menjawab : “Wahai Tuhanku, sesungguhnya 
Engkau mengeluarkan saya”.  

Tuhan berfirman kepadanya: “Bagimu harapanmu”. Maka keduanva masuk sorga dengan rahmat Allah. (Hadits ditakhrij oleh 
Tirmidzi). Lalu dijadikanNya neraka itu dingin .. kalau neraka hanya satu, ketika Allah menjadikan neraka itu dingin bagi 
salah satu dari dua laki-laki yang diceritakan dalam hadist Qudsi ini, maka ahli neraka yang lain pasti pada saat yang sama 
juga merasakan dinginnya neraka. 

 

Di akhirat nanti, penglihatan kita sangat tajam- mungkin triliunan kali lebih tajam dari penglihatan kita sekarang. Saat ini saja 
ketika melihat gempa bumi kita ketakutan setengah mati, Apalagi huru-hara akhirat yang sangat dahsyat dengan penglihatan 
kita yang sangat tajam?  
 
Kita Kembali ke kehidupan kita sekarang di dunia untuk melanjutkan cerita. Manusia yang saat ini kita lihat sedang Mabuk, 
kecanduan Narkoba, ODHA karena jarum suntik dan seks bebas, menjadi pelacur, menjadi penjahat, penari telanjang, 
menjadi pemuja setan, mendurhakai penciptanya, merusak diri sendiri, dan lain sebagainya adalah para khalifah yang mulia 
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dan agung, yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah khalifah, ‘pemilik’ alam semesta, diberi amanat oleh Allah untuk 
mengurus alam semestanya masing masing; orang-orang yang sedang dibodohi, ditipu, dan dibuat hina oleh setan; bahkan tak 
sedikit para khalifah mulia tersebut yang melakukan berbagai cara agar dirinya diakui sebagai kera!. juga banyak yang mau 
saja menyembah kepala kambing! 
 
Otak rusak berarti kita dalam masalah besar. Kelima indra kita dalam bahaya; apa yang kita lihat, dengar, dan sebagainya 
akan membuat luka di otak kian parah dan menjadi derita yang menyengsarakan serta setan dengan sihirnya akan 
memasukkan “Sinyal-sinyal elektris” yang mengerikan ke dalam otak kita. Bukan setan yang hebat tapi kita yang dungu. 
 
”Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki dan 
Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau Mahakuasa atas 
segala sesuatu” (Q.S. Ali Imran [3] : 26) 
 
Lindungi Otak Kita  
 
Kita sibuk mencari dari arah mana datangnya suara setan padahal suara setan bersumber dari otak kita sendiri. Setan meniru 
suara-suara yang ada dalam memori suara dalam otak kita.  Ketika kita sedang paranoid akibat mengkonsumsi narkoba, 
suara-suara yang kita dengar, baik suara manusia maupun suara kendaraan dan lain-lain yang kita dengar adalah ”suara” 
setan. 
 
Mungkin suara setan yang asli hanyalah sinyal-sinyal elektris yang memerlukan beberapa sarana (mata, telinga, mulut, dsb) 
agar bisa terdengar melalui pusat pendengaran (lobus auditorik), terlihat melalui pusat penglihatan dan ikut bicara. 
 
Seperti halnya dengan sebuah CD yang membutuhkan beberapa sarana (televisi, speaker, dsb) agar bisa menampilkan apa 
yang telah direkamkan kepadanya. Kita hampir mustahil bisa mendengarkan apa yang telah direkamkan pada sebuah CD 
apabila mencoba mendengarkannya secara langsung pada kepingan CD tersebut. 
 
Seperti sebuah CD, setan pun dapat tampil dalam bentuk apa saja setelah diproses oleh otak. Apabila tampil melalui indera 
penglihatan, maka bisa jadi di antara yang kita lihat-orang lain belum tentu melihatnya, baik benda-benda maupun makhluk 
hidup adalah setan.  
 
VCD player saja bisa memproses CD, tentunya otak jauh lebih bisa memproses sinyal-sinyal listrik setan. Dari sini kita sadar 
bahwa pepohonan pun sebetulnya bicara. Hanya saja sinyal-sinyal elektrisnya belum bisa diproses oleh otak kita karena 
Formatnya tidak didukung Player. Begitu pula dengan bahasa binatang. Yang bisa diproses oleh otak kita hanya suara guk, 
aum, meong, cit, dan lain-lain.. 
 
Otak seringkali diperbandingkan dengan sistem mesin dan perangkat listrik, namun sekarang kita tahu bahwa otak itu jauh 
berbeda dari mesin. Sebagai perbandingan, kemampuan seluruh jaringan telepon di seluruh dunia, bila disatukan, ekuivalen 
dengan kemampuan yang dimiliki otak seukuran hanya satu butir kacang tanah.  
 
Profesor D. Samuel dari Institut Weizmann di Israel, juga menemukan bahwa selang waktu sesaat saja ada 10.000 hingga 
1.000.000 reaksi kimia yang berlangsung di dalam otak. Seorang psikiater mengatakan bahwa otak manusia punya 
kemampuan 10.000 kali kemampuan komputer. Kalau terlatih baik, kemampuan itu meningkat sampai satu juta kali 
komputer. Kita baru mulai sadar bahwa otak manusia merupakan superkomputer biologis, dan kita baru mendekati ambang 
kemampuannya yang maha luar biasa. 
 
Telah banyak penelitian tentang otak dilakukan namun hanya sedikit yang kita ketahui. Demikian halnya dengan telinga. 
Telinga Anda bagaikan instrumen musik yang luar biasa. Telinga Anda memungkinkan otak membuat duplikat bunyi semua 
instrumen yang lain, dapat mereplay seluruh bunyi suatu simfoni, dapat secara sadar memilih dan menolak bunyi, dan dapat 
mengkomunikasikan semua ini secara sempurna dengan otak Anda. Telinga dapat membedakan jutaan nuansa bunyi. 
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Di antara fungsi otak –menurut teori Kedokteran Barat- adalah sebagai pusat emosi dan pusat kepribadian. Kerusakan otak 
dapat merusak emosi dan kepribadian. Pil Setan (Ineks) yang telah cukup untuk merusak otak, menjadi lebih dahsyat daya 
rusaknya ketika dikombinasikan dengan gelegar musik yang menggetarkan ruangan sedangkan telinga kita memiliki nilai 
ambang batas dengar tertentu. 
 
Bunyi, dapat merusak organ pendengaran jika bunyi yang kita dengar melebihi ambang batas dengar. Suku Mabaan yang 
menghuni perbatasan daerah Sudan terkenal dengan tutur sapanya yang halus karena takut merusak genderang telinga orang 
lain. Asap rokok dan debu yang masuk ke Hidung – saraf penciuman (nervus Olfaktorius) adalah satu-satunya saluran yang 
terbuka menuju otak – kemudian ke paru-paru melalui AC (Air Conditioner) dapat merusak otak dan paru-paru, sedangkan 
mata (lobus Auditorik) dirusak oleh disco lights dan tayangan visual. 
 
Dampak buruk diskotik puluhan kali lipat dari dampak buruk sebuah bom. Bom hanya merusak sedangkan diskotik merusak 
dan terus merusak membabi buta. Korban bom hanya ratusan sedangkan korban diskotik, puluhan ribu manusia dalam satu 
malam dan menyebabkan maraknya kriminalitas, pelacuran, putri kita diincar germo, ribuan keluarga berantakan, anak 
bangsa mengidap gangguan mental, dan sebagainya.  
 
Pajak yang dibayar oleh diskotik kepada negara jauh tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar oleh negara untuk 
memperbaiki kehancuran Republik Indonesia. Diskotik pun merupakan tempat yang berbahaya karena ketika kita berada di 
diskotik, di sekeliling kita ada banyak pengidap gangguan mental organik yang setiap saat bisa mencelakakan kita apalagi 
kalau tiba-tiba paranoidnya kumat; kita bisa ditusuk karena dia kira kita akan mencelakakannya. 
 
Saya tidak membenci keberadaan diskotik. Program Islam Therapy yang sedang saya kembangkan bukan suatu program 
pembasmian diskotik atau tempat maksiat lainnya. Islam adalah kasih sayang dan Allah sangat menyayangi hamba-hamba-
Nya. Bahkan cara saya Ngemix kebaikan untuk memperbaiki, saya dapatkan tekniknya setelah saya mempelajari Djing. Ya, 
The God is a DJ!. Program Islam Therapy adalah ajakan kepada mereka yang sering dugem untuk ikut program agar dampak 
buruk diskotik tidak begitu membahayakan mereka.  
 
Saat ini kita sedang diarahkan untuk mengemudi kendaraan sekencang mungkin. Di masa depan akan lebih banyak 
kecelakaan lalulintas karena orang yang terbiasa mengkonsumsi ineks kewaspadaannya semakin berkurang ketika 
mengemudi sambil mendengarkan musik dan kesadarannya hilang setiap melihat lampu berkelap-kelip. 
 
Dua orang ahli radiografi profesional dari Australia yakin otak manusia bisa mendeteksi getaran pragempa yang tidak bisa 
ditangkap oleh seismolog. Menurut mereka, citra yang rusak pada tomography scan (cat scan) dengan bantuan komputer yang 
diambil 17 menit sebelum terjadinya gempa bumi besar di New South wales, Newcastle, tahun 1989 disebabkan oleh getaran 
pragempa yang tidak terdeteksi oleh seismologis. 
 
Kita harus menyelamatkan otak kita dari virus (baca : setan) agar program di tubuh kita terutama otak tidak error karena 
apabila kita bisa mengetahui cara mengoptimalkan kehebatan otak yang sesungguhnya, mungkin kita akan memiliki kekuatan 
dan kemampuan yang super dahsyat!.  
 
Bayangkan, kekuatan satu malaikat saja cukup untuk meluluhlantakan planet bumi, apalagi kekuatan seorang manusia yang 
lebih mulia dari malaikat? Ketika Mi’raj, Nabi Muhammad hanya memerlukan waktu satu malam untuk naik ke langit dan 
turun ke bumi. Total jarak selama perjalanannya mungkin bisa mencapai jutaan triliun tahun cahaya. Mestinya baja sekalipun 
mencair apabila dipaksa menempuh perjalanan sedemikian jauh dengan waktu hanya satu malam. Apalagi harus menghadapi 
gas-gas berbahaya yang berada di sekitar luar angkasa tanpa perlengkapan yang biasa digunakan oleh para astronot. 
 
Yang perlu dipertanyakan saat ini, mengapa kita tidak mampu mengangkat barang seberat seribu ton, padahal di dalam diri 
kita ada alam semesta dengan berat total lebih dari bermilyar-milyar triliun ton? Betapa hebatnya jika kaum muslimin dapat 
menemukan cara memanfaatkan potensi kekuatan maha dahsyat yang diberikan Allah kepada mereka. 
 
Tentunya satu orang Islam saja cukup untuk menghadapi seluruh pasukan kafir yang ingin mengacaukan dunia. ”Dan pada 
dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. Adzariat : 21) ”barangsiapa yang mengenal dirinya, maka 
akan mengenal Tuhannya (al-Hadist). 
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Mungkin di perang akhir jaman nanti, pasukan Islam berperang dengan pasukan kafir sambil bersenda gurau dan orang-orang 
yang menyaksikan pertempuran terbesar itu pun tertawa terbahak-bahak layaknya sedang menonton film Asterix.  
 
Pasukan kafir bukan hanya lemah tetapi juga tidak mempunyai penolong. Allah menghinakan mereka dan iblis sudah pasti 
jauh lebih menghinakan mereka. Bahkan iblis-lah yang selalu paling dulu melarikan diri sedangkan dajjal betul-betul 
pengecut. 
 
Ketika itu kaum muslimin cukup menggaungkan takbir dengan penuh pengkhayatan yang luar biasa karena memahami apa 
makna ”Allahu Akbar” untuk menaklukan suatu negeri dan membebaskan negeri tersebut dari kelaliman penguasanya. Iblis 
dan pasukannya adalah virus sedangkan dajjal dan pasukannya merupakan jenis virus yang lain. Basmilah segala jenis virus 
yang ada dalam komputer Anda. 
 
Selama ini kita membangga-banggakan betapa canggihnya komputer hasil karya manusia sehingga membuat kita menolak 
dengan angkuh untuk bersujud pada Tuhan karena merasa diri hebat atau beralasan bahwa sekarang jaman teknologi tanpa 
menyadari bahwa apabila seluruh komputer tercanggih hasil karya manusia dikumpulkan dan diadu kecanggihannya dengan 
otak saja, maka kita ibarat membandingkan sekumpulan komputer jaman Flintstone (jaman batu) dengan super komputer 
maha canggih yang mustahil bisa diciptakan oleh manusia. 
Kita sibuk mengagumi teknologi yang ada di luar tanpa mau melihat kecanggihan teknologi yang ada pada diri sendiri. 
Contohnya teknologi yang ada pada mulut kita yang bisa menutup dan membuka secara otomatis. Apa jadinya bila mulut kita 
dilengkapi dengan tombol untuk membuka dan menutupnya? Tentunya akan sangat merepotkan.  
 
Saya lebih suka berdzikir melalui sains dan meyakini bahwa seluruh hasil pembuktian sains hanya berdasarkan ’peralatan 
sederhana’ dan perkiraan manusia belaka serta semua yang membuat kita kagum akan fakta penciptaan, seperti penciptaan 
alam semesta, tubuh manusia, dan lain sebagainya hasil pembuktian sains tersebut, ibarat setitik air yang kita dapatkan dari 
samudera luas. 
 

Satanology 

 

Dr. Abdul Ghani Abud , Guru Besar Pendidikan Universitas Ain Syams Mesir, menulis dalam Syarah sebuah buku karya 
Al-Ghazali berjudul “Wahai Ananda” : 
 
Jika alam semesta terbagi menjadi dua bagian, yakni alam fisik (materi) dan alam metafisik (alam Spiritual), maka ilmu 
modern juga memperkuat dan menegaskan fakta tersebut, terutama setelah ia mengalami kemajuan sarana-dan peralatan, 
serta mampu mengungkapkan misteri alam metafisika. 
 
Penemuan komunikasi wireless (tanpa kabel) merupakan faktor penting dalam menguak berbagai kontroversi teoritis di masa 
lalu seputar wujud alam ruh, karena melalui penemuan baru ini, komunikasi melalui gelombang panjang dapat dimengerti; 
dapat pula dipahami bagaimana segala sesuatu memiliki tingkat goncangan dan arus bolak-balik, dan selanjutnya panjang 
gelombang.  
 
Dapat pula dimengerti pembicaraan diseputar “akal semesta” yang berfungsi sebagai perangkat pengirim (ke bagian-bagian 
semesta lainnya), seperti halnya pembicaraan tentang akal manusia yang berfungsi sebagai perangkat mini untuk menerima 
pesan – tentunya sesuai dengan kemampuan akal masing-masing orang. 
 
Kita melihat apa yang kita lihat dan mendengar apa yang kita dengar dari alam sekitar melalui arus bolakbalik yang dapat 
ditangkap mata dan telinga kita. Tetapi, apa yang tidak dapat kita lihat dan dengar tidak selalu berarti tidak ada, karena ada 
juga gelombang yang tidak dapat ditangkap mata ataupun telinga manusia. 
 
Alam ruh dengan wujud hakikinya tidak dapat dilihat, didengar dan disentuh, karena merupakan gelombang atau arus bolak-
balik yang bergerak sangat cepat melebihi gerak cahaya. Gelombang merupakan perantara metafisika yang merasuk ke semua 
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benda. Ia sangat keras dan sekaligus sangat elastis. Ia berlangsung di zona goncangan yang melampaui zona goncangan sinar 
laser. Karena itu, ia memasuki dan melingkupi alam kita dari semua penjuru, tetapi kita tidak dapat merasakannya karena 
terjadi dalam zona goncangan yang sangat tinggi. 
 
Sebelum teori modern ini muncul, ilmu Islam telah menetapkan fakta tersebut dengan bahasa yang sesuai kondisi waktu itu. 
Imam Al-Ghazali sendiri menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa akal tidak berubah oleh kematian, tetapi yang 
berubah hanyalah badan dan anggota tubuh, sehingga orang yang mati, dipastikan tetap memiliki akal dan persepsi, serta 
merasakan penderitaan dan kenikmatan seperti sebelumnya. Dengan kata lain, menurut Al-Ghazali, ruh adalah subtansi 
ruhani yang berdiri sendiri, kekal dan abadi setelah terpisah dengan badan, sampai kemudian ia kembali lagi kepadanya pada 
hari kiamat.  
 
Buktinya, menurut Ibn Qayyim misalnya, ruh orang yang hidup saling bertemu dalam mimpi sebagaimana ruh orang yang 
hidup dan ruh orang yang mati bisa juga saling bertemu. Nabi Muhammad SAW. Juga bersabda bahwa orang yang mati 
mendengar suara sandal para pengantar jenazah, ketika mereka bubar ke rumah masing-masing. 
 
Dalam bidang metafisika ini, perbedaan antara ilmu modern dan ilmu Islam adalah bahwa ilmu modern masih menapaki 
ujung jalan dan hanya sampai pada sesuatu yang terbatas di dalam ruh. Ilmu modern tidak mampu dan tidak akan mampu 
mengetahui berbagai sisi alam ruh atau bidang metafisika.  
Sementara ilmu Islam bisa mengetahui semua sisi alam ruh, dan lebih dari itu, Islam meletakan semuanya dalam satu 
kerangka umum, yakni kerangka alam semesta yang mencakup arsy Allah di atas salah satu penjuru alam semesta.  
 
Di sekitar arsy kita dapat melihat para malaikat yang mulia, di alam semesta ini kita juga melihat jin, setan, manusia dan 
hewan. Semua makhluk, baik yang dapat dilihat mau pun yang tidak dapat dilihat memiliki peran yang harus mereka 
jalankan, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, dalam mengatur kehidupan di alam semesta ini, dan melanjutkan kehidupan 
sampai hari kiamat. 
 
Dalam rangkaian kajian yang saya tulis dalam buku Al-Islam Wa Tahaddiyat Al-Ashr, saya memaparkan sejumlah perspektif 
berkaitan dengan manusia, mulai dari perspektif ilmu modern dan ragam cabangnya sampai perspektif agama-agama, baik 
agama samawi maupun agama buatan manusia. 
Dari paparan tersebut, saya menyimpulkan bahwa dalam kerangka penjelasan apa pun, perilaku manusia masih merupakan 
suatu misteri selama kita tidak memasukkan setan sebagai salah satu faktor aktif yang mengarahkan perilaku manusia. 
“Sebab, (bagi saya) setan merupakan satu-satunya penjelasan ilmiah dan rasional bagi kejahatan yang ada di alam, dan tanpa 
setan, psikologi modern masih akan meraba-raba dalam menafsirkan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia” 
Karena itu, pada akhirnya saya mengajak semua orang untuk melakukan pemberontakan ilmiah yang mendasar dalam 
mengkaji manusia. “Hendaknya pemberontakan ini bersifat komprehensif, yakni meliputi pemberontakan ilmiah atas konsep 
jiwa dan pengaruhnya terhadap hati (miring); pemberontakan terhadap perang yang disulut kaum status quo, yang tak ingin 
melihat hal baru disebutkan dalam negeri kecuali jika mereka yang menyebutkannya; dan pemberontakan atas kebusukan 
ilmiah yang diimpor kaum yang lemah dan gagal, yang dinisbatkan pengimpor ataupun pengekspornya.” 
 
Dalam hal ini, terlihat keunggulan pemikiran Al-Ghazali ketika ia mengatakan bahwa sumber penyimpangan perilaku dan 
kelemahan pribadi adalah pengumbaran hawa nafsu yang didorong oleh setan. keunggulan ini dapat dicapai Al-Ghazali 
berkat Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi sumber pemikirannya, baik pemikiran pendidikan maupun pemikirannya secara 
umum. Demikian tulisan dari Dr. Abdul Ghani Abud. 
 
Islam memandang bahwa persoalan metafisik merupakan persoalan manusia pada umumnya. Setiap manusia, kapan dan 
dimana pun, selalu berhubungan dengan persoalan-persoalan metafisik, karena ia tidak dapat memecahkan masalahnya secara 
rasional.  
 
Akal manusia terbatas pada apa yang bisa dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Di sisi lain, banyak hal dalam kehidupan 
manusia yang tidak terpikirkan akal semata. Islam memberikan solusi metafisik bagi setiap persoalan yang akal manusia tidak 
mampu memecahkannya.  
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Joe H. Slate, Ph.D (psikolog berlisensi, profesor, dan pendiri Parapsychology Research Foundation), mengakui bahwa 
akal tidak berubah karena kematian. ”Kematian, bukan merupakan akhir keberadaan kita sebagai makhluk sadar. Kematian 
merupakan pintu gerbang menuju dimensi yang menakjubkan dari pertumbuhan yang berlangsung terus.  
 
Meskipun pada waktu kematian tubuh jasmani ”habis” sebagai bentuk kehidupan, tubuh nonfisik tetap bertenaga sewaktu 
tubuh tersebut naik ke dunia tak kasat mata. Dalam dunia itu, daya hidup permanen yang tercermin dalam aura tetap 
mentenagai daya hidup yang mendasari keadaan kita sebagai makhluk sadar. 
 
Melimpahnya temuan pemberdayaan oleh fenomena supernatural bukan saja menantang kebijaksanaan konvensional, 
peristiwa tersebut membuka suatu celah yang sekarang telah menjadi lubang besar. Kini kita telah tahu bahwa dimensi 
supernatural kesadaran itu merupakan fenomena universal yang penting. 
 
Setiap orang adalah cenayang yang memiliki kemampuan tak terbatas untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Dalam upaya 
untuk mendapatkan arti dan makna, kita harus melampaui pengalaman fisik dunia materiil. 
 
Pengalaman supernatural meruntuhkan dinding-dinding penghalang konvensional sehingga suatu dataran baru yang 
menakjubkan dan penuh dengan kemungkinankemungkinan pemberdayaan yang tak terbatas bisa terungkap. Sekarang ini, 
jangkauan pengalaman supernatural telah diperluas hingga mencakup setiap peristiwa –mental, fisik, atau spiritual –baik yang 
melampaui keberadaan fisik kita atau yang tidak mampu dijelaskan secara fisiologis. 
 
Di antara contoh-contoh yang tak terbilang banyaknya adalah penyembuhan supernatural, interaksi kasat mata, perjalanan di 
luar tubuh, regresi pascahidup, dan perantaraan. Perlu dicatat bahwa sudut pandang menyeluruh gejala supernatural semacam 
itu, meskipun menekankan proses-proses supernatural, tidak mengecualikan pengaruh-pengaruh biologis atau efek-efek 
pengalaman supernatural tertentu terhadap fungsi-fungsi biologis, termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kebugaran 
dan kesehatan yang lebih baik. 
 
Meskipun susunan biologis kita menyediakan kondisi yang penting bagi kelangsungan fisik kita dalam realitas sementara, 
biologi saja tidak mampu menjelaskan eksistensi kita sebagai makhluk sadar di alam semesta ini. Kita merupakan penghuni 
temporer di planet ini, namun merupakan warga tetap di semesta alam” 
 
Tidak ada Agama-agama besar yang mengingkari keberadaan Setan; berjuta-juta Pemuja Setan bertebaran di muka bumi. 
bahkan ribuan diantaranya rela melakukan bunuh diri massal demi bakti mereka kepada Setan. tidak akan pernah ada 
Skizofrenik yang mau mengakui bahwa suara-suara yang didengarnya adalah halusinasi belaka. Lebih banyak orang yang 
percaya keberadaan setan daripada yang tidak. 
 
Sayangnya banyak psikiater dan psikolog Muslim yang ikut-ikutan (Taqlid) tidak mengakui keberadaan setan karena 
pendidikan yang dijalaninya berdasarkan pada sains dan psikologi Barat yang tidak mengakui adanya setan dan cenderung 
materialisme.  
 
Jika ada yang percaya keberadaan setan pun tidak berani mengungkapkannya dengan alasan ”psikologi atau psikiatri tidak 
mengenal setan” atau takut melawan arus dan pendapat umum padahal para tokoh ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu 
pengetahuan adalah mereka yang berani melawan arus dan pendapat orang banyak.  
 
Para nabi melawan arus dan pendapat umum. Joseph LeDoux menjungkirbalikan anggapan umum tentang jalur-jalur yang di 
tempuh emosi. Daniel Goleman Ph.D mendefinisikan ulang apa arti cerdas. Billy P.S lim berani gagal ketika orang-orang 
takut terhadap kegagalan. Kita tidak akan mengenal transportasi udara jika Wright bersaudara tidak berani melawan 
pendapat umum. Apa jadinya jika pelaut takut menentang arus? 
 
Setan adalah pelaku utama timbulnya gangguan jiwa pada seseorang. Gangguan jiwa mengakibatkan gangguan fisik 
(biologis) sehingga tidak ada pertentangan antara satanology dengan ilmu kedokteran. Bukan hal yang tidak masuk akal 
apabila setan yang ukuran tubuhnya lebih kecil daripada virus jika sampai masuk ke dalam otak, mereka akan merusak sistem 
jaringan syaraf atau mengacaukan sistem komunikasi antar sel-sel otak. 
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Setan pun tak lebih dari sinyal-sinyal elektris seperti halnya tubuh kita. Bentuk setan yang kita lihat, itu adalah bentuk yang 
ditampilkan oleh otak kita. Ini adalah hal yang mudah dipahami kecuali jika Anda seorang materialis. 
 
Kisdarto Atmosoeprapto dalam bukunya yang berjudul Menuju SDM Berdaya ‘Dengan kepemimpinan Efektif dan 
Manajemen Efisien’, menulis: ”Apa sebenarnya yang disebut logis, rasional, masuk akal? Penentang Galileo, Kopernikus, 
dan Columbus, pada zamannya menganggap mereka tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal.  
 
Demikian pula sekarang masih ada orang Eksimo yang menganggap orang Amerika tidak Logis, tidak rasional, aneh. 
Demikian juga orang di daerah terasing dan terpencil masih ada yang mengganggap masyarakat modern tidak rasional, aneh, 
tidak layak.  
 
Bukankah hal tersebut mengisyaratkan kepada kita, bahwa logika, rasio, akal sangat dipengaruhi oleh waktu dan ruang. 
Sesuatu yang pada suatu saat dianggap tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal, pada saat lain menjadi logis, rasional, 
dan masuk akal. 
 
Begitu pula yang di suatu tempat dianggap tidak logis, tidak rasional, dan tidak masuk akal, pada saat yang sama tetapi 
tempat yang berbeda menjadi logis, rasional, dan masuk akal. Sesuatu biasanya kita anggap logis, apabila bisa diterima oleh 
logika, rasio, akal yang telah kita miliki. 
 
Mengenai logika, Edward de Bono dalam bukunya “Water Logic” (1993) membedakan Rock Logic dengan Water Logic. 
Sebuah karang bila kita jatuhkan ke lantai akan tetap bentuknya, paling-paling hanya mengalami patah bagian-bagiannya. 
 
Tetapi kalau kita menuangkan air, di mana pun kita tuangkan, air tersebut akan membentuk “dirinya” sesuai dengan tempat 
di mana air itu kita tuangkan. Air akan beradaptasi dengan tempatnya mengalir atau dituangkan. Air mempunyai bentuk yang 
luwes.  
 
Cara berpikir atau menggunkan logika yang kaku itu pola pikir seperti karang. Sedangkan cara berpikir dengan menggunakan 
logika fleksibel, mengembangkan alternatif atau kemungkinankemungkinan lain, baik yang belum atau sudah kita ketahui, 
adalah berpikir dengan logika air. 
 
De Bono menganjurkan agar kita jangan terpancang pada kata “is” (adalah), tetapi sebaiknya mempertimbangkan kata “to” 
(untuk). Sebuah tudung kepala yang terbuat dari anyaman kulit bambu yang dalam bahasa Jawa disebut caping, bisa juga 
digunakan untuk minumoleh petani di sawah. Caping pun secara kreatif bisa digunakan untuk kap lampu duduk.  
 
Dalam hal ini kalau kita terpancang pada kataadalah (“is”), kita akan mengatakan: yang dipakai orang sebagai tudung adalah 
caping. Akan tetapi, bila kita mempertimbangkan kata untuk,kita akan mengatakan caping bisa untuk tudung kepala, bisa 
untuk tempat minum, bisa juga untuk kap lampu. 
 
Jika terpaku pada kata “adalah”, orang akan cenderung berpikir secara Rock Logic. Berusaha menggunakan kata “to” (untuk) 
akanmembuat orang berupaya berpikir secara Water Logic. Kopernikus, Galileo Galilei, Columbus merupakan sosok yang 
berpikir secara WaterLogic.  
 
Begitu pula para ilmuwan perintis kemajuan seperti Newton, Archimedes, dan Albert Einstein bisa digolongkan orang yang 
berpikirsecara Water Logic. Cerita “savage of Innocent” dan “telepon genggam”, orang Eksimo dan orang pedalaman 
Arizona masih berpikir denganlogika Rock Logic.Orang yang menganggap debat argumen sebagai satu-satunya cara untuk 
menunjukkan kemampuannya bisadigolongkan sebagai Rock Logic Person. 
 
Untuk menghindari agar kita tidak terjebak pada logika karang, dalam buku “Lateral Thinking”, Edwar de Bono 
menganjurkan kita agar mengembangkan cara berpikir “Lateral”, tidak “Vertikal” atau Conventional,” seperti yang masih 
banyak dilakukan orang. Cara berpikir Lateral, mengembangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang belum terjangkau oleh 
logika, rasio dan akal kita pada saat ini”.  
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orang-orang yang berpikir secara Rock Logic biasanya termasuk orang-orang yang hanya ikut-ikutan tanpa memiliki 
kemauan dan keberanian untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin sebenarnya merekalah 
orang-orang yang menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan.  
 
Merekalah orang-orang yang selalu mengatakan tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak ilmiah. Namun ketika hal baru atau 
penemuan baru tersebut ternyata di kemudian hari menjadi sesuatu yang spektakuler dan memberikan sumbangan yang besar 
bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan, tanpa malu mereka terkagum-kagum dan menanggapnya penemuan mereka. 
Secara pribadi dan kedokteran Tiongkok, saya menganggap setan adalah penguasa patogen. Umar Sulaiman Al-Asqyar 
menulis dalam bukunya yang berjudul Alam Jin & Setan : “Adapun para peneliti (ilmuwan) berdalih, bahwa yang dimaksud 
dengan jin adalah kuman dan mikroba yang kasat mata dari ilmu pengetahuan”. 
 
saya mempunyai hipotesis pribadi, yaitu bahwa Virus termasuk HIV adalah bagian dari pasukan setan dalam bentuk yang asli 
yang jaman dahulu masih dalam kategori ghaib sedangkan sekarang bukan lagi ghaib. pendapat ini berdasarkan 
“Sesungguhnya setan berjalan dalam diri manusia seperti berjalannya darah” (HR. Bukhari-Muslim).  
 
Pernah seorang ODHA kawan kami sakit dan dia sangat tersiksa. Kemudian saya membacakan ayat-ayat Ruqyah yang 
dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasiin oleh teman saya yang lain. Secara berangsur-angsur rasa sakit yang diderita oleh 
teman kami mereda dan teman kami pun tertidur pulas.  
 
Saya menganggap bahwa orang sakit atau ditimpa cobaan adalah orang yang sedang dianiaya oleh setan-sehingga pantas 
untuk mendapatkan pahala. Seperti setan, virus pun hanya memanfaatkan peluang selain sama-sama berjalan dalam darah 
manusia.  
 
Cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari setan adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam sampai kita mati; seperti halnya 
ARV yang harus dikonsumsi seumur hidup. Mengamalkan ajaran Islam pun hanya bisa “menekan” bukan membunuh setan 
(virus) serta akan meningkatkan jumlah sel CD4. seluruh peserta program Islam Therapy harus bisa meruqyah, minimal 
untuk diri sendiri. Dianjurkan meruqyah bayi yang terinfeksi HIV. 
 
Setan dalam Otak Kita 
 
Setelah saya mengenal jurus-jurus Hacking, misteri cara kerja setan dalam otak kita mulai terkuak meskipun baru sebatas 
hipotesis. 
 
Otak merupakan super komputer biologis yang sangat canggih. Jika kecanggihan seluruh komputer buatan manusia sejak 
zaman dahulu hingga kiamat nanti disatukan dan dibandingkan dengan kecanggihan otak, maka otaklah yang pasti jauh lebih 
canggih. 
 
Otak merupakan pusat kendali tubuh manusia. Melihat, mendengar, mengingat, meraba, sampai membedakan jarak dan arah 
merupakan tugas otak.  
 
Tentunya kerusakan otak adalah bahaya besar bagi seorang manusia. Bahkan kerusakan otak yang parah dapat melumpuhkan 
manusia. Dia bisa kehilangan kemampuan mengenal wajah orang-orang disekitarnya, kehilangan kemampuan mendengarkan 
dan bermain musik, kehilangan kemampuan membedakan arah dan jarak, hingga yang lebih parah, dia bisa kehilangan 
melihat gerakan. Baginya dunia ini ibarat sebuah photo besar. 
 
Otak dapat menyimpan memori dengan kapasitas jutaan gygabyte. Bahkan alam semesta dengan segala isinya tersimpan 
dalam otak kita. Kita merasa langit yang luas, matahari yang besar dan panas, milyaran galaksi, dan bumi yang membentang 
luas ada di luar tubuh kita padahal semuanya ada di dalam tubuh kita sendiri, yakni di otak kita. 
 
Masing-masing dari kita memiliki alam semesta dan kita adalah para khalifah bagi alam semesta masing-masing. Antar alam 
semesta saling terhubung membentuk jaringan internet maha besar. Link-link menyambungkan antar ”websites”. Tugas kita 
adalah menjaga superkomputer biologis (otak) kita berikut data-data dalam situs kita dari segala macam ancaman. 
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Setan merupakan virus sekaligus hackers bagi superkomputer biologis dan situs milik kita. Sebagai virus, setan dapat 
merusak sofware dalam superkomputer biologis kita dan sebagai hacker, dia bisa mencuri password, mencuri file, bahkan 
bisa merubah seenaknya data-data yang ada dalam situs kita jika keamanan situs kita lemah.  
 
Data-data kita bisa rusak dan hilang, link-link kita dengan situs lain di non-aktifkan, hingga yang lebih parah, jika situs kita 
oleh mereka diisi dengan pornografi dan film-film porno atau files yang mengandung virus. Akhirnya, mereka yang berbuat 
kita yang harus bertanggungjawab.  
 
Selain membuat kita rugi dan membuat kita malu, juga dapat mencelakakan kita. Nama baik situs kita bisa tercemar atau kita 
bisa berurusan dengan pihak yang berwajib apalagi kalau apa yang disusupkan oleh hacker ke dalam situs kita berisi tulisan-
tulisan berbau terorisme. 
 
Ajaran Islam merupakan panduan bagi seluruh manusia untuk merawat dan memperbaiki superkomputer biologisnya jika 
mengalami gangguan. Ajaran Islam berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan, bahasa, agama, 
dan sebagainya.  
 
Sholat dapat memelihara kebersihan, keselamatan, dan kesehatan sofware dan hardware superkomputer biologis kita. 
Membaca al-Qur’an dan berdzikir dapat menjadi sofware antivirus. Semakin sering kita membaca al-Qur’an dan berdzikir 
(baca : menscan virus), semakin berkurang jumlah virus selama kita berusaha mencegah masuknya virus lain ke dalam 
superkomputer biologis kita. Silaturahmi dapat mengaktifkan kembali link-link kita ke situs lain secara otomatis. 
 
Bukan hanya otak saja yang saling terkoneksi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta pun saling terkoneksi dan 
dikoneksikan oleh sesuatu yang saat ini belum bisa terlihat sekalipun dengan peralatan pendeteksi tercanggih. 
 
Saya berhipotesis, suatu dosa yang dilakukan oleh manusia membuka pintu bagi setan untuk memasuki super komputer 
biologisnya. Selanjutnya, setan memutuskan konektor, misalnya konektor antara otak manusia dengan alam sebab 
keseimbangan alam adalah untuk kenyamanan hidup manusia di planet bumi.  
 
Jika otak manusia terserang vertigo, planet bumi baginya berputar-putar, mengganggu kenyamanan hidupnya. Apabila 
banyak manusia berbuat dosa dan konektor-konektor antara otak mereka dengan alam banyak yang terputus, maka alam pun 
lepas keseimbangan dan terjadilah bencana alam. 
 
Konektor yang saya maksud bisa berupa semacam bluethoot atau mungkin berupa sinyal-sinyal telepon namun lebih halus 
dari sinyal-sinyal telepon seluler yang sekarang ada. Wallahu a’lam. Mudah-mudahan di masa mendatang, menjadi abad 
penemuan-penemuan besar di bidang iptek dan iptek berkembang jauh lebih pesat jika kita semua beriman. Kita akan 
mempelajari teknologi Allah yang Maha Hebat. 
 
Kemungkinan perkembangan iptek memang sengaja ditahan oleh Allah demi kebaikan umat manusia saat ini. Karena jika 
masih ada di antara kita yang tidak beriman dan kemajuan iptek tidak ditahan, maka iptek dapat menghancurkan hidup 
manusia.  
 
Kita lihat, perkembangan iptek di bidang senjata akan mengerikan jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak 
beriman. Internet yang seharusnya digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi positif, malah digunakan untuk 
tujuan yang tidak baik oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan seterusnya. 
 
Apa yang terjadi setelah konektor antara otak manusia dengan alam terputus dan muncul bencana alam? Mungkin kesadaran 
-yang menimbulkan rasa empati terhadap sesama manusia- banyak manusia yang mengalami dan menyaksikan atau sekedar 
mendengar adanya bencana alam itulah yang secara otomatis membuat konektor-konektor dari otaknya ke alam terjalin 
kembali.  
 
Mari kita ingat kembali sejarah. Umat nabi terdahulu diberi peringatan agar segera menghentikan perbuatan dosa yang 
mereka lakukan. Allah mengutus nabi untuk membuat program keselamatan umat manusia karena Allah kasihan karena Allah 
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tahu apa akibatnya jika mereka tidak segera berhenti berbuat dosa. Misalnya konektor-konektor banyak yang tidak konek lagi 
dan yang tersisa tinggal beberapa konektor yang konek, berarti waktunya tinggal beberapa hari lagi.  
 
Kemudian konektor tinggal tiga yang berarti tinggal tiga hari lagi. Kemudian dua hari sebelum hari waktunya habis, mereka 
tidak juga menghentikan perbuatan dosa karena mereka tidak mengetahui betapa mengerikannya melihat konektor-konektor 
antara otak manusia dengan alam putus satu persatu yang mungkin jika mereka memiliki alat canggih yang dapat 
menyuarakan bagaimana dahsyatnya suara putusnya konektor, mereka pasti ketakutan. Bahkan mereka mencaci maki nabi 
mereka yang terus berupaya menyelamatkan mereka. Akhirnya sang nabi dan orang beriman pun menyelamatkan diri atas 
perintah Allah. Konektor terlepas dan terjadilah bencana. 
 
Kita harus bersyukur tidak bisa mendengar yang ghaib. Contohnya jika kita pernah mendengar suara jeritan orang-orang 
yang sedang mengalami siksa kubur, kita akan hidup dalam ketakutan karena jeritan mereka betul-betul mengerikan dan 
sangat keras.  
 
Arwah seorang pemusik menjerit karena dikeroyok serigala-serigala buas dari alam kubur sedetik setelah musiknya diputar. 
Selama musiknya diputar, selama itu pula jeritannya terdengar. Sedetik musiknya dihentikan, jeritannya mereda. Mungkin 
seperti kita bermain plasystation. Mainkanlah Tekken. Pilih practice. Kita hajar musuh kita yang tak bisa melawan. Selama 
kita menekan tombol-tombol untuk menghajar,  selama itu pula musuh kita dihajar habis-habisan. 
 
Sang arwah pemusik memohon dengan ratapan yang sangat memilukan agar musiknya jangan diputar. Namun dia memohon 
kepada orang yang salah, yang justru iseng memutar dan menghentikan musik karena penasaran sambil berakata dalam hati, 
”sia mah menta tulung ka aing.. aing mah setan, lain jeuleuma.. 

Pada acara musik di salah satu stasiun televisi kita yang mensosialisasikan diskotik dan menjerat korban-korban dari anak 
muda, ada huruf-huruf tak beraturan dalam Kotak-kotak yang jika dilihat sepintas saja kita tidak akan tahu apa maksudnya. 
namun apabila kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa huruf yang tersusun dan membentuk sebuah kalimat; NO 
BRAIN. 

 

Berikut ini penjelasan tentang pengaruh kerusakan otak pada perilaku manusia. Prof. DR. dr. S.M. Lumbantobing menulis 
dalam bukunya yang berjudul NEUROLOGI KLINIK “Pemeriksaan Fisik dan Mental” : Pada penderita kelainan neurologik 
tidak jarang dijumpai perubahan suasana hati (mood). Penyakit yang kronik sering mengakibatkan keadaan depresi yang 
mungkin tidak dikemukakan pasien, namun jelas terdeteksi oleh pemeriksa.  

 

Oleh karenanya perlu diperiksa adanya perubahan suasana hati misalnya adanya depresi, elasi, iritabilitas, rasa marah atau 
ansietas. Perlu pula dinilai afek penderita. Afek didefinisikan sebagai respons emosional terhadap suatu kejadian (situasi). 

 

Respon dapat wajar atau mendatar atau berlebihan. Penderita dengan respons tidak wajar disebut penderita dengan afek tidak 
wajar. Pasien dengan afek yang datar mempunyai sedikit atau tidak ada respons emosional. Contoh dari respons yang tidak 
wajar ialah pasien tertawa sewaktu dibincangkan masalah yang sedih; atau tertawa spontan ketika wawancara. Hal ini 
menggambarkan kemungkinan hipomania atau euforia. Penderita dengan lesi hemisfer yang bilateral (misalnya oleh strok) 
dapat kehilangan kontrol terhadap respons emosional. Dapat terjadi ”menangis atau tertawa oleh rangsang yang ringan”. 

 

Penjelasan lebih lanjut dari Jhon W. Kimball yang dikutip dari bukunya yang berjudul BIOLOGI : ”Kerusakan terhadap 
lobus frontal dapat mengakibatkan perubahan pada perilaku manusia. Bukti mengenai hal ini diperoleh pada tahun 1848 
ketika Phineas P. Gage, pemimpin serombongan penggali batu-batuan untuk rel kereta api Rutland dan Burlington di 
Vermont, dengan tidak sengaja meledakkan serbuk peledak dengan memukulnya memakai sebatang logam.  

 

Ledakan itu mengakibatkan batang logam terpental dan mengenai bagian depan kepalanya, sehingga sangat merusak lobus 
frontalnya. Sangat menakjubkan bahwa jiwanya tertolong. Tambahan pula, dia tidak kehilangan fungsi apa pun yang jelas 
diketahui pada otaknya. Penglihatan, pendengaran, sensasi lain, pembicaraan, dan kondisi tubuhnya tidak cacat.  
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Meskipun demikian, perubahan mencolok dalam kepribadiannya segera diketahui. Dahulunya ia seorang berkelakuan pantas, 
tenang, dan bersungguh-sungguh. Setelah malapetaka itu ia berubah menjadi sembrono, tidak bertanggung jawab, resah, 
kepala batu, dan tidak sopan.  

 

Pendeknya, beberapa kualitas manusia yang khusus, pun tidak mudah diukur itu secara radikal telah berubah karena 
kecelakaan tersebut. Pada tahun 1935, yaitu 74 tahun setelah Phineas meninggal, diketahui bahwa kerusakan pada lobus 
frontal menyebabkan bentuk-bentuk penyakit mental tertentu.  

 

Agaknya kekacauan mental ini disebabkan oleh kekhawatiran, rasa bersalah, dan lain-lainnya yang berlebihan, dan dengan 
demikian ditambah lagi dengan kerusakan lobus frontal. Dalam pembedahan, yang dinamai lobotomi prafrontal, lobus itu 
sebenarnya tidak rusak. Alih-alih, serabut-serabut yang menghubungkan lobus frontal dengan talamus hanyalah mengeras. 
Sekarang, pembedahan itu dilakukan kadang-kadang. Yang pasti, banyak sifat manusia yang diingini menjadi hilang tak 
dapat kembali lagi sebagai akibat operasi”. 

 

Berikut ini disusun dari buku karya Daniel Goleman Ph.D yang berjudul Emotional Intelligence : Ciri-ciri klinis yang 
menandai penderita aleksitimia (tidak memiliki kata emosi) mencakup kesulitan melukiskan perasaan-perasaan –perasaan 
mereka sendiri atau perasaan orang lain- dan perbendaharaan kata emosionalnya amat terbatas.  

 

Sungguh, tampaknya mereka sama sekali tidak mempunyai perasaan, meskipun barangkali sebenarnya ini disebabkan oleh 
ketidakmampun mereka untuk mengungkapkan emosi, bukan karena tiadanya emosi sama sekali. Orang semacam itu untuk 
pertama kalinya diamati oleh para psikoanalis yang dibingungkan oleh segolongan pasien yang tak dapat disembuhkan 
dengan metode biasa karena mereka dilaporkan tidak memiliki perasaan, fantasi, mimpi-mimpi yang berwarna- pendek kata, 
sama sekali tidak memiliki kehidupan batin emosional yang dapat dibicarakan. 

 

”Mereka betul-betul ganjil, mirip makhluk asing, yang berasal dari dunia yang lain sama sekali, yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat yang dikuasai oleh perasaan”, itulah gambaran yang diberikan oleh Dr. Peter Sifneos, psikiater dari Harvard yang 
pada tahun 1972 mencetuskan istilah aleksitimia.  

 

Meskipun sampai sekarang belum ada orang yang mengatakan dengan pasti apa yang menyebabkan aleksitimia, Dr. Sifneos 
berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh putusnya hubungan antara sistem limbik dengan neokorteks, terutama pusat-pusat 
verbal, yang amat cocok dengan yang kita ketahui tentang otak emosional.  

 

Menurut Sifneos, pasien penderita kejang-kejang hebat yang hubungan dalam otaknya itu diputus melalui pembedahan 
dengan maksud untuk meringankan gejala penyakitnya, emosinya menjadi datar, seperti orang-orang yang menderita 
aleksitimia, mereka tidak mampu merumuskan perasaan mereka dengan kata-kata dan tiba-tiba kehilangan fantasi. 

 

Pendek kata, meskipun sirkuit-sirkuit otak emosional barangkali bereaksi dengan perasaan, neokorteksnya tidak mampu 
memilah perasaan ini dan tidak dapat menambahkan nuansa bahasa pada perasaan tersebut”. 

 

Saya  berpesan jika Anda merasa telah kecanduan musik, Anda harus menjauhi Narkoba terutama Ekstasi! Agar efek buruk 
narkoba tidak mempercepat daya rusak musik terhadap otak sedangkan salah satu penyakit otak adalah Amusia, yaitu tidak 
bisa memahami musik. 
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Jika otak Anda mengalami kerusakan, Anda tidak dapat menikmati musik karena musik akan membuat Anda menderita. 
Anda tidak lagi mampu menjadi DJ yang berkualitas. Bayangkanlah bagaimana menderitanya tidak bisa jauh dari musik 
sedangkan musik menjadi sumber penderitaan. Rindu, tersiksa, bingung, dan rasa marah bercampur menjadi satu.  

 

Setelah Anda bisa mendengar suara setan dalam musik, Anda tidak bisa menikmati lagi indahnya triping. Bagaimana bisa 
menikmati triping sedangkan yang Anda dengar hanya ocehan setan sehingga membuat Anda BT dan Anda pun tidak akan 
bisa menikmati lagi narkoba karena setan akan membuat Anda paranoid.  

 

Apa yang ada dalam imajinasi Anda ketika sedang fly-seperti bayangan wanita cantik yang muncul di otak Anda- adalah 
setan. Wanita cantik yang sedang Anda belai-belai dalam imajinasi Anda, bisa jadi sebenarnya nenek-nenek buruk rupa 
bertubuh ular.  

 

Sebetulnya informasi ini akan membuat lebih banyak clubbers yang bisa mendengar suara setan karena informasi ini akan 
membentuk suatu format dalam otak mereka dan mempercepat proses menuju psikotik (gila). Namun saya 
menginformasikannya hanya untuk usaha pencegahan bagi mereka yang belum terjerumus dan untuk mereka yang sedang 
seorang diri berjuang menghadapi keroyokan setan; tentu saja jangan menganggap informasi ini 100 % benar. Informasi ini 
semoga bermanfaat bagi mereka yang memang betul-betul ingin memperbaiki diri. 

 

Jauhkanlah musik terutama diskotik dari para pengidap kerusakan otak seperti Skizofrenik, Stroke, Pecandu Narkoba, ODHA 
dengan CD4 rendah terutama yang terinfeksi virus JC dan sebagainya. Clubber yang telah mengalami kerusakan otak yang 
parah akan sangat menderita jika mendengar musik.  

 

Dampak mengerikan di masa depan bagi pengguna ineks adalah setiap bunyi akan menjadi sumber penderitaan yang sangat 
mengerikan dan menyakitkan. Jika mendengar suara paku dipalu, maka dia merasa otaknyalah yang sedang dipalu. Ketika 
mendengar gesekan suara sendal terseret atau ampelas, dia merasa otaknya digesek-gesek. Paling menyakitkan adalah suara 
mesin bor; dia merasa otaknyalah yang sedang dibor! 

 

Para penceramah pun jangan terlalu banyak membentak ketika berceramah menggunakan peralatan elektronik dan volume 
jangan terlalu tinggi karena diantara orang yang hadir tidak sedikit yang menderita kerusakan otak. Bagi seorang DJ, mohon 
untuk meminimalisir scratching karena Anda sedang men-scratch otak sendiri dan otak para clubbers. Klik di sini bagi yang 
ingin membaca artikel berjudul Efek Musik Pada Tubuh Manusia 

 

Di diskotik, suara setan dalam musik mengikuti alunan nada. Kuatnya suara setan sesuai dengan tingginya volume. daya 
merusaknya sebanding dengan kerasnya musik. Hentakan musik (beat = mengalahkan) yang membabi buta menghajar otak 
kita bertubi-tubi.  

 

Melodi sebagai penyayat, rythem sebagai pencakar, bass drum sebagai pendobrak, symbal sebagai pemecah, bass gitar 
sebagai penggetar, snare drum sebagai penghajar; setiap mendengar musik otak kita disayat, dicakar, didobrak, dipecahkan, 
digetarkan, kemudian dihajar bertubi-tubi (Bisa kita lihat wajah dungu pada orang yang baru saja asyik mendengarkan musik 
dugem).  

 

Terdengar suara-suara seperti layaknya suara manusia sebagaimana backing vocal dalam musik yang meramaikan acara. 
Terkadang mereka bernyanyi yang disangka oleh Clubbers adalah manusia yang sedang bernyanyi. Ocehan yang paling 
umum terdengar oleh para Clubbers adalah, “Obat Serangga diminum, “Sugan budak eta lahong (Pelacur)? Awas polisi … 
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Siapapun Anda, apa pun agama Anda, apa pun Profesi Anda, orang baik atau jahat, selama Anda adalah manusia, Setanlah 
musuh Anda. Bagi para Pelaku Bisnis MLM atau Wirausaha, setanlah yang terus menghalang-halangi langkah menuju 
kesuksesan Anda.  
 
Membuat kita takut memulai usaha , takut gagal, malas mencari prospek, sulit diberi motivasi, bermuka masam, tidak ada 
gairah hidup, berprasangka buruk terutama terhadap Motivator, tidak percaya diri, tidak mempedulikan penampilan, ragu-
ragu, memboroskan uang, putus asa, dan lain sebagainya.  
Bagi para pejabat pemerintah, setanlah yang terus menghalang-halangi kesuksesan Republik Indonesia. antar wakil rakyat 
berkelahi, kerusuhan di mana-mana, KKN jadi Budaya, dan lain sebagainya. Setanlah- baik setan dari golongan jin maupun 
golongan manusia- pelaku utama yang membuat Anda dan orang yang Anda sayangi dipenjara, menderita, menanggung rasa 
malu, bahkan kadang setan yang berbuat, Anda yang harus bertanggung jawab.  
 
Setan yang menghujat Tuhan, Anda yang diburu halilintar. Setan yang mencuri, Anda yang dibakar massa. Setan ingin 
manusia menjalani hidup penuh masalah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti dengan tak henti-hentinya memperdaya 
manusia melalui janji-janji kosong.  
 
Setan menyuruh kita menantang Allah tanpa ilmu pengetahuan tentang Allah. namun ketika kita melakukan apa yang 
disuruhnya, mereka lari ketakutan dan meninggalkan kita karena mereka sangat takut kepada Allah. Mungkin karena setan 
melihat dan mendengar apa yang tak bisa dilihat dan didengar oleh otak kita. Bahkan nanti di akhirat, setan akan berkata 
kepada para pengikutnya :  
 
“Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan; “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian 
janji yang benar dan akupun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan 
bagiku terhadap kalian melainkan aku (sekedar) menyeru kamu lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, 
janganlah kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan 
kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku 
(dengan Allah) sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zhalim itu mendapat siksaan yang pedih” (QS. Ibrahim : 22) 
 
Bencikah saya kepada setan? Sama sekali tidak. Bahkan setan sudah saya anggap sahabat sejati. Apa yang mereka lakukan 
terhadap diri saya, memaksa saya kembali ke agama karena semakin saya mendekat kepada mereka, semakin membuka 
kesempatan bagi mereka untuk membuat saya menderita. Banyak orang menganggap setan senang kalau manusia menjadi 
pengikut mereka. Justru malah sebaliknya. 
 
Saya melihat kasih sayang Allah yang besar terhadap para pemuja setan. Seharusnya, seperti yang saya alami, para pemuja 
setan hancur jiwa raganya dibantai oleh setan. Tampaknya Allah memberikan suatu terapi khusus yang membuat daya tahan 
tubuhnya mampu melindungi dirinya dari kejahatan setan.  
 
Semakin kita dekat kepada setan, kita semakin membutuhkan perlindungan Allah dari dari sifat buruk setan. Misalnya kalau 
ingin dugem, sisakan uang untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan untuk meminimalisir efek negatif diskotik melalui 
terapi sedekah. >>Klik disini untuk informasi lebih lanjut tentang Satanology. 
 
 
Dunia Adalah Playstation 
 
Salah satu pendukung filsafat materialisme abad ke-20, seorang Marxis tulen bernama George Politzer memberikan “contoh 
bis” sebagai “bukti terkuat” keberadaan materi. Menurutnya, filsuf-filsuf yang berpikir bahwa materi adalah persepsi, akan 
lari ketika mereka melihat bis (yang akan menabrak mereka), dan ini bukti eksistensi fisik materi. 
 
Saya merenungi tayangan di Play Station. Misalnya permainan kapal perang. Walaupun seluruhnya berasal dari sinyal-sinyal 
elektris yang sama, namun saya harus menggerak-gerakkan kapal saya agar kapal saya tidak hancur tertembak oleh peluru 
musuh; tindakan bodoh jika saya membiarkan peluru musuh mengenai kapal saya. 
Kenapa ada kapal musuh yang hancur cukup dengan satu kali terkena tembakan sedangkan yang lain harus berkali-kali 
padahal sama-sama sinyal elektris? Kenapa ketika kapal tertembak ada suara ledakannya di speaker dan getaran pada stick?  
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Kenapa ketika saya berhasil menembak kapal musuh, mendapatkan nilai yang tercatat dalam angka-angka yang tak mungkin 
salah hitung? Kenapa seolah-olah Permainan ini tanpa batas, padahal hanya seluas layar televisi?  
Kenapa ada tambahan senjata bantuan ketika saya akan berjumpa dengan kapal musuh yang lebih banyak? Kenapa semakin 
tinggi level permainan semakin penuh dengan tantangan? Kenapa saya harus terus bergerak maju walaupun tantangan 
semakin besar? 
 
Atau ketika saya melihat tayangan komputer; Semuanya terdiri dari sinyal-sinyal elektris yang sama, namun ketika saya klik 
“Open”, tiba-tiba file saya terbuka dan menutup ketika saya klik “Close”. Pada menu bar, bagaimana caranya sehingga bisa 
terpisah-pisah dan dipisah-pisah sedemikian rupa dengan fungsi yang berbeda-beda dan setiap fungsi terdiri dari beragam 
fungsi? Kenapa bisa berlapis-lapis? Kenapa ada yang bisa didrag dan ada yang tidak? entahlah, mungkin hanya Bill Gates 
yang bisa menjelaskannya. 
 
Muncul pertanyaan dalam benak saya, Mungkinkah ‘Dunia luar’ kita merupakan ‘komputer besar’ atau dengan kata lain saat 
ini kita berada dalam komputer besar- seperti film The Matrix? seorang wanita mengalami kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan serius pada otaknya sehingga dia tidak bisa melihat gerakan apapun walaupun indra yang lainnya 
menginformasikan kepadanya bahwa banyak gerakan disekelililingnya dan bagi wanita tersebut dunia ini tampak diam atau 
seperti Sebuah Photo besar, apakah ini berarti ‘komputer besar’nya mengalami ‘”Hang”? 
 
Dalam suatu artikel tentang stroke dijelaskan bahwa penderita stroke bagaikan komputer yang kemasukan virus; program bisa 
hilang seketika. Ia memerlukan stimulasi dini ditujukan pada keadaan kognisi serta mental.  
 
Pasien ditenangkan, dijelaskan di mana ia berada, dan siapa saja yang ada di sekelilingnya. Kalau kelumpuhan kanan sering 
berakibat gangguan wicara, kelumpuhan kiri acapkali dibarengi dengan gangguan penglihatan tridimensional.  
 
Seseorang yang tidak mampu melihat secara tridimensional tidak dapat memperkirakan perbedaan jauh dekatnya suatu benda. 
Sebab itu dalam memberikan instruksi sebaiknya tidak mencontohkan dengan gerakan tangan, kaki atau tubuh, tapi dengan 
kata-kata. 
 
Orang yang memahami tentang ”Dunia sinyal-sinyal elektris” tak akan heran dengan kemajuan teknologi seperti hadirnya 
keyboard virtual, touchscreen, bluethoot, dan sebagainya. Ketika saya mempelajari Pemrograman HTML, muncul hipotesis 
baru di benak saya.  
 
Sepertinya alam semesta adalah tag-tag rumit yang sedang dijalankan oleh browser. Tag-tag rumit untuk setiap gerakan dari 
sekian banyak gerakan dan masing-masing track dari trilyunan tracks. Tag memori, warna-warni, tag suara-suara, tag jarak 
jauh-dekat, tag emosi, tag untuk masing-masing panca indera, dan entah ada berapa trilyun tag yang telah disusun berikut tag 
berbagai macam link yang menghubungkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Pada tag emosi ada properti suka 
dan duka dengan nilai dalam %. Ada pun browser hanya bisa menjalankan dokumen yaang telah di ”Save”. 
 
Dalam artikel berjudul Otak Manusia Perlu ”Web Browser”, yang ada di buku berjudul Memahami Otak dan diterbitkan oleh 
Penerbit Kompas, melaporkan : ”Otak mengorganisasaikan berbagai macam memori yang berbeda semacam web browser 
(seperti browser atau program pencari data di internet) otak untuk memanggil kembali memori kegiatan pribadi harian tetapi 
masih bisa mengingat fakta-fakta yang telah dipelajari tanpa bantuan browser itu.  
 
Hippocampus, daerah melengkung berwarna keabuan di sepanjang sisi otak (nama itu diambil dari kata Yunani yang berati 
kuda laut) sangat penting bagi kemampuan ”menjelajah” jaringan memori harian, demikian tulis para peneliti dalam jurnal 
science edisi Juli 1997” 
 
”Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab 
(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.  
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Mungkinkah tulisan pada Lauhul Mahfuzh berupa ”tag-tag HTML”? Kita sedang membahas ciptaan Allah dan ini dianjurkan, 
bukan membahas Dzat Allah karena Dzat Allah mustahil bisa kita perkirakan dan kita dilarang membahasnya karena kita 
tidak akan menemukan jawaban yang benar atau suatu kepastian yang pasti sehingga hanya membuang-buang waktu. 
 
Merenungi ciptaan Allah dapat menghasilkan teknologi yang hebat (biomimetik). Mengamati burung-burung, dapat 
menghasilkan teknologi udara yang mempesona. Mempelajari kelelawar dapat menghasilkan radar yang sangat canggih, 
mempelajari semut dapat menghasilkan teknologi pembangunan yang luarbiasa serta semangat gotong-royong yang indah, 
mempelajari sinyal-sinyal elektris dalam teknologi Allah dapat menghasilkan teknologi komputer dan playstation yang sangat 
mengagumkan,  dan seterusnya. 
 
Kita Tidak Kemana-mana 
 
Dalam mimpi, kita merasa ada di suatu tempat, melakukan perjalanan jauh, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Namun 
ketika terjaga, ternyata kita tidak kemana-mana. Mungkin yang terjadi selama kita hidup di dunia, seperti halnya mimpi, 
sebenarnya kita satu senti pun tidak kemana-mana walaupun kita merasa melakukan perjalanan jauh. Sepertinya alam dunia, 
alam barzakh, alam akhirat, surga atau neraka pun sebetulnya bertempat di posisi kita sekarang. Mungkin kehidupan kita 
hanyalah simulasi. 
 
Al-Ghazali (1059-1111) dalam al-Munqiz min al-Dhalal mengisahkan kondisi skeptismenya dalam pencarian metodologi 
yang tepat menuju hakikat kebenaran. Pada mulanya ia menggunakan pendekatan teologis (kalamiyah) yang menekankan 
metode berdebat (jidal).  
 
Barangsiapa yang pandai berdebat dialah yang menang, walaupun apa yang disampaikan belum tentu benar. Ia kemudian 
beralih pada pendekatan filosofis yang mengutamakan kekuatan akal. Namun, sering kali dalam tidur ia bermimpi hal-hal 
yang irasional, tetapi anehnya akal tidak mampu menolaknya.  
 
Lalu ia pindah ke pendekatan ta’limiyah, yaitu pendekatan yang digunakan oleh aliran Syiah Isma’iliyah. Ia juga sering 
mendapati keanehan, sebab di dalamnya mempercayai seorang imam yang misteri. Akhirnya Al-Ghazali menempuh 
pendekatan tasawwuf yang menekankan kekuatan kalbu dan cita rasa (zawq). Dengan pendekatan ini, Al-Ghazali menemukan 
hakikat sesuatu melalui konsep al-ma’rifah-nya. 

 

Satu dunia satu tubuhSatu dunia satu tubuhSatu dunia satu tubuhSatu dunia satu tubuh    

“Di dalam dirimu terkumpul alam raya..” 

Ali bin Abi Thalib  

 

Berdasarkan neuroscience (ilmu tentang otak), saya telah menjelaskan hipotesis saya tentang maksud manusia khalifah fil 
ardh (penguasa di planet bumi/alam semesta) dan bahwa masing-masing dari kita adalah pemilik alam semesta. Alam 
semesta yang maha luas dengan milyaran galaksi bukan satu alam semesta dihuni oleh banyak makhluk, tetapi satu makhluk 
satu alam semesta. Apa yang akan saya tulis di halaman ini adalah tentang alam semesta milik saya berdasarkan ilmu anatomi 
Kedokteran Tiongkok dan Kedokteran Barat serta teori Yin Yang Wu Sing. 

Kedokteran Tiongkok mempunyai cara pemeriksaan dan analisis yang berbeda dengan kedokteran Barat, yaitu empat cara 
pemeriksaan diagnostik. Yang digunakan dalam empat cara pemeriksaan itu mata, hidung, lidah, telinga, tangan dan alat 
indera yang lain dari pemeriksa. Dalam buku Tan Si Sie Fa, dikatakan, jika ingin mengetahui keadaan tubuh, hal itu dapat 
diperoleh dari pemeriksaan di luar tubuh. Artinya, dengan pemeriksaan di luar tubuh dapat mengetahui keadaan di dalam 
tubuh karena semua keadaan di dalam tubuh pasti dimanifestasikan ke luar. 
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Warna dan kecerahan wajah merupakan ekspresi keadaan chi dan darah dalam organ dalam. Hati mengekspresikan warna 
hijau, jantung mengekspresikan warna merah, limpa kuning, paru-paru putih dan ginjal hitam. Selain itu, warna dan 
kecerahan wajah berhubungan erat dengan jiwa karena jiwa diekspresikan juga pada warna dan kecerahan wajah. Jiwa yang 
baik mengekspresikan warna dan kecerahan yang baik. Sebaliknya, jiwa yang lemah mengekspresikan warna buruk dan 
redup. 

Selain kita dapat melihat keadaan di luar tubuh untuk melihat keadaan di dalam tubuh melalui pengamatan warna wajah, kita 
juga dapat melakukannya dengan mengamati bentuk dan postur tubuh, mata (iridiology), telinga, lidah, air seni dan tinja, 
venule telunjuk jari, suara berbicara, bunyi napas, dan lain-lain. 

Alam semesta yang kita lihat berasal dari dalam tubuh kita, yaitu dari otak atau jantung. Saya belum bisa memastikan alam 
semesta kita berasal dari otak (berdasarkan apa yang saya ketahui dari neuroscience Barat) karena saat ini banyak fakta yang 
menyatakan bahwa jiwa dan alam semesta kita berasal dari organ jantung. Banyak orang mengatakan bahwa alam semesta 
adalah jagat besar sedangkan tubuh kita jagat kecil. Pendapat saya malah sebaliknya. 

Kazuo Murakami, Ph.D (ahli genetika dunia) dalam bukunya yang berjudul The Divine Message Of The DNA “Tuhan 
Dalam Gen Kita” , menulis : 

“Penelitian saya akan gen telah menunjukkan kepada saya bahwa keberadaan kita adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Hal 
ini terlihat sangat jelas ketika saya tengah mempelajari hubungan antara sel dan organisme secara keseluruhan. Kita tersusun 
dari enam puluh triliun sel, yang melalui suatu susunan yang sangat rumit membentuk organ-organ, jaringan dan bagian-
bagian lain pada tubuh. 

Mari kita lihat sebuah sel hati sebagai contoh. Hanya gen-gen yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai sebuah 
sel yang menyala. Namun pada saat yang sama, sel tersebut juga membentuk bagian dari hati. Hal ini mirip seorang karyawan 
yang bekerja pada suatu perusahaan. Karyawan tersebut mengemban tugas tertentu bagi perusahaan itu, tetapi juga pada saat 
yang sama bukanlah seorang bawahan. Karyawan itu memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Sebuah sel pun sama halnya. Di 
lain pihak, sel itu berfungsi sebagai sel hati, tetapi di pihak yang lain juga memiliki individualitasnya sendiri dan berfungsi di 
dalam organ secara otonomi yang selektif. 

Marilah kita teliti hubungan dari sudut pandang ginjal. Ginjal memiliki peranan penting untuk mengatur cairan dan garam. 
Dalam tubuh orang dewasa, ginjal menyirkulasi seratus lima puluh liter darah dari arteri utama per-harinya. Pembuluh-
pembuluh darah yang semakin mendekati bagian tengah ginjal semakin tipis. Sebuah mekanisme penyaring darah yang 
terletak di ujung setiap pembuluh darah mengeluarkan produk-produk buangan seperti urine dan menyerap zat-zat yang 
dibutuhkan. 

Enzim renin, yang telah saya pelajari selama ini, dapat ditemukan pada sebagian sel ginjal tertentu. Oleh karenanya, 
walaupun ginjal adalah sebuah organ yang berdiri sendiri, ginjal terbentuk dari sel-sel individu yang memiliki fungsi yang 
berbeda-beda, termasuk berbagai ukuran pembuluh darah dan mekanisme penyaringan. Ini semua tergabung sehingga 
membentuk ginjal, dan bekerjasama untuk menjalankan sebuah fungsi yang vital bagi tubuh manusia. Jika menilik setiap sel 
yang menyusun ginjal, kita akan menemukan bahwa walau pun dengan setia mereka menjalankan tugas mereka untuk sang 
ginjal, secara efisien dan independen setiap sel juga menjalankan fungsi-fungsi seperti pemeliharaan dan perbaikan sel, yang 
hanya terkait pada tiap-tiap sel secara individu. 

Contohnya, jika setiap sel dalam sebuah pembuluh darah tidak bekerjasama secara otonom, pembuluh darah yang memiliki 
pola seperti kisi-kisi itu tidak akan diperbaiki secara teratur. Tetapi ketika sel-sel tersebut tergabung untuk membentuk sebuah 
pembuluh darah, mereka mengatur kecepatan pembelahan sel dan bentuk mereka dengan sel-sel lain. Sementara setiap sel 
hanya membentuk satu bagian, ia tetap diperlengkapi oleh karakteristik keseluruhan. Hal ini benar tidak hanya untuk 
hubungan antara sel-sel dan ginjal, tetapi juga untuk manusia dan masyarakat, manusia dengan bumi, atau manusia dengan 
alam semesta”. 
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Dengan melihat alam semesta di luar tubuh saya, saya dapat memperkirakan apa yang terjadi di dalam diri saya. Saya 
bayangkan tubuh saya diurai.  Saya anggap Malaikat, manusia dan jin adalah bagian dari jiwa dan raga saya. Manusia dengan 
beragam perbedaan mereka merupakan sel-sel dalam organ-organ tubuh saya (di alam semesta Anda, saya adalah salah satu 
sel-sel dalam organ-organ tubuh Anda). Mereka ada yang berasal dari jantung, ginjal, hati, dan paru-paru saya. Mereka 
dengan tugas masing-masing membantu kehidupan saya. Tetapi setan selaku virus tak henti-hentinya menyerang kami. Virus-
virus mengacaukan tubuh dan jiwa (alam semesta) saya. Mereka ada yang spesialis pengacau jiwa dan spesialis pengacau 
raga. 

Saya melihat banyak manusia (sel-sel tubuh saya) yang seharusnya menjaga alam semesta saya, malah merusak alam semesta 
saya akibat dipengaruhi oleh setan/virus. Mereka tidak menunaikan tugasnya untuk membantu kehidupan saya. Mereka justru 
membantu setan menghancurkan hidup saya. Mungkinkah penyebabnya adalah terputusnya hubungan antara saya dengan 
Tuhan sehingga diri saya dan sel-sel tubuh saya kehilangan energi semangat melakukan kebaikan-kebaikan? 

Dengan mengkonsumsi narkoba, berarti saya telah mengebom ribuan sel-sel tubuh saya dan merusak organ-organ (Negara-
negara) tubuh. Dengan melakukan dosa-dosa, berarti saya sedang membuka benteng pertahanan tubuh sehingga virus-virus 
bisa menerobos masuk dan membantai sel-sel tubuh saya serta mengacaukan data informasi sel-sel tubuh saya sehingga 
“pikiran” sel-sel di tubuh saya error. Akhirnya saya dapat melihat yang terjadi di dalam tubuh saya dengan melihat apa yang 
terjadi luar tubuh saya. Negara (organ tubuh) yang di dalamnya banyak orang-orang (sel-sel) baik dibom, orang-orang baik 
dibantai. Bahkan orang-orang baik diburu dan dianggap teroris oleh saudaranya sendiri yang pikirannya dikacaukan oleh 
setan. Sesama manusia saling curiga dan saling membunuh. Banyaknya asap beracun yang dapat mematikan dan 
mengganggu kesehatan ribuan manusia bisa jadi berasal dari asap rokok yang saya hisap. 

 

Menjalankan Program Islam Therapy sebetulnya upaya saya memperbaiki diri. Semua sel-sel di seluruh organ-organ tubuh 
saya-terutama yang masih memiliki data informasi yang belum terlalu kacau, saya ajak untuk bangkit bersama dan berjuang 
bersama demi kelangsungan hidup kita semua. Semua sel-sel dari seluruh organ tubuh saya harus bekerjasama dan kembali 
menunaikan tugasnya dari negaranya. Kerjasama antar organ tubuh harus kembali terjalin. Negara A adalah jantung-nya 
dunia, negara B adalah ginjal-dunia, negara C adalah paru-parunya Dunia, dan seterusnya. Pasukan imun (militer) harus 
kembali menunaikan kewajibannya melindungi tubuh (alam semesta saya) dari pasukan musuh (setan/virus). Saya ajak 
semuanya untuk bergaya hidup sehat dan bagi yang sedang sakit, harus kita bantu pengobatannya. Neuron (sel-sel otak, para 
ilmuwan) dan DNA potensinya harus dimaksimalkan agar iptek betul-betul mencapai kemajuan yang sangat pesat. Ciptakan 
alat-alat baru yang canggih untuk kemaslahatan bersama. 

Sel-sel tubuh yang masih saja membantu virus menghancurkan tubuh saya akan saya sadarkan dan saya ingatkan kembali apa 
tugasnya di dalam alam semesta saya dan bahwa musuh kita adalah virus. Namun jika enggan disadarkan dan masih saja 
mencoba membantu virus mengacaukan kehidupan dan kedamaian sel-sel tubuh saya di negaranya masing-masing, baik 
melalui aksi-aksi pembunuhan sel-sel tubuh yang tak bersalah, boikot nutrisi (ekonomi), memutuskan hubungan dan 
kerjasama antar organ tubuh, mengganggu aktifitas neuron dan DNA dengan teori evolusi dan lain sebagainya, mau tak mau 
saya harus bermusyawarah dengan segenap sel-sel tubuh saya. setidaknya Anda akan kami rehabilitasi di tempat khusus 
untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-istri Anda dari akibat buruk perilaku merusak Anda. Atau bisa saja kami 
sepakat dengan terpaksa men-Scan Anda semua sampai habis sehingga pepohonan pun memberitahu keberadaan Anda demi 
kebaikan kita semua dan terciptanya alam semesta saya yang sehat karena tak ada satu pun virus di dalamnya. 

Jika ada patogen api (kebakaran) menyerang salah satu daerah dalam organ tubuh saya, maka para petugas pemadam api 
terlatih akan memadamkannya. Jika ada organ tubuh yang sakit, maka kami semua ikut merasakan sakit. Saya adalah 
pemimpin tubuh saya tapi saya tidak bisa memaksa sel-sel tubuh saya untuk melakukan apa yang saya perintahkan. Saya 
adalah pemimpin yang dzholim yang selalu mendzholimi diri sendiri sehingga saya malu ikut demontrasi menghujat para 
pemimpin yang dianggap telah mendzholimi rakyatnya. Bagi saya, mereka adalah para pemimpin sel-sel dalam organ-organ 
tubuh saya yang menjadi jahat karena dosa-dosa saya selaku Khalifah di alam semesta saya. Mungkin karena saya mulai 
kembali melakukan perbaikan diri, maka ada pemimpin dalam salah satu organ tubuh saya yang sepertinya menjadi 
pemimpin yang baik. Namun perilaku buruk bawahannya telah menjadi budaya sehingga saya harus lebih banyak melakukan 
perbaikan diri dan serius menjalankan program Islam Therapy. 
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Ide ini berawal dari cita-cita saya membangun Islam Therapy One Stop Centre yang tak juga terwujud. 

Menurut Kamus Istilah Tentang Dan Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan 
Adiktif Lainnya (diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional), One Stop Centre adalah : 

1. Pusat pelayanan terpadu, pusat serenti 
2. Pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan penderita ketergantungan narkoba, baik secara sukarela (atas 
kemauan yang bersangkutan), atau secara wajib (compulsory) atas perintah kepolisian, Jaksa, atau Pengadilan, di suatu 
tempat yang menyediakan pelayanan dengan berbagi modalitas dan fasilitas terapi rehabilitasi (medis, psikologis, sosial, 
fisik, vokasional, spiritual, dan rekreasional), oleh ahli atau profesional yang bersangkutan. 
3. Ciri-ciri pelayanan terpadu : 

• Berada di suatu lokasi/kompleks pelayanan 
• SDM, fasilitas, peralatan, dan modalitas pelayanan lengkap 
• Komprehensif, multidisiplin, multi profesi (Medis, Perawat, Psychologist, Psychiatrist, Pekerja Sosial, Physical 

Rehabilitation Specialist, Vacational Therapist, Recreation Instructor, Religious healer, dan lain-lain), lintas sektor 
terpadu. 

• Managemen dan teknis pelayanan profesional 
• Ada interaksi antara modalitas pelayanan satu dengan lainnya. 
• Terbuka bagi umum baik yang datang secara sukarela, maupun yang datang atas rujukan, atau perintah Polisi, Jaksa, 

atau Hakim. 

Islam Therapy adalah program komprehensif internasional untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, 
HIV/AIDS, dan gangguan jiwa berbasis ajaran Islam. Program Islam Therapy disusun dari seluruh program Islami di seluruh 
dunia dengan mengingat bahwa Islam adalah agama universal. Antar program disusun agar saling terkait dan saling 
menguatkan. Islam Therapy menjadikan planet bumi sebagai Islam Therapy One Stop Centre, yaitu Pusat Terapi terbesar, 
dengan metode-metode terapi terlengkap, dan program yang komprehensif untuk para korban penyalahgunaan narkoba, 
ODHA, dan para pengidap gangguan jiwa di seluruh dunia. 

Saat ini, ada banyak modalitas terapi dan para ahli menyatakan tidak ada modalitas terapi yang komprehensif dalam arti “satu 
untuk semua”. Mereka memisah-misahkan antara modalitas terapi berbasis medis, alternatif, agama, psikologis, dan lain-lain. 
Ada pun Islam Therapy, yaitu modalitas terapi berbasis ajaran Islam adalah suatu program yang di dalamnya -sesuai dengan 
ajaran Islam- mencakup semua modalitas terapi yang oleh para ahli dipisah-pisahkan sehingga program Islam Therapy dapat 
menjadi modalitas terapi “satu untuk semua” karena Islam mengajarkan semua hal, mulai dari agama, ilmu kesehatan, 
psikologi, entepreneurship, dan lain-lain (silahkan baca Ebook Islam Therapy Edisi Satu Abad Kebangkitan Nasional). 

Allah adalah Pencipta dan Penguasa langit dan bumi, Allah juga yang mengajarkan ilmu (agama, iptek, kesehatan, dll) 
kepada semua makhluknya, Allah adalah Pemilik Timur dan Barat, Kasih sayang Allah Maha Luas kepada seluruh makhluk 
terutama manusia, terlepas dari suku bangsa, bahasa, perilaku, dan agama. Jika para ahli memisahkan antara Modalitas terapi 
atau ilmu Kedokteran Barat dan Kedokteran Timur, saya sampaikan Firman Allah : 

”Dan Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka Ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. 
Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmatnya) lagi Maha Mengetahui” (Al-Qur’an, 2 : 115)  

Bahkan para Psikolog Muslim memisahkan antara psikologi Barat dengan Psikologi Islam. Saya adalah pengidap 90 % 
gangguan jiwa. Allah menggunakan hampir seluruh model dalam Psikologi, mulai dari model Psikologi Islam, Psikoanalisa, 
sampai model Behaviour untuk mengatasi gangguan-gangguan jiwa saya. Karena itu, seluruh model dalam psikologi 
digunakan dalam Program Islam Therapy. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 372

Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan suatu penyakit yang saya sebut SINDROM MYT . Sindrom MYT adalah 
suatu penyakit yang dapat diartikan sebagai AIDS-nya Jiwa yang mana pengidap Sindrom MYT memiliki kekebalan Jiwa 
yang rusak atau jiwa yang mati (al-Qalbu al-Mayyit). Nama virus perusak sistem kekebalan jiwa manusia dan penyebab 
Sindrom MYT adalah Setan. 

Tentang Setan, saya memperkenalkan suatu disiplin ilmu yang saya namakan Satanology. Untuk merumuskan Satanology, 
saya membutuhkan banyak sekali masukan dari para pakar disiplin ilmu yang lain seperti Agama (Islam, Kristen, Yahudi, 
dll), Neuroscience, Psikologi (Psikologi abnormal, Psikologi sosial, psikologi agama, parapsikologi, dll), Ilmu Komputer 
(Komputer jaringan, website design, virus, hacking, dll), Ilmu Kedokteran Timur dan Barat (Virology, anatomi dan fisiologi, 
Yin-Yang Wu Sing, dll), Para skizofrenik dan mantan Setanis, dan lain-lain. 

Bagi Anda yang telah membaca halaman Khalifah alam semesta Dan Setan dan telah memahami konsep Satu Dunia Satu 
Tubuh, mungkin memahami rencana saya menjadikan Planet Bumi sebagai Pusat Rehabilitasi. Saya sedang mencoba 
memperbaiki alam semesta milik saya karena saya sudah muak hidup dalam alam semesta yang kacau (mungkin karena 
organ-organ tubuh saya fungsinya terganggu), tak ada kedamaian (mungkin karena otak saya yang rusak tak lagi bisa 
memproduksi zat endorphin), dan sebagainya. Selain itu, jika merujuk pada neuroscience, sebetulnya di alam semesta kita 
tidak ada arah, jarak, waktu, bahasa, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Arah, jarak, waktu, bahasa, bentuk, warna dan 
sebagainya hanyalah hasil penerjemahan otak kita terhadap Dunia sinyal-sinyal elektris. 

Pelajaran tentang Dunia Sinyal-sinyal elektris membuat saya tidak membedakan segala perbedaan manusia, seperti bahasa, 
suku bangsa, warna kulit, dan perbedaan agama. Semua yang tertangkap oleh indera penglihatan saya hanyalah sinyal-sinyal 
elektris yang berasal dari diri saya sendiri. 

Saya ingin menjadikan Planet Bumi sebagai Islam Therapy One Stop Centre. Semua pihak (dokter, psikolog, ilmuwan, dll) 
yang membantu program Islam Therapy adalah petugas sekaligus klien Program Islam Therapy. Saya ajak seluruh pihak yang 
bersedia membantu Program Islam Therapy untuk bekerjasama memperbaiki alam semesta saya dan alam semesta mereka 
masing-masing. Kita adalah para Khalifah alam semesta yang akan saling membantu dalam upaya saling memperbaiki alam 
semesta masing-masing. 

Sadarilah bahwa di alam semesta Anda, Anda adalah Khalifah yang menjadi wakil Allah menjaga alam semesta Anda. Jika 
Anda seorang ilmuwan yang memiliki ilmu yang bermanfaat, Anda dapat menyebarluaskan ilmu Anda dengan ikhlas karena 
sebetulnya ilmu Anda yang tersebarluas ke seluruh dunia membuat semakin banyak orang yang membantu Anda 
memperbaiki alam semesta Anda sendiri. Karena itulah Nabi Muhammad meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. 

Jika Anda seorang ahli kesehatan, anggaplah semua pasien adalah sel-sel tubuh Anda yang sedang sakit. Semakin banyak 
orang yang Anda obati, semakin banyak pula sel-sel di tubuh Anda yang sedang sakit memiliki harapan sembuh. Semakin 
banyak orang-orang yang Anda jaga kesehatannya, semakin banyak sel-sel tubuh Anda- menurut Guyton dalam bukunya 
yang berjudul Fisiologi Kedokteran berjumlah 75 trilyun- yang terjaga kesehatannya. Organ tubuh (negara) Anda bukan 
hanya satu, organ-organ tubuh Anda yang lain juga harus Anda jaga kesehatannya karena sakit di salah satu organ tubuh, 
dapat membuat organ-organ tubuh Anda yang lain turut menderita. Tentunya Anda harus mulai melakukan penelitian ulang 
seluruh ilmu kesehatan jika Anda tak mau memberikan obat yang sebetulnya racun yang membunuh secara perlahan-lahan 
kepada sel-sel tubuh Anda. Ajak juga para Khalifah lain yang memiliki profesi yang sama dengan Anda untuk bekerjasama 
agar perbaikan Alam semesta Anda lebih mudah dan lebih baik serta menyingkat waktu. 

Jika Anda seorang Hartawan, manfaatkanlah harta Anda untuk memperbaiki alam semesta Anda dengan mendanai Program-
program perbaikan alam semesta seperti program-program agama, kesehatan, iptek, sosial, dan lain sebagainya. 
Bergabunglah dengan barisan para Khalifah lain yang bergerak di bidang pendanaan program-program kebaikan. 

Demikian halnya dengan para Khalifah berlatar belakang lainnya, seperti pengusaha, pendidik, wakil rakyat, dan sebagainya, 
terutama yang memiliki multipotensi. 
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Terakhir, jika Anda orang Militer, jagalah alam semesta (jiwa-raga) Anda dari serangan virus (setan). Inilah jihad Anda. Mata 
yang dilindungi dari asap api neraka adalah mata yang terjaga ketika menjaga perbatasan dari masuknya pasukan musuh. 
Halau semua virus yang dapat menjadi biang penyebab penyakit di tubuh Anda. Jika Anda Khalifah berprofesi Polisi, 
waspadalah terhadap sel-sel tubuh Anda yang telah terinfeksi virus. saya sarankan untuk membaca buku berjudul Rahasia 
Sistem Kekebalan tubuh karya Harun Yahya. 

Demikianlah, saya berharap Anda semuanya bersatu dalam melaksanakan tugas Anda sebagai Khalifah di alam semesta Anda 
masing-masing.  

Islam TIslam TIslam TIslam Therapy antivirusherapy antivirusherapy antivirusherapy antivirus    
 

Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan 

(QS. Adz Dzaariyaat [51]: 21). 

Sebuah survei terhadap para pakar penelitian AIDS AS dan Inggris menunjukkan bahwa banyak ilmuwan yang mulai putus 
asa terhadap vaksin HIV yang efektif dalam waktu dekat. 

Hanya dua dari 35 ilmuwan yang disurvei mengatakan bahwa mereka lebih optimis tentang harapan vaksin HIV 
dibandingkan beberapa tahun lalu, sementara empat mengatakan bahwa sekarang mereka lebih optimis dibandingkan lima 
tahun lalu. Hal ini dikatakan berdasarkan sebuah survei yang dilaksanakan oleh surat kabar Independent di Inggris. 

Survei menemukan bahwa hampir dua pertiga berpendapat bahwa vaksin HIV tidak akan berkembang dalam sepuluh tahun 
mendatang. Beberapa ilmuwan mengatakan mungkin membutuhkan penelitian selama paling sedikit 20 tahun lagi. 

Saya sedang menyusun konsep Islam Therapy Antivirus untuk segala jenis virus termasuk HIV. Saya berhipotesis bahwa 
semua jenis virus, mulai dari virus komputer, virus biologi hingga virus jiwa (setan), cara kerja mereka sama. Mudah-
mudahan Saya berhasil membuat konsepnya dengan harapan dapat menjadi Antivirus yang simple, murah dan mudah namun 
sangat berkualitas sebagai suatu karya kecil dari saya untuk umat manusia. Doa’kan saja.  

Tentunya saya ingin sekali memiliki laboratorium pribadi dan dukungan multipihak termasuk para peneliti dan donatur untuk 
mengembangkan konsep ini.  

Pendahuluan : Virus dan Sistem Kekebalan Tubuh 

Syahdan tersebutlah sebuah kota di Phacis, Yunani Tengah, pada zaman purba, di lereng gunung Parnassos, dikenal dengan 
nama : Delphi, pusat ibadat Apollo, tempat orakel Delphi yang terkenal. Pada orakel dipahatkan sebuah kalimah berhikmah, 
yang konon berasal dari ucapan SOKRATES (470-399 SM), seorang filsuf besar Yunani. Kalimah berhikmah itu berbunyi 
Gnothi Seauthon! (Kenalilah Dirimu).  

Sokrateslah filosof Yunani yang pertama mengundang perhatian manusia untuk memperhatikan dirinya sendiri. Dengan 
perkataan lain, SOKRATES mengundang perhatian pada segala yang dimasalahkan oleh manusia itu dengan dimulai dari 
manusia sendiri sebagai masalah`. karena itu, apa yang terjadi “di luar”, kita cari solusinya “di dalam”. 

“Virus terkenal Slammer worm (cacing perusak) mematikan penyedia pelayanan internet di Korea Selatan, serta 
mengacaukan jadwal-jadwal penerbangan…” 

Menurut situs Computing Services, the University of Edinburgh, virus komputer adalah sebuah program komputer yang 
masuk ke dalam komputer Anda tanpa sepengetahuan Anda. Virus memiliki tujuan menimpakan sejumlah kerusakan pada 
sistem komputer. Dampak dari virus-virus komputer sungguh beragam, dari kerusakan kecil pada data hingga menghapus 
seluruh isi piranti keras penyimpan informasi atau hard disk komputer. Virus mewujud dalam aneka bentuk. Ada virus yang 
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memainkan suara musik, menampilkan pesan tertentu, bahkan merubah atau menghapus file. Virus komputer dibuat secara 
sengaja oleh manusia, dan mampu berkembang biak dengan sendirinya. Ketika program virus bekerja, virus menggandakan 
dirinya sendiri dan memasuki program komputer yang lainnya. Setiap kali program yang telah terserang virus dijalankan, 
virus tersebut juga ikut terjalankan, dan dengan cara ini, virus pun menyebar luas. Jika sistem komputer Anda terserang 
sebuah virus komputer, Anda dengan mudah dan tanpa sadar menyebarkan virus tersebut ke komputer lain lewat pemakaian 
disket ataupun lampiran pada email. 

Kantor berita Reuters tanggal 16 Januari 2004 melaporkan berita tentang kerugian akibat serangan virus komputer. Laporan 
itu mengatakan, perusahaan piranti lunak anti-virus terbesar ketiga di dunia, Trend Micro Inc, menyatakan serangan virus 
komputer telah menyebabkan kerugian bernilai sangat besar. Kerugian ini diperkirakan mencapai 55 miliar dolar Amerika, 
atau sekitar 550 triliun rupiah (jika US $ 1,- = Rp. 10,000,-), terhadap bisnis dunia di tahun 2003. Jika uang ini dirupiahkan 
semuanya menjadi pecahan Rp. 100,000,- dan ditumpuk dari permukaan tanah ke atas, maka tinggi tumpukan uang ini akan 
melebihi gedung pencakar langit tertinggi di dunia: menara Petronas di Malaysia (berketinggian 452 m). 

Menurut perkiraan sejumlah kalangan industri, akibat serangan virus komputer, berbagai perusahaan merugi kurang lebih 
antara 20-30 miliar dolar Amerika di tahun 2002, dan sekitar 13 miliar dolar Amerika di tahun 2001. Menurut Lionel Phang, 
seorang direktur di Trend Micro, kerugian ini diperkirakan terus meningkat di tahun 2004. 

Di tahun lalu, hampir terdapat satu serangan besar virus komputer setiap bulannya, termasuk virus terkenal Slammer worm 
(cacing perusak) yang mematikan penyedia pelayanan internet di Korea Selatan, serta mengacaukan jadwal-jadwal 
penerbangan. Antara Januari hingga Juni 2003 saja, jumlah serangan virus komputer melebihi 70,000. Ini dua kali lipat angka 
pada tahun 2002 dalam rentang waktu yang sama. 

Kini jelas bahwa virus merupakan ancaman berbahaya terhadap sistem komputer. Karenanya, banyak perusahaan meyakini 
perlunya mengembangkan ‘sistem kekebalan’ sebagai pertahanan melawan virus komputer ini. Salah satu pengkajian di 
bidang ini telah dilakukan di laboratorium karantina virus, Pusat Penelitian Watson milik IBM. Ilham di balik ini adalah 
sistem kekebalan pada tubuh manusia. Steve White, salah satu pejabat penting perusahaan itu, menyatakan: 

Hanya keberadaan sebuah sistem kekebalanlah yang menyebabkan ras manusia tetap ada. Hanya sebuah sistem kekebalan 
di dunia maya yang akan membuatnya tetap ada. (Kurt Kleiner, “The Internet Strikes Back,” New Scientist, 24 Mei 1997)  

Virus komputer mempunyai masa hidup semu. Sebagaimana virus-hidup di alam, virus komputer memanfaatkan sistem di 
tempat mereka berada untuk memperbanyak diri. Berdasarkan hal ini, para peneliti mulai mempelajari bagaimana sistem 
kekebalan tubuh manusia melindungi tubuh: Ketika tubuh mengenali keberadaan organisme asing, tubuh segera membentuk 
zat kekebalan atau antibodi untuk mengenali dan melumpuhkan sang penyusup. Dengan cara ini, tubuh melumpuhkan 
serangan virus awal. Untuk dapat betindak lebih cepat terhadap kejadian serupa di masa mendatang, tubuh menyimpan 
sebagian antibodi ini untuk berjaga-jaga. 

Sistem kekebalan tubuh manusia mampu membuat zat antibodi yang mampu mengenali sebagian atau keseluruhan badan 
virus (= disebut sebagai marker atau tanda pengenal). Tanda pengenal pada virus inilah yang digunakan sistem kekebalan 
tubuh untuk melumpuhkan serangan virus serupa di masa mendatang. Teknologi anti-virus komputer meniru cara kerja 
sistem kekebalan tubuh manusia ini. 

Virus komputer juga mempunyai penanda yang memungkinkan pemrogramnya dapat dikenali. Setiap kali bertemu penanda 
semacam ini, program pelacak virus pada komputer mengirimkan peringatan bahwa ada virus dalam komputer. Dengan kata 
lain, program anti-virus mempunyai antibodi yang mengenali bagian penanda virus, jikalau bukan keseluruhan virusnya. 

Lagi-lagi, contoh ini menunjukkan bahwa pemecahan atas masalah yang tak dapat diselesaikan manusia di bidang teknologi, 
ternyata ditemukan di alam, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Ini karena Allah, yang telah menciptakan manusia dan 
seluruh alam, memiliki pengetahuan dan hikmah yang tak terbatas. 
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Virus Komputer  

Saat Ini, pastilah kita semua selaku konsumen/pengguna jasa komputer dan jaringan ( internet ) sudah sangat sering 
mendengar istilah “virus” yang terkadang meresahkan kita. 
Pertama kali istilah “virus” digunakan oleh Fred Cohen pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Virus komputer dinamakan 
“virus” karena memiliki beberapa persamaan mendasar dengan virus pada istilah kedokteran (biological viruses). 

Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa. Tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan 
program-program lainnya,yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasinya bahkan 
sampai merusaknya. Ada yang perlu dicatat disini, virus hanya akan menulari apabila program pemicu atau program yang 
telah terinfeksi tadi dieksekusi, disinilah perbedaannya dengan “worm”. Tulisan ini tidak akan bahas worm karena nanti akan 
mengalihkan kita dari pembahasan mengenai virus ini. 

KRITERIA VIRUS 

Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria berikut : 
1. Kemampuan untuk mendapatkan informasi 
2. Kemampuan untuk memeriksa suatu file 
3. Kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri 
4. Kemampuan melakukan manipulasi 
5. Kemampuan untuk menyembunyikan diri. 
Sekarang akan coba dijelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dari tiap-tiap kemampuan itu dan mengapa ini sangat 
diperlukan. 

1. Kemampuan untuk mendapatkan informasi 
Pada umumnya suatu virus memerlukan daftar nama-nama file yang ada dalam suatu directory. Untuk apa? Agar dia dapat 
memperoleh daftar file yang bisa dia tulari. Misalnya, virus makro yang akan menginfeksi semua file data MS Word, akan 
mencari daftar file berekstensi *.doc. Disinilah kemampuan mengumpulkan informasi itu diperlukan agar virus dapat 
membuat daftar/data semua file, lalu memilahnya dengan mencari file-file yang bisa ditulari. Biasanya data ini tercipta saat 
file yang tertular/terinfeksi virus atau file program virus itu sendiri dibuka oleh user. Sang virus akan segera melakukan 
pengumpulan data dan menaruhnya (biasanya) di RAM, sehingga apabila komputer dimatikan semua data hilang. Tetapi 
data-data ini akan tercipta kembali setiap kali virus itu diaktifkan. Biasanya data-data ini disimpan juga sebagai hidden file 
oleh virus tersebut. 

2. Kemampuan memeriksa suatu program 
Suatu virus juga harus bisa memeriksa suatu file yang akan ditulari, misalnya dia bertugas menulari program berekstensi 
*.doc, maka dia harus memeriksa apakah file dokumen tersebut telah terinfeksi ataupun belum, karena jika sudah, akan 
percuma menularinya lagi. Ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan suatu virus dalam hal kecepatan menginfeksi 
suatu file/program. Yang umum dilakukan oleh virus adalah memiliki/memberi tanda pada file/program yang telah terinfeksi 
sehingga mudah untuk dikenali oleh virus tersebut. Contoh penandaan adalah misalnya memberikan suatu byte yang unik di 
setiap file yang telah terinfeksi. 

3. Kemampuan untuk menggandakan diri 
Kalo ini memang virus “bang-get”, maksudnya, tanpa kemampuan ini tak adalah virus. Inti dari virus adalah kemampuan 
mengandakan diri dengan cara menulari file lainnya. Suatu virus apabila telah menemukan calon korbannya maka ia akan 
mengenalinya dengan memeriksanya. Jika belum terinfeksi maka sang virus akan memulai aksinya penularan dengan cara 
menuliskan byte pengenal pada file tersebut, dan seterusnya mengcopikan/menulis kode objek virus diatas file sasaran. 
Beberapa cara umum yang dilakukan oleh virus untuk menulari/menggandakan dirinya adalah : 
a. File yang akan ditulari dihapus atau diubah namanya. Kemudian diciptakan suatu file berisi program virus itu sendiri 
menggunakan nama file yang asli. 
b. Program virus yang sudah dieksekusi/load ke memori akan langsung menulari file-file lain dengan cara menumpangi 
seluruh file yang ada. 
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4. Kemampuan mengadakan manipulasi 
Rutin (routine) yang dimiliki suatu virus akan dijalankan setelah virus menulari suatu file. Isi dari suatu rutin ini dapat 
beragam mulai dari yang tidak berbahaya sampai yang melakukan perusakan. Rutin ini umumnya digunakan untuk 
memanipulasi file atau pun mempopulerkan pembuatnya ! Rutin ini memanfaatkan kemampuan dari suatu sistem operasi 
(Operating System), sehingga memiliki kemampuan yang sama dengan yang dimiliki sistem operasi. Misal : 
a. Membuat gambar atau pesan pada monitor 
b. Mengganti/mengubah-ubah label dari tiap file, direktori, atau label dari drive di PC 
c. Memanipulasi file yang ditulari 
d. Merusak file 
e. Mengacaukan kerja printer, dsb 

5. Kemampuan Menyembunyikan diri 

Kemampuan menyembunyikan diri ini harus dimiliki oleh suatu virus agar semua pekerjaan baik dari awal sampai 
berhasilnya penularan dapat terlaksana. 
Langkah langkah yang biasa dilakukan adalah: 

♣ Program virus disimpan dalam bentuk kode mesin dan digabung dengan program lain yang dianggap berguna oleh 
pemakai 
♣ Program virus diletakkan pada Boot Record atau track pada disk yang jarang diperhatikan oleh komputer itu sendiri 
♣ Program virus dibuat sependek mungkin, dan hasil file yang diinfeksi tidak terlalu berubah ukurannya 
♣ Virus tidak mengubah keterangan/informasi waktu suatu file 
♣ dll 

SIKLUS HIDUP VIRUS 
Siklus hidup virus secara umum, melalui 4 tahap: 

♣ Dormant phase ( Fase Istirahat/Tidur ) 
 Pada fase ini virus tidaklah aktif. Virus akan diaktifkan oleh suatu♣ kondisi tertentu, semisal: tanggal yang ditentukan, 
kehadiran program lain/dieksekusinya program lain, dsb. Tidak semua virus melalui fase ini. 

♣ Propagation phase ( Fase Penyebaran ) 
 Pada fase ini virus akan mengkopikan dirinya kepada suatu program♣ atau ke suatu tempat dari media storage (baik hardisk, 
RAM dsb). Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil “kloning” virus tersebut (tergantung cara virus tersebut 
menginfeksinya). 

 Trigerring phase ( Fase Aktif ) Di♣ fase ini virus tersebut akan aktif dan hal ini juga di picu oleh beberapa kondisi seperti 
pada Dormant Phase. 

♣ Execution phase ( Fase Eksekusi ) 
♣ Pada fase inilah virus yang telah aktif tadi akan melakukan fungsinya. Seperti menghapus file, menampilkan pesan-pesan, 
dsb 

JENIS – JENIS VIRUS 
Untuk lebih mempertajam pengetahuan kita tentang virus, saya akan coba memberikan penjelasan tentang jenis-jenis virus 
yang sering berkeliaran di masyarakat umum. 

1. Virus Makro 

Jenis virus ini pasti sudah sangat sering kita dengar. Virus ini ditulis dengan bahasa pemrograman dari suatu aplikasi bukan 
dengan bahasa pemrograman dari suatu Operating System. Virus ini dapat berjalan apabila aplikasi pembentuknya dapat 
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berjalan dengan baik. Sebagai contoh jika pada komputer mac dijalankan aplikasi Word, maka virus makro yang dibuat dari 
bahasa makro Word dapat bekerja pada komputer bersistem operasi Mac ini. 

Contoh virus: 
- Varian W97M, misal W97M.Panther 
Panjang 1234 bytes, akanmenginfeksi NORMAL.DOT dan menginfeksi dokumen apabila dibuka. 

- WM.Twno.A;TW 
Panjang 41984 bytes, akan menginfeksi Dokumen Ms.Word yang menggunakan bahasa makro, biasanya berekstensi *.DOT 
dan *.DOC 
- dll 

2. Virus Boot Sector 

Virus Boot sector ini sudah umum sekali menyebar. Virus ini dalam menggandakan dirinya, akan memindahkan atau 
menggantikan boot sector asli dengan program booting virus. Sehingga saat terjadi booting maka virus akan diload ke 
memori dan selanjutnya virus akan mempunyai kemampuan mengendalikan hardware standar (contoh : monitor, printer dsb) 
dan dari memori ini pula virus akan menyebar ke seluruh drive yang ada dan yang terhubung ke komputer (contoh : floopy, 
drive lain selain drive c:). 

Contoh virus : 
- Varian virus wyx 
ex: wyx.C(B) menginfeksi boot record dan floopy ; 
Panjang :520 bytes; 
Karakteristik : memory resident dan terenkripsi. 

- Varian V-sign : 
Menginfeksi : Master Boot Record ; 
Panjang 520 bytes; 
Karakteristik : menetap di memori (memory resident),terenkripsi, dan polymorphic) 

- Stoned.june 4th/ bloody!: 
Menginfeksi : Master Boot Record dan floopy; 
Panjang 520 bytes; 
Karakteristik : menetap di memori (memory resident), terenkripsi dan menampilkan pesan “Bloody!june 4th 1989″ setelah 
komputer melakukan booting sebanyak 128 kali. 

3. Stealth Virus 
Virus ini akan menguasai tabel interrupt pada DOS yang sering kita kenal dengan “Interrupt interceptor”. Virus ini 
berkemampuan untuk mengendalikan instruksi-instruksi level DOS dan biasanya mereka tersembunyi sesuai namanya baik 
secara penuh ataupun ukurannya. 

Contoh virus : 
- Yankee.XPEH.4928, 
Menginfeksi file *.COM dan *.EXE ; 
Panjang 4298 bytes; 
Karakteristik: menetap di memori, ukurantersembunyi, memiliki pemicu 

- WXYC (yang termasuk kategori boot record pun karena masuk kategori stealth dimasukkan pula disini), Menginfeksi 
floopy an motherboot record; 
Panjang 520 bytes; 
Karakteristik : menetap di memori; ukuran dan virus tersembunyi. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 378

- Vmem(s): 
Menginfeksi file file *.EXE, *.SYS, dan *.COM ; 
Panjang fie 3275 bytes; 
Karakteristik:menetap di memori, ukuran tersembunyi, di enkripsi. 
- dll 

4. Polymorphic Virus 
Virus ini Dirancang buat mengecoh program antivirus, artinya virus ini selalu berusaha agar tidak dikenali oleh antivirus 
dengan cara selalu merubah rubah strukturnya setiap kali selesai menginfeksi file/program lain. 

Contoh virus: 
- Necropolis A/B, 
Menginfeksi file *.EXE dan *.COM; 
Panjang file 1963 bytes; 
Karakteristik: menetap di memori, ukuran dan virus tesembunyi,terenkripsi dan dapat berubah ubah struktur 

- Nightfall, 
Menginfeksi file *.EXE; 
Panjang file 4554 bytes; 
Karakteristik : menetap di memori, ukuran dan virus tesembunyi,memiliki pemicu, terenkripsidan dapat berubah-ubah 
struktur 
- dll 

5. Virus File/Program 
Virus ini menginfeksi file-file yang dapat dieksekusi langsung dari sistem operasi, baik itu file *.EXE, maupun *.COM 
biasanya juga hasil infeksi dari virus ini dapat diketahui dengan berubahnya ukuran file yang diserangnya. 

6. Multi Partition Virus 
Virus ini merupakan gabungan dari virus boot sector dan virus file. Artinya pekerjaan yang dilakukan berakibat dua, yaitu dia 
dapat menginfeksi file-file *.EXE atau *.COM dan juga menginfeksi boot sector. 

BEBERAPA CARA PENYEBARAN VIRUS 
Virus layaknya virus biologi harus memiliki media untuk dapat menyebar, virus komputer dapat menyebar ke berbagai 
komputer/mesin lainnya juga melalui berbagai media, diantaranya: 

1. Disket, media storage R/W 
Media penyimpanan eksternal dapat menjadi sasaran empuk bagi virus untuk dijadikan media. Baik sebagai tempat menetap 
ataupun sebagai media penyebarannya. Media yang bias melakukan operasi R/W (Read dan Write) sangat memungkinkan 
untuk ditumpangi virus dan dijadikan sebagai media penyebaran. 

2. Jaringan ( LAN, WAN,dsb) 
Hubungan antara beberapa computer secara langsung sangat memungkinkan suatu virus ikut berpindah saat terjadi 
pertukaran/pengeksekusian file yang mengandung virus. 

3. WWW (internet) 
Sangat mungkin suatu situs sengaja ditanamkan suatu “virus” yang akan menginfeksi komputer-komputer yang 
mengaksesnya. 

4. Software yang Freeware, Shareware atau bahkan Bajakan 
Banyak sekali virus yang sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan baik secara gratis, atau trial version. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 379

5. Attachment pada email, transfering file 
Hampir semua jenis penyebaran virus akhir-akhir ini menggunakan email attachment dikarenakan semua pemakai jasa 
internet pastilah menggunakan email untuk berkomunikasi, file-file ini sengaja dibuat mencolok/menarik perhatian, bahkan 
seringkali memiliki ekstensi ganda pada penamaan filenya. 

Sistem Kekebalan Tubuh 

Salah satu faktor terpenting untuk keberlangsungan keberadaan negara mana pun adalah kemampuannya mempertahankan 
diri. Sebagai bangsa, ia harus terus-menerus siap siaga menghadapi segala macam ancaman dan bahaya, baik dari dalam 
maupun dari luar. Semaju apa pun suatu negara, kalau ia gagal mempertahankan dirinya, ia bisa hancur bercerai-berai hanya 
oleh suatu serangan militer kecil, atau bahkan tindakan teroris yang tepat arah dan tidak terantisipasi. Dalam menghadapi 
ancaman demikian, sumber daya alam, keunggulan teknologi, perekonomian, tidak akan berguna. Apabila negara tersebut 
tidak dapat mempertahankan dirinya, maka ia mungkin akan musnah. 

Inilah salah satu alasan mengapa sejumlah besar pendapatan nasio-nal selalu dialokasikan untuk pertahanan; dewasa ini, 
kekuatan angkatan bersenjata harus dilengkapi dengan persenjataan yang paling canggih, peralatan dan perlengkapan yang 
sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru, dan para prajurit harus dilatih dengan saksama. Kesemua-nya itu merupakan 
upaya mati-matian untuk menjaga agar sistem pertahanan berfungsi sepenuhnya. 

Tidak kurang pentingnya dari negara, manusia juga harus memperhatikan sistem pertahanan dirinya, kalau ingin menjalani 
hidup yang sehat dan damai. Tak terelakkan, mereka harus melindungi diri dan milik mereka dari tindakan kriminal, seperti 
pencurian dan pembunuhan, begi-tu pula dari bencana alam, seperti kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, dan banjir. 

Namun persoalan belum berhenti sampai di sini. Manusia mempu-nyai musuh lain, yang tak kasat mata, dan karenanya, 
sering terabaikan. Sebenarnya, musuh ini jauh lebih gigih dari yang lain. Karena itu, harus dilakukan tindakan serius untuk 
menghindar darinya. 

Siapakah, atau apakah musuh yang selalu mengancam manusia ini? Mereka adalah bakteri, virus, dan organisme mikroskopis 
serupa, yang ada dalam air yang kita minum, makanan yang kita makan, rumah yang kita tinggali, dan kantor tempat kita 
bekerja. Pendek kata, mereka ada di mana-mana. 

Yang paling menarik, walau manusia dikelilingi oleh ancaman serius ini, kita tidak melakukan upaya apa pun untuk 
melindungi diri darinya. Ini disebabkan adanya suatu mekanisme dalam tubuh kita, yang men-jalankan tugas ini atas nama 
kita, memberikan perlindungan yang kita butuhkan, tanpa membuat kita terganggu sedikit pun. Inilah “Sistem Ke-kebalan.” 
Sistem ini merupakan sistem yang paling penting dan paling menakjubkan yang beroperasi dalam tubuh kita, karena ia 
menjalankan salah satu misi hidup paling vital. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi semua unsur sistem kekebalan 
melindungi tubuh kita layaknya sepasukan besar prajurit angkatan bersenjata. Sel-sel pertahanan yang melindungi tubuh 
manusia terhadap penyerang seperti bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya, dilengkapi dengan kemampuan luar biasa. 
Pola kecerdasan, upaya, dan pengorbanan, yang ditunjukkan sel-sel ini selama perang yang mereka kobarkan di dalam tubuh, 
mengherankan semua orang yang mempelajarinya. 

Secara singkat, sistem kekebalan dapat didefinisikan sebagai “pra-jurit yang sangat disiplin, teratur dan pekerja keras yang 
melindungi tu-buh dari cengkeraman musuh eksternal.” Dalam peperangan aneka rupa ini, tugas utama dari elemen yang 
berperang di garis depan adalah untuk mencegah sel musuh, seperti bakteri atau virus, memasuki tubuh. 

Kendati tidak gampang bagi organisme musuh untuk memasuki tubuh, mereka menggunakan segala cara untuk mencapai 
tujuan akhirnya, yaitu menjajah tubuh. Kalau mereka berhasil melakukannya, setelah mengatasi berbagai penghalang seperti 
kulit serta saluran pernapasan dan pencernaan, mereka akan mendapati prajurit tangguh telah menanti. Para prajurit tangguh 
ini dihasilkan dan dilatih di pusat khusus seperti sumsum tulang, limpa, timus, dan kelenjar getah bening. Para prajurit ini 
adalah “sel-sel pertahanan” yang disebut makrofag dan limfosit. 
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Pertama, berbagai jenis fagosit, yang disebut “sel pemakan” akan langsung beraksi. Kemudian makrofag, jenis spesifik lain 
dari fagosit, mendapat gilirannya. Makrofag ini menghancurkan semua musuh dengan jalan menelannya. Makrofag juga 
menjalankan tugas lain seperti mengajak sel-sel pertahanan lainnya ke arena pertempuran, dan menaik-kan suhu tubuh. 
Meningkatnya suhu tubuh atau demam di awal sakit sangat penting, karena orang yang mengalaminya akan merasa kelelahan 
dan perlu beristirahat, hal ini menghemat energi yang diperlukan untuk memerangi musuh. 

Apabila unsur-unsur sistem kekebalan ini terbukti tidak memadai untuk musuh yang memasuki tubuh, maka limfosit, sang 
jagoan sistem, ikut bermain. Ada dua jenis limfosit; sel B dan sel T. Keduanya ini kemudian juga terbagi ke dalam dua 
kelompok. 

Setelah makrofag, yang datang berikutnya adalah sel T penolong. Ia mungkin dianggap agen administratif sistem. Setelah sel 
T penolong mengenali musuh, mereka memperingatkan sel-sel lain supaya mengangkat kapak perang untuk melawannya. 
Begitu diberi tahu, sel T pembunuh memainkan perannya menghancurkan musuh yang menyerbu. 

Sel B merupakan pabrik senjata dalam tubuh manusia. Mengikuti rangsang dari sel T penolong, sel B segera mulai 
memproduksi semacam senjata yang disebut “antibodi”. 

Kalau tanda peringatan sudah berakhir, sel T penekan menghentikan kegiatan semua sel pertahanan, dan karena itu mencegah 
pertempuran berlangsung lebih lama daripada yang diperlukan. 

Akan tetapi, misi pasukan pertahanan ini belum berakhir. Sel-sel prajurit, yang disebut sel pengingat, menyimpan informasi 
yang diperlukan tentang musuh itu dalam memori mereka selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan sistem kekebalan 
untuk segera menyusun pertahanan melawan musuh yang sama jika suatu saat nanti datang lagi. 

Bantulah para prajurit kita dengan cara mengamalkan agama secara kaffah agar pasukan musuh tidak semakin bertambah 
banyak karena kita bergaya hidup sehat secara total untuk melindungi diri. Orang-orang militer pasti tak ingin mengambil 
resiko karena resiko yang diambil bisa mengakibatkan kerugian besar. Itulah sebabnya mereka berani menembak pengacau 
daripada para pengacau menghancurkan segalanya. Atau ketika orang-orang militer sedang berada di medan perang, lengah 
sedikit berarti mati. Banyak dari kita membenci orang-orang militer karena kekerasan-kekerasan yang mereka lakukan 
padahal mereka sedang berjuang untuk keamanan Negara kita. Demikian pula kita begitu membenci organisasi-organisasi 
Islam yang memberantas kemaksiatan padahal kemaksiatan-kemaksiatan akan mengancam kehidupan kita jika telah 
merajalela. Mungkin mereka tak mau ambil resiko dengan maraknya pornografi karena jika dibiarkan, Anda yang saat ini 
paling keras menghujat mereka, bisa saja putri Anda yang Anda sayangi menjadi korban perkosaan di kemudian hari dan 
Anda pasti menangis sambil mengutuk pornografi tetapi ketika itu kutukan Anda percuma. 

Kita mungkin tenang-tenang saja berbuat dosa kecil padahal itulah pembongkar password security kita. Bahaya besar jika 
password kita sampai diketahui oleh para hackers. Jika manusia melakukan kebaikan, maka dia diilhami oleh Allah untuk 
terus menjaga diri sedangkan jika manusia melakukan kesalahan, maka setanlah yang diilhami oleh Allah untuk 
menghancurkan kita. Jika Allah tidak membantu setan, berarti Allah tidak adil kepada setan. Allah telah menyatakan dalam 
al-qur’an bahwa Allah membantu golongan ini dan golongan itu. 

Dosa sekecil atom pun di akhirat nanti akan diperlihatkan dan mereka yang mempelajari tentang atom pasti tau bahwa atom 
bukan sesuatu yang sepele. Bom atom yang dijatuhkan pada tahun terakhir Perang Dunia ke-2 telah menunjukkan pada 
seluruh dunia kekuatan dahsyat yang tersimpan dalam atom. Kedua bom itu menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan jiwa 
dan menyisakan kerusakan fisik seumur hidup pada orang-orang yang selamat. Di akhirat nanti pandangan kita amat tajam, 
mungkin triliunan kali lebih tajam dari lensa mikroskop electron tercanggih di dunia sehingga dengan mudah kita bisa 
mengamati apa yang ada di planet bumi secara detail sampai yang terkecil sekali pun meskipun kita mengamatinya dari 
akhirat yang entah berapa jauhnya dari bumi. 

Di akhirat nanti, mungkin kita akan melihat betapa tak berartinya dunia kecil ini yang karenanya kita berani saling bunuh 
baik secara langsung maupun tidak terhadap sesama; neuroscience telah membuktikan bahwa sebenarnya kita melihat dunia 
ini dalam posisi terbalik. Itu dunia yang saat ini kita anggap besar, bagaimana setan yang kita puja? Dunia saja di akhirat 
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nanti tampak triliunan kali jauh lebih kecil dari atom dan tampak hina, apalagi setan? Sehatkah akal manusia yang memuja 
HIV yang sedang berusaha membunuh dirinya? Sehatkah akal kita yang berbakti kepada setan yang sedang berusaha 
menghancurkan kita? Jika (if) kita semakin dekat kepada setan, maka (then) setan akan mendapatkan banyak ilham-ilham 
cerdas untuk membinasakan kita. Tetapi, firman Allah, kebencian kepada suatu kaum jangan membuat kita tidak adil. Bagi 
saya, setan adalah makhluk terdepan untuk memaksa kita tak berani ambil resiko dengan melakukan dosa sekecil apa pun, 
terlebih jika kekebalan tubuh kita telah rusak. Pada hakikatnya setan sedang beribadah kepada Allah dengan kejahatan-
kejahatan, penghinaan, dan kekacauan yang mereka lakukan terhadap manusia yang berani ambil resiko enggan melindungi 
diri dan negaranya dengan syari’at Islam. 

Do’a 

Do’a adalah senjatanya kaum muslimiin. Perbanyaklah berdo’a memohon bantuan kepada Allah Sang Maha Pemilik 
Kerajaan agar Allah segera menurunkan pasukan besar, persenjataan tercanggih, perlengkapan perang yang hebat untuk 
membantu para prajurit di dalam tubuh kita. Para penjahat takut kepada aparat penegak hukum, virus takut kepada pasukan 
system kekebalan tubuh, setan takut kepada pasukan Allah. Di suatu peperangan di jaman Rasulullah, Iblis lari ketakutan 
ketika melihat pasukan malaikat datang. contoh terdekat, mafia narkoba akan kabur dan berlepas diri sambil mennjerumuskan 
bawahannya ketika polisi datang. 

Kita dijauhkan dari Allah oleh setan, mungkin itu bagian dari strategi setan untuk memenangkan peperangan agar pasukan 
Allah tak datang sehingga setan dengan para sekutunya leluasa membantai umat manusia- terlepas dari apa agama, suku 
bangsa, dan bahasa umat manusia. Jika kita berdo’a kepada Allah, maka Allah akan menurunkan pasukan untuk mengalahkan 
virus dalam tubuh kita. Jika tidak menurunkan pasukan pun, maka Allah akan menyatukan hati segenap sel-sel tubuh kita 
untuk bersatu dan berjihad melawan segala jenis virus (termasuk HIV), virus-virus pasti ketakutan. 

Jika segenap manusia kembali menyatukan hati dengan ikatan kalimat la ilaaha illa Allah, maka Allah akan menyatukan hati 
kita semua untuk bersatu dan berjihad melawan pasukan setan dan sekutunya, pasukan setan dan sekutunya pasti ketakutan 
karena mereka tak memiliki penolong. Bahkan Dajjal dan Iblis pun akan meninggalkan para sekutunya. Terlebih jika Allah 
menurunkan pasukan-Nya untuk membantu kita. Mungkin karena itulah setan menjauhkan manusia dari agama agar kita tak 
memiliki persatuan hati dan takut mati karena enggan meninggalkan dunia yang di akhirat nanti ukurannya triliunan kali lebih 
kecil dari atom. 

Setan juga takut manusia-manusia pembantu mereka kembali ke agama karena pengamalan agama akan membuat virus-virus 
sebagai perusak dari dalam bagi tubuh manusia ter-scan. Jika virus terscan, maka pasukan system kekebalan tubuh akan 
membantai virus-virus dengan mudah. Jika di tubuh manusia sudah tak ada lagi virus- termasuk virus biologi dan ruhani 
(setan), maka sang manusia tersebut sehat jiwa raganya dan hatinya akan menjerit melihat penderitaan sesama. Akal dan 
jiwanya yang sehat akan mencegahnya dari melakukan perusakan sekecil apa pun. Dia kembali kepada fitrahnya sebagai 
manusia dan menemukan kembali kemampuannya sebagai Khalifah. Dia akan berdo’a, dan do’anya pasti langsung 
dikabulkan oleh Allah. Saya yakin, doanya pasti kebaikan untuk seluruh manusia dan jika terkabul maka seluruh manusia 
akan menjadi baik karena seluruh virus dalam tubuh segenap manusia ter-scan. Selanjutnya segenap manusia akan memiliki 
jiwa raga yang sehat dan dunia pun damai. Selamat datang di jaman keemasan… 

Kita merasa do’a kita tidak langsung dikabulkan. Setiap do’a juga akan menjadi sinyal-sinyal elektris yang selanjutnya akan 
dijadikan sesuatu yang penting untuk kita, ibarat sinyal-sinyal elektris pada komputer yang bisa dijadikan apa saja seperti 
software antivirus, tulisan-tulisan, movie, dan lain-lain. 

Ingatlah bahwa teknologi canggih Allah jauh lebih dulu menggunakan logika if-then yang menjadi dasar logika komputer. 

Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (QS. Al-Mu’min : 60) 

Setiap do’a pasti dikabulkan tetapi mungkin sinyal-sinyal elektris dari do’a kita dijadikan sesuatu yang paling penting dulu. 
Mungkin karena tubuh kita dalam bahaya, maka sinyal-sinyal elektris dari do’a dijadikan software antivirus dan jika sudah 
tak ada virus, baru dijadikan software-sofware (program) yang berguna bagi kita atau digunakan untuk mengupdate software-
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sofware yang telah kita miliki agar hidup kita menjadi mudah. Tentunya kita kesulitan menonton film di komputer jika media 
player kita out of date. Demikian halnya kita akan kesulitan mendapatkan rejeki jika ada masalah pada software downloader 
rejeki kita. Atau bisa juga mungkin kesulitan mencari rejeki kita disebabkan oleh browser rejeki yang putus hubungan dengan 
network karena kita tak pernah bersilaturahmi. Kesombongan, tak peduli pada orang lain, kikir, emosional, dan sebagainya 
dapat merusak downloader rejeki dan membuat browser rejeki disconnect. Tentunya jangan sampai Allah me-remove 
downloader dan browser kita karena tak berfungsi sehingga hanya menghabiskan memori komputer atau menjadi tempat 
virus bersarang sebab dapat mengacaukan program-program yang lain dan jika sudah parah, dapat mengacaukan system 
operasi. 

Ingatlah bahwa satu program di dalam tubuh kita jauh lebih canggih dan lebih hebat dari program computer tercanggih dan 
terhebat sedangkan di dalam tubuh kita ada jutaan program. Microsoft word adalah program yang hebat, bisa untuk membuat 
buku, artikel, tulisan-tulisan bagus yang bisa menghasilkan uang jika dipergunakan oleh ahlinya. Tentunya semakin baik 
keahlian menggunakan Microsoft word, semakin tau kehebatannya. Artinya, meskipun kita punya banyak program canggih 
dan hebat, percuma saja jika kita tak bisa dan tak mau menggunakannya serta kita tak tau akan kehebatan program-program 
di tubuh kita. 

Ajaran Islam sebagai AntivirAjaran Islam sebagai AntivirAjaran Islam sebagai AntivirAjaran Islam sebagai Antivirus: Satu Konsep Untuk Menanggulangi us: Satu Konsep Untuk Menanggulangi us: Satu Konsep Untuk Menanggulangi us: Satu Konsep Untuk Menanggulangi 
Semua VirusSemua VirusSemua VirusSemua Virus 

Manusia adalah computer super canggih yang jika berada pada system operasi yang tepat, mereka bisa membuat software 
sendiri. Mereka bisa membuat software antivirus, kedokteran, musik, dan lain-lain. Bahkan jika mereka mau berusaha 
menemukan caranya, mereka bisa memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dari google search engine, manusia super 
pencari informasi. 

Magic Wave, mengungkap Keajaiban Otak. Dalam ebook penjelasan productnya tertulis, “Cara kerja pikiran sama seperti 
suatu komputer yang sangat rumit. Pola pikir dan prilaku kita sama seperti program yang dipasang di komputer. Ada program 
yang Anda pasang sendiri. Ada program yang dipasang oleh kawan, keluarga, teman, guru atau lingkungan. Sama seperti 
komputer, pikiran kita juga dapat kemasukan virus pikiran. Yang dimaksud dengan virus pikiran adalah program-program 
pikiran yang merugikan kita”. 

Mereka yang tidak memiliki software kedokteran, jika terus-terusan belajar ilmu kedokteran, maka bisa saja lama kelamaan 
dalam dirinya terkumpul data yang akan membentuk suatu aplikasi dan membuat software kedokteran. Dalam dirinya 
terinstall software kedokteran yang juga jika mereka mau terus berusaha, software kedokteran dalam dirinya selalu versi 
terbaru yang lebih baik. 

Sayangnya, manusia adalah super computer canggih yang mau tidak mau harus saling terkoneksi dalam jaringan internet 
(kecuali si manusia tersebut uzlah atau mengasingkan diri sesuai perintah nabi dalam hadist riwayat Hudzaifah). Tak ada 
yang aman dari serangan virus terutama jika penggunanya ceroboh. Meskipun sebetulnya semuanya telah dipasang software 
antivirus, tapi jika penggunanya ceroboh, maka antivirusnya bisa kalah oleh virus yang bermacam-macam jenisnya. Ada 
Trojan, brontok, HIV, atheis, munafik, sombong, malas, dan lain-lain. 

Bisa saja virus masuk ke dalam software kedokteran Anda jika Anda ceroboh dan virus tersebut menyebar setiap Anda 
menggunakan software kedokteran Anda. Sehingga, software kedokteran Anda akhirnya jadi penebar virus tanpa Anda 
sadari. Mengobati sambil meracuni. 

Bahkan suatu saat nanti, bisa saja para pembuat virus menemukan cara membuat virus yang menyerang antivirus. Virus 
masuk ke dalam antivirus sehingga antivirus menjadi penyebar virus. Bukannya melindungi dan mengayomi data-data, malah 
menyerang data-data. Data-data yang seharusnya dilindungi dan diayomi malah ditembak, diperas, ditangkap tanpa bukti. 
Saat ini saja banyak oknum anggota antivirus yang sering berada di pusat-pusat virus. 
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Dalam tubuh manusia ada semacam angkatan kepolisian dan organisasi intel kepolisian yang tersebar di seluruh tubuh. Pada 
sistem ini terdapat juga kantor-kantor polisi dengan polisi penjaga, yang juga dapat menyiapkan polisi baru jika diperlukan. 
Sistem ini adalah sistem limfatik dan kantor-kantor polisi adalah nodus limfa. Polisi dalam sistem ini ada-lah limfosit. 

Sistem limfatik ini merupakan suatu keajaiban yang bekerja untuk kemanfaatan bagi umat manusia. Sistem ini terdiri atas 
pembuluh limfatik yang terdifusi di seluruh tubuh, nodus limfa yang terdapat di beberapa tempat tertentu pada pembuluh 
limfatik, limfosit yang diproduksi oleh nodus limfa dan berpatroli di sepanjang pembuluh limfatik, serta cairan getah bening 
tempat limfosit berenang di dalamnya, yang bersirkulasi dalam pembuluh limfatik. 

Cara kerja sistem ini adalah sebagai berikut: Cairan getah bening dalam pembuluh limfatik menyebar di seluruh tubuh dan 
berkontak dengan jaringan yang berada di sekitar pembuluh limfatik kapiler. Cairan getah bening yang kembali ke pembuluh 
limfatik sesaat setelah melakukan kontak ini membawa serta informasi mengenai jaringan tadi. Informasi ini diteruskan ke 
nodus limfatik terdekat pada pembuluh limfatik. Jika pada jaringan mulai merebak permusuhan, pengetahuan ini akan 
diteruskan ke nodus limfa melalui cairan getah bening. 

Jika setelah pengamatan atas sifat-sifat musuh ini terdeteksi adanya bahaya, maka dikeluarkan tanda bahaya. Pada tahap ini, 
di nodus limfa dimulailah produksi limfosit dan sel prajurit lainnya dengan sangat cepat. 

Setelah tahap produksi, prajurit baru diangkut ke garis depan medan perang. Prajurit baru ini berjalan dari nodus limfa ke 
pembuluh limfatik melalui cairan getah bening. Mereka berdifusi ke dalam aliran darah dari pembuluh limfatik, dan akhirnya 
sampai di medan perang. Inilah sebabnya nodus getah limfa pada daerah yang terinfeksi membengkak ter-lebih dahulu. Hal 
ini menunjukkan bahwa produksi limfosit pada daerah tersebut meningkat. 

Sekarang, coba kita ringkas sistem ini: 

- Suatu transportasi khusus yang meliputi seluruh tubuh. 

- Stasiun nodus limfa yang tersebar di daerah berbeda di seluruh tubuh. 

- Operasi intel yang ditujukan terhadap sel-sel musuh. 

- Produksi prajurit sesuai dengan hasil laporan intel. 

Sistem ini akan ambruk jika kehilangan salah satu saja dari elemennya. Dan mustahil baginya untuk berasal mula dari 
pengembangan bertahap sepanjang waktu. Misalnya, suatu sistem dengan limfosit dan nodus limfa tetapi tanpa pembuluh 
darah limfatik akan menjadi tak berguna. Sistem ini akan bekerja baik hanya jika semua elemennya tercipta secara simultan. 

Konsep al-qur’an dalam menghadapi semua jenis virus. 

Virus terjahat adalah setan karena setan memiliki semua jenis virus. Mulai dari virus pemecah belah persatuan, virus narkoba 
biang kejahatan, virus amarah, virus kriminalitas, hingga virus anti agama. Ketika kita sombong, virus sombong masuk. Jika 
kesombongan semakin sering, berarti virus sering masuk. Lama kelamaan virus akan terakumulasi, menyusun rencana 
penyerangan, dan merajalela merusak data-data yang kita butuhkan. 

Setan dalam tubuh kita membentuk barisan-barisan tangguh, bahkan kombinasi barisan pasukan khusus. Satu baris pasukan 
kriminalitas, satu baris pasukan narkoba, satu baris pasukan gangguan jiwa, kemudian kembali barisan pasukan kriminalitas, 
barisan pasukan narkoba, dan seterusnya. 

Tentunya ada yang ditakuti oleh setan dan setan itu sangat takut kepada Allah. Ayat al-qur’an yang kita baca akan menjadi 
sinyal-sinyal elektris antivirus. Sinyal-sinyal elektris antivirus dari ayat al-qur’an yang kit baca akan menghancurkan baris 
demi baris mereka, tergantung seberapa kekuatan sinyal-sinyal elektris antivirus yang kita kirim. Ayat-ayat kesombongan 
akan menghancurkan virus kesombongan. Ayat-ayat narkoba akan menghancurkan barisan demi barisan virus narkoba. Ayat-
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ayat peringatan akan mengingatkan semua virus. Dan seterusnya. Gunakanlah kombinasi ayat-ayat al-qur’an untuk 
menghancurkan pasukan virus gabungan. 

Sistem operasi 

Islam adalah system operasi seluruh alam sementara Islam Therapy adalah suatu upaya mengembalikan seluruh alam kepada 
system operasinya. Mengapa sekarang melakukan kebaikan justru menimbulkan berbagai masalah ? menurut saya, ini 
disebabkan karena kita berada dalam sistem operasi yang salah, bukan sistem operasi yang tepat untuk manusia melainkan 
sistem operasi setan. Oleh karena itu, jika kita ingin kebaikan menjadi kebahagiaan kita semua, kita harus berjuang bersama 
menjadikan alam semesta bersistem operasi yang tepat untuk umat manusia. Setan sukses karena mereka mau berjuang.  

Pembahasan singkat tentang system operasi, saya tulis ulang sesuai kebutuhan dari sebuah ebook berjudul PENGANTAR 
SISTEM OPERASI KOMPUTER karya Masyarakat Digital Gotong Royong (MDGR). Saya berharap Anda membaca ebook 
tersebut karena kegotong royongannya dalam menyusun ebook tersebut akan kita budayakan. Saya ingin penyusunan konsep 
Islam Therapy di masa depan menggunakan metode mereka sesuai Firman Allah, “dan bertolong-tolongan (bekerjasama)lah 
kalian dalam kebaikan” atau sesuai anjuran Nabi Muhammad agar kita selalu berjamaah karena dalam jamaah ada kekuatan 
dan pahala besar. 

Mendefinisikan istilah “sistem operasi” mungkin merupakan hal yang mudah, namun mungkin juga merupakan hal yang 
sangat ribet! Para pembaca sepertinya pernah mendengar istilah “system operasi”. Mungkin pula pernah berhubungan secara 
langsung atau pun tidak langsung dengan istilah tersebut. Namun, belum tentu dapat menjabarkan perihal apa yang 
sebetulnya dimaksud dengan kata “sistem operasi”. Sebaliknya, banyak pula yang pernah mendengar merek dagang 
“WindowsTM” atau pun istilah “GNU/Linux “, lalu mengidentikkan nama Windows TM atau GNU/Linux dengan istilah 
“sistem operasi” tersebut. 

Sebuah sistem komputer dapat dibagi ke dalam beberapa komponen utama, seperti “para pengguna”, “perangkat keras”, serta 
“perangkat lunak”. “Para pengguna” (users) ini merupakan pihak yang memanfaatkan sistem komputer tersebut. Para 
pengguna di sini bukan saja manusia, namun mungkin berbentuk program aplikasi lain, atau pun perangkat komputer lain. 
“Perangkat keras” (hardware) ini berbentuk benda konkret yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras ini merupakan 
inti dari sebuah sistem, serta penyedia sumber daya (resources) untuk keperluan komputasi. Diantara “para pengguna” dan 
“perangkat keras” terdapat sebuah lapisan abstrak yang disebut dengan “perangkat lunak” (software). Secara keseluruhan, 
perangkat lunak membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan perangkat keras. 

Perangkat lunak secara garis besar dibagi lagi menjadi dua yaitu “program aplikasi” dan “sistem operasi”. “Program aplikasi” 
merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh para pengguna untuk mencapat tujuan tertentu. Umpama, kita menjelajah 
internet dengan menggunakan aplikasi “Browser“. Atau mengubah (edit) sebuah berkas dengan aplikasi “Editor“. Sedangkan, 
“sistem operasi” dapat dikatakan merupakan sebuah perangkat lunak yang “membungkus” perangkat keras agar lebih mudah 
dimanfaatkan oleh para pengguna melalui program-program aplikasi tersebut. 

Sistem operasi berada di antara perangkat keras komputer dan perangkat aplikasinya. Namun, bagaimana caranya 
menentukan secara pasti, letak perbatasan antara “perangkat keras komputer” dan “sistem operasi”, dan terutama antara 
“perangkat lunak aplikasi” dan “sistem operasi”? Umpamanya, apakah “Internet ExplorerTM” merupakan aplikasi atau 
bagian dari sistem operasi 

Secara lebih rinci, sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer, dengan 
menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna 
dengan perangkat keras. Sistem operasi bertugas untuk mengendalikan (kontrol) serta mengkoordinasikan pengunaan 
perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Dengan demikian, sebuah sistem 
operasi bukan merupakan bagian dari perangkat keras komputer, dan juga bukan merupakan bagian dari perangkat lunak 
aplikasi komputer, apalagi tentunya bukan merupakan bagian dari para pengguna komputer. 
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Pengertian dari sistem operasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi 
merupakan sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Dalam hal ini sistem operasi seharusnya dirancang 
dengan mengutamakan kemudahan penggunaan, dibandingkan mengutamakan kinerja atau pun utilisasi sumber daya. 
Sebaliknya dalam lingkungan berpengguna-banyak (multi-user), sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk 
memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Akan tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat 
dikatakan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Misalnya embedded computer pada peralatan rumah tangga seperti mesin 
cuci dan sebagainya mungkin saja memiliki lampu indikator untuk menunjukkan keadaan sekarang, tetapi sistem operasi ini 
dirancang untuk 

bekerja tanpa campur tangan pengguna. 

Dari sudut pandang sistem, sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien 
(Resource Allocator). Sistem operasi ialah manager bagi sumber daya, yang menangani konflik permintaan sumber daya 
secara efisien. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat M/K (Masukan/Keluaran). Fungsi ini 
dikenal juga sebagai program pengendali (Control Program). Lebih lagi, sistem operasi merupakan suatu bagian program 
yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. 

Dari sudut pandang tujuan sistem operasi, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman 
digunakan (convenient) untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Tujuan lain sistem operasi ialah 
membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien. Dapat disimpulkan, bahwa sistem operasi merupakan 
komponen penting dari setiap sistem komputer. Akibatnya, pelajaran “sistem operasi” selayaknya merupakan komponen 
penting dari sistem pendidikan berbasis “ilmu komputer”. Konsep sistem operasi dapat lebih mudah dipahami, jika juga 
memahami jenis perangkat keras yang digunakan. Demikian pula sebaliknya. Dari sejarah diketahui bahwa sistem operasi 
dan perangkat keras saling mempengaruhi dan saling melengkapi. 

Struktur dari sebuah sistem operasi sangat tergantung pada perangkat keras yang pertama kali digunakan untuk 
mengembangkannya. Sedangkan perkembangan perangkat keras sangat dipengaruhi dari hal-hal yang diperlukan oleh sebuah 
sistem operasi.  

Islam Therapy anti virus 2Islam Therapy anti virus 2Islam Therapy anti virus 2Islam Therapy anti virus 2    

Sa’id bin Zubair berkata, ”Tatkala Iblis melihat Nabi SAW berdiri untuk melaksanakan shalat, ia pun berteriak. Tatkala 
Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, dia berteriak lagi hingga datang dan berkumpullah keturunan-keturunannya, 

maka ia berkata, ”Apakah kalian putus asa untuk mengembalikan umat Muhammad pada kemusyrikan setelah hari ini? 
Sebarkanlah fitnah pada agama mereka dan sebarkanlah ratapan (rasa kesedihan) dan syair (nyanyian, puisi) pada mereka!”  

(Diriwayatkan oleh Abu Ad Dunya) 

Seudah gue mempelajari neurosains, gue menganggap bahwa alam semesta kita adalah komputer besar, agama sebagai 
antivirus dan setan sebagai virusnya. 

kenapa Allah terus mengupdate agama? karena agama (antivirus) terus-terusan diserang virus yang makin pintar aja. hidup ini 
kan tentang permusuhan antara manusia dengan setan. kalo Allah gak bantu setan dan cuma mau bantu manusia, berarti Allah 
gak adil ama setan. jadi, setan juga Allah bantu dalam upaya menghancurkan musuhnya dan manusia Allah kasih agama buat 
melindungi program-program penting dalam diri manusia dari serangan virus. 

agama yahudi terserang virus sehingga agama harus diupdate. kemudian diturunkan agama nasrani, tapi lama-lama agama 
nasrani terserang juga. lalu Allah melaunching agama Islam, yang dalam agama Islam terkumpul segala antivirus2 
sebelumnya. 

ketika launching agama Islam, Iblis sebagai dedengkotnya virus menjerit dan para virus pada panik serta putus asa. tapi virus 
bikin lagi strategi buat ngancurin agama Islam dengan cara menyebarkan ratapan dan fitnah pada agama Islam. Mungkin 
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sebagaimana yang kita baca dalam hadist di atas, Iblis berteriak melihat Sofware Antivirus yang sedang bekerja men-scan 
pasukannya. Nabi Muhammad Men-scan virus dalam dirinya melalui sholat untuk memudahkan proses scanning viruses di 
luar dirinya. 

Sebetulnya dalam diri gue terinstall Sofware Islam Anti Virus (Antivirus One Stop Centre). Gue dikasih beberapa pilihan dan 
biasanya sarannya adalah “acces deny” tapi gue selalu pilih “ignore”. Gue mau dugem, tilililit, Acces deny? Delete files? 
Move to quarantine? Ignore aja dululah tapi balik dugem gue scan semua virus dengan ayat-ayat al-qur’an untuk mengurangi 
dampak buruk dugem. 

Terus gue juga melakukan kebaikan-kebaikan (Terapi sedekah,  Terapi bicara sopan, Terapi senyum, Terapi menolong orang 
lain, Terapi mandi, dll) karena setan itu anti kebaikan sebab kebaikan bukan fithrah mereka. Semakin kita tidak suka 
kebaikan, berarti semakin banyak virus dalam jiwa dan raga kita yang pasti akan menghancurkan diri kita. 

Misalnya kalo kita terserang virus atheisme, kita scan virus dalam diri atau jiwa kita dengan ayat-ayat tentang atheisme 
sambil berusaha menghindari masuknya berbagai jenis virus yang lain. Insya Allah, seudah jumlah virus atheisme berkurang, 
pintu hati kita semakin terbuka. Gue sendiri terus men-scan virus-virus kedurhakaan gue dan yang menolak membaca 
berulang-ulang ayat-ayat tentang kedurhakaan bukan gue, melainkan setan. 

Sebelum baca firman-firman Allah, gue bilang ama setan. 

“Gue emang gak takut ama Allah tapi gue tau kalo kalian paling takut sama Allah.. gue gak bisa baca ayat al-qur’an dengan 
pengkhayatan, tapi kalian pasti mengkhayati ayat-ayat al-qur’an yang mau gue baca… kalian pasti tau betapa agungnya 
Firman-firman Allah Yang Maha Besar karena kalian adalah makhluk yang menyaksikan secara langsung kekuasaan Allah.. 
gue gak takut ama Allah karena kalian menutupi hati gue.. 

Ibadah setan adalah menyengsarakan orang kafir. Logika If (jika)-Then (maka) berlaku. Jika kamu tidak menjaga kebersihan, 
maka kuman akan menyengsarakanmu. Jika kamu melanggar aturan Allah, maka setan akan menyengsarakanmu. Setan pasti 
menolak dianggap beribadah kepada Allah. Gue manfaatkan kesombongan setan untuk mengurangi dampak buruk dosa yang 
gue perbuat. Munafik kalo ada orang yang merasa diri bebas dosa. Akui saja kalo kita gak bisa menghindari dosa dan kita 
harus punya cara agar dampak buruk dosa yang kita perbuat gak terlalu membahayakan, terutama bagi mereka yang sistem 
kekebalan jiwa-raganya menurun. 

Ketika setan menyengsarakan gue, gue bilang, ”kalian sedang beribadah kepada Allah dengan menyengsarakan gue yang 
durhaka kepada Allah”.. Setan langsung kabur saking gak mau dibilang sedang beribadah kepada Allah berdasarkan naluri 
kesombongannya. 

Cara gue ngusir setan, bisa digunakan untuk siapa aja, terutama para pelaku pesugihan dan pemuja setan yang ingin kembali 
kepada Allah. Sekarang kalian udah tau gimana sengsaranya jadi pengikut setan. Udahlah, yang udah udah aja. Kalian udah 
dapat pelajaran yang sangat berharga. Kalian udah tau siapa setan. Pintu tobat tetap terbuka sampai sekarat tiba. Bagaimana 
pun kita sekarang, yang penting akhirnya baik (khusnul khotimah). (he.he.he gue jadi ingat. Gue punya tempat buat numpang 
curhat melampiaskan unek-unek gue di suatu blog dan ada yang berkomentar : Iblis kok mau tobat?)  

Memang, kemusyrikan bisa me-remove atau men-delete software anti virus kita. Coba lihat recycle bin kita. Kalo gak ada, 
download aja lagi. Hati-hati download software anti virus dari situs yang kurang bisa dipercaya soalnya kadang mereka bagi-
bagi software anti virus yang di dalamnya ada virusnya. Cara yang aman adalah “beli” software Islam anti virus kepada Allah 
dengan cara taubat dan menginstallnya dengan mengamalkan Islam secara kaffah. 

Buruan scan virus ditubuh kita biar program-program kita selamat. Jangan sampe seudah hardware (tubuh) kita dikubur, 
Sofware kita diangkat ke langit dan discan atau di-defrag di akhirat. Semakin parah kerusakan, proses scan atau defragment-
nya semakin lama. Kalo rusak total, ya di-scan selamannya.. 
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Senjata Cerdas : Antibodi 

Antibodi merupakan senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke tubuh 
manusia. Senjata ini diproduksi oleh sel-sel B, sekelompok prajurit pejuang dalam sistem kekebalan. Antibodi akan 
menghancurkan musuh-musuh penyerbu. Antibodi mempunyai dua fungsi, pertama untuk mengikatkan diri kepada sel-sel 
musuh, yaitu antigen. Fungsi kedua adalah membusukkan struktur biologi antigen tersebut lalu menghancurkannya. 

Berada dalam aliran darah dan cairan non-seluler, antibodi mengikatkan diri kepada bakteri dan virus penyebab penyakit. 
Mereka menandai molekul-molekul asing tempat mereka mengikatkan diri. Dengan demikian sel prajurit tubuh dapat 
membedakan sekaligus melumpuhkannya, layaknya tank yang hancur dan tak dapat bergerak atau melepaskan tembakan 
setelah dihantam rudal saat pertempuran. Antibodi bersesuaian dengan musuhnya (antigen) secara sempurna, seperti anak 
kunci dengan lubangnya yang dipasang dalam struktur tiga dimensi. 

Tubuh manusia mampu memproduksi masing-masing antibodi yang cocok untuk hampir setiap musuh yang dihadapinya. 
Antibodi bukan berjenis tunggal. Sesuai dengan struktur setiap musuh, maka tubuh menciptakan antibodi khusus yang cukup 
kuat untuk meng-hadapi si musuh. Hal ini karena antibodi yang dihasilkan untuk suatu penyakit belum tentu mangkus bagi 
penyakit lainnya. 

Membuat antibodi spesifik untuk masing-masing musuh merupakan proses yang luar biasa, dan pantas dicermati. Proses ini 
dapat terwujud hanya jika sel-sel B mengenal struktur musuhnya dengan baik. Dan, di alam ini terdapat jutaan musuh 
(antigen). 

Hal ini seperti membuat masing-masing kunci untuk jutaan lubang kunci. Perlu diingat, dalam hal ini si pembuat kunci harus 
mengerjakannya tanpa mengukur kunci atau menggunakan cetakan apa pun. Dia mengetahui polanya berdasarkan perasaan. 

Adalah sulit bagi seseorang untuk mengingat pola kunci, walau cuma satu. Jadi, apakah mungkin seseorang mampu 
mengingat desain tiga dimensi dari masing-masing kunci yang sesuai untuk membuka jutaan lubang kunci? Tentu saja tidak. 
Akan tetapi, satu sel B yang sedemikian kecil untuk dapat dilihat oleh mata, menyimpan jutaan bit informasi dalam 
memorinya, dan dengan sadar menggunakannya dalam kombinasi yang tepat. Tersimpannya jutaan formula dalam suatu sel 
yang sangat kecil merupakan keajaiban yang diberikan kepada manusia. Yang tak kurang menakjubkan adalah bahwa 
kenyataannya sel-sel menggunakan informasi ini untuk melindungi kesehatan manusia. 

Struktur Antibodi  

Sebelumnya telah dikatakan bahwa antibodi termasuk protein. Jadi, pertama-tama mari kita pelajari struktur protein tersebut. 

Protein tersusun dari asam amino. Dua puluh jenis asam amino berbeda disusun dalam urutan yang berbeda untuk 
membentuk protein-protein yang berlainan, umpama membuat pelbagai kalung menggunakan manik-manik dengan dua puluh 
warna berbeda. Perbedaan utama antara protein-protein tersebut adalah urutan asam aminonya. 

Perlu diingat, setiap kesalahan dalam urutan asam amino menjadikan protein tidak berguna, dan bahkan berbahaya. Karena 
itu, tidak boleh ada kesalahan sekecil apa pun dalam urutannya. 

Jadi, bagaimana penghasil protein dalam sel dapat mengetahui bagaimana urutan asam amino yang menyusun mereka, dan 
protein apa yang akan dihasilkan? Instruksi untuk setiap protein dengan ribuan tipe yang berbeda dilakukan oleh gen yang 
ditemukan di bank data genetik pada inti sel. Dengan demikian, gen-gen ini dibutuhkan untuk memproduksi antibodi. 

Ada suatu keajaiban penting disini. Di dalam tubuh manusia hanya ada seratus ribu gen, padahal antibodi yang dihasilkan 
1.920.000. Artinya, sekitar sembilan ratus ribu gen hilang. 
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Lalu bagaimana mungkin sekelompok kecil gen mampu memproduksi antibodi sebanyak sepuluh kali lipat dari jumlahnya? 
Di sinilah keajaiban itu tersingkapkan. Sel menggabungkan seratus ribu gen yang dikandungnya itu dengan kombinasi 
berbeda untuk membentuk suatu antibodi baru. Sel tersebut menerima informasi dari beberapa gen dan menggabungkannya 
dengan informasi gen lain dan membuat produksi yang diinginkan berdasarkan kombinasi informasi tersebut. Inilah salah 
satu strategi Program Islam Therapy untuk menghadapi segala jenis virus dan di sinilah pentingnya skill nge-mix. 

Sebanyak 1.920.000 antibodi berbeda dibentuk dari 5.200 buah kombinasi. Proses ini memperlihatkan suatu kearifan dan 
perencanaan yang terlalu hebat untuk dipahami otak manusia, apalagi untuk merancangnya. 

Anti Virus One Stop Centre 

Agama Islam dapat kita jadikan Anti Virus One Stop Centre, Anti Virus paling komprehensif yang di dalamnya ada seluruh 
anti virus yang pernah ada (Islam adalah Sofware anti virus ultimate yang tak akan diturunkan lagi Anti virus setelah Islam). 
Satu anti virus yang ada dalam Islam, bisa untuk mengatasi beragam jenis virus. 

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa diurai. Benda-benda tersusun dari atom-atom. Demikian halnya dengan 
tubuh manusia yang tersusun dari sel-sel yang membentuk jaringan dan organ-organ tubuh. Ingatlah ketika seorang ulama 
memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman dengan waktu sekejap mata. Berarti ketika itu kerajaan Ratu 
Bilqis diurai menjadi atom-atom dan disatukan kembali dalam waktu kurang dari satu detik! Sang ulama bisa, mengapa kita 
tidak? Karena otak kita sama dengan otak beliau, kita juga pasti bisa melakukannya. Bagi Anda yang koneksi kepada Allah-
nya bagus, Anda bisa mendownload sofwarenya kepada Allah. Tidak mustahil bila suatu hari nanti kita main bola seperti film 
Shaolin Soccer, berkelahi seperti Neo (yang kehebatannya diperoleh hanya dalam waktu yang singkat) dalam film The 
Matrix. Namun selanjutnya mereka merasa diri memiliki kekuatan di atas Tuhan. Agama ditinggalkan, kekacauan berada di 
puncaknya, semua manusia durhaka, dan kiamat pun datang. 

Bayangkanlah jiwa dan raga kita diurai. Program-program dalam jiwa dan raga kita diurai satu persatu. Program Kebaikan 
kita urai menjadi akal sehat, menolong orang lain, bahagia, sehat, selamat, puas hati, dan seterusnya. Program keburukan kita 
urai menjadi dengki, dendam, buruk sangka, amarah, dan seterusnya. Program kebaikan adalah program-program penting 
bagi manusia yang ingin hidup bahagia, sukses, sehat, selamat dan seterusnya sedangkan program keburukan adalah untuk 
menghancurkan program-program kebaikan. 

Dr. Karl Maninger adalah seorang spesialis penyakit jiwa dari Mayo, yang menulis buku berjudul Man Against Himself, 
dalam edisi terjemahannya, dikatakan : “Buku Dr. Maninger tidak akan memberikan kaidah-kaidah tentang bagaimana 
menghindari depresi. Tapi buku tersebut hanya akan memberikan laporan tentang bagaimana kita sendiri bisa menghancurkan 
tubuh dan otak kita dengan kegelisahan, frustasi, kedengkian, dendam, pemberontakan dan rasa takut”. 

Untuk HIV/AIDS?  

Penderita HIV/AIDS adalah salah satu yang terparah. Kekebalan tubuh mereka menurun, bahkan jumlah CD4 mereka bisa 
nol. Saya nyatakan bahwa solusi untuk mengatasi HIV/AIDS adalah Agama Islam (Saya lebih suka pernyataan saya ini 
dianggap sebagai pernyataan seorang setanis). Misalnya, Terapi Iman. Banyak orang yang imannya minim langsung shock 
begitu diberitahu bahwa ia HIV Positif yang mana kepanikan, ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, dan sebagainya akan 
semakin menguatkan dan memperbanyak virus dalam dirinya. 

Meskipun saya seorang setanis, ketika saya tahu saya HIV Positif, saya tenang-tenang saja karena keimanan saya cukup 
bagus dan saya sudah tau solusinya. Ketika Anda melihat jiwa saya labil, itu karena saya mengidap penyakit yang lebih parah 
dari HIV/AIDS. Saya mengidap Sindrom MYT, yaitu kumpulan gejala penyakit jiwa yang disebabkan oleh menurunnya 
system kekebalan jiwa. 

Islam mengajarkan semua program-program untuk mengatasi HIV/AIDS mulai dari Preventif, Kuratif, hingga after care. 
Bagaimana tentang “orang-orang Islam” yang men-stigma ODHA? Stigma tidak diajarkan oleh Islam, stigma adalah ajaran 
Setan! Saya hanya mengakui dua ajaran. Ajaran Islam (di dalamnya ada semua agama dan kebaikan) dan ajaran Setan (di 
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dalamnya ada semua keburukan). Artinya, jika bukan muslim berarti setanis. Tapi ada juga yang muslim-setanis dan setanis-
muslim. 

Saya tidak setuju dengan “orang-orang Islam” yang mengarahkan kaum muslimin agar memusuhi agama lain, Yahudi 
misalnya. Mereka bilang “Orang-orang Yahudi” membantai orang-orang Islam dengan biadab di Gaza padahal saya 
menganggap mereka bukan orang-orang Yahudi melainkan kaum setanis. Bahkan umat Yahudi sendiri mengutuk mereka dan 
tidak mengakui mereka sebagai umat Yahudi. Agama Yahudi adalah agama samawi, sama dengan Islam dan mustahil 
mengajarkan tindakan-tindakan pembantaian. Musuh kita adalah setan, bukan umat agama lain, jangan terkecoh oleh setanis 
yang mengadu domba kita !. 

Kita menganggap bahwa kehancuran moral bangsa kita adalah program Kristen padahal para pastur dan pendeta sendiri 
kelabakan dengan kehancuran moral umat kristiani. Saya tekankan, kehancuran moral bangsa kita bukan program agama lain 
melainkan program setan dan setanis berbaju agama. 

Sebagai ODHA, saya tidak berusaha agar orang lain peduli kepada saya tetapi saya berusaha peduli kepada diri sendiri. 
Percuma orang lain peduli kepada kita tapi kita sendiri tidak peduli kepada diri sendiri. Kita tidak mau hidup sehat, tidak mau 
merubah perilaku, masih pakai narkoba suntik dan melakukan seks bebas. 

ODHA adalah orang yang berpotensi menjadi salah satu orang-orang terdepan dalam agama Islam. Mereka berpotensi 
mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Misalnya dalam sunnah mencuci tangan sebelum makan. Bagi orang yang system 
kekebalan tubuhnya bagus, mungkin tidak mengamalkan sunnah Nabi yang kita anggap sepele ini tidak berakibat fatal. 
Tetapi bagi ODHA yang system kekebalan tubuhnya menurun terutama yang jumlah CD4-nya nol, tidak cuci tangan sebelum 
makan bisa mengakibatkan masalah yang sangat serius. 

Pengamalan agama Islam bisa membuat kekebalan tubuh kita meningkat dan mengusir setan sebagai panglima virus. Pasukan 
tanpa panglima pasti kocar-kacir. Virus sembunyi ketika kekebalan tubuh kita naik, sebagaimana para Bandar narkoba yang 
sembunyi ketika aparat menunjukkan kekuatannya seperti yang telah saya jelaskan pada bagian pertama Islam Therapy Anti 
Virus. 

Seorang bayi selamat dari HIV yang ada di tubuh orang tuanya karena orang tuanya hanya bersenggama ketika jumlah CD4-
nya tinggi. Dengan demikian, amalkan agama Islam, tingkatkan CD4, dan tak perlu bersenggama dengan istri yang sah 
dengan menggunakan kondom karena bersenggama pakai kondom itu teu ngeunah ha.ha.ha… 

Anda tak perlu ragu-ragu menikah dengan ODHA selama sang ODHA mengamalkan ajaran Islam seperti berdakwah, 
bergaya hidup sehat, melakukan kebaikan-kebaikan, rajin membaca al-qur’an, dan lain-lain. Silahkan baca Ebook Islam 
Therapy sebagai panduan. By the way, jadi istri saya, Mau? Mau? Mau? 

Untuk virus computer?  

Untuk saat ini, saya belum bisa mengajukan solusi untuk mengatasi virus komputer karena pengetahuan saya tentang virus 
komputer belum mendalam dan saya belum tahu bagaimana cara membuat software anti virus untuk Komputer. Saya masih 
mempelajari tentang virus komputer di InfoGue.Com. 

Mudah-mudahan para pembuat software anti virus computer suatu hari nanti memberi kesempatan kepada saya untuk 
mengetahui cara membuat software anti virus. Saya persilahkan kepada ahlinya yang tertarik dengan konsep yang saya 
ajukan untuk mengembangkannya. Yang bisa saya lakukan dengan konsep Islam Therapy Anti Virus adalah mengatasi virus 
di otak para pembuat dan penyebar virus komputer karena tak akan ada virus komputer kalau tidak ada yang membuat dan 
menyebarkannya. Tetapi jika Anda mempelajari tentang neurosains, Anda akan tahu bahwa komputer dan alam semesta kita 
sama-sama sinyal-sinyal elektris. Mudahnya, tonton saja dulu film The Matrix. 
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Atau bisa saja para pembuat dan penyebar virus kita berikan tugas penting menciptakan keselamatan komputer dan jaringan 
komputer di dunia sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Islam Therapy. Bukan hanya itu, mereka juga kita 
tugaskan untuk menjaga otak dan jaringan otak seluruh (alam semesta) manusia dari segala virus. Wallahu A’lam  

International Super Cop (Program Muhammad Yusuf feat: Polres 
Kuningan) 

Pada hari rabu 03-06-2009, saya ikut penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS untuk ibu-ibu Bhayangkari di Polres 
Kuningan. Awalnya acara berjalan biasa-biasa saja seperti penyuluhan-penyuluhan biasanya. namun di penghujung acara, ada 
yang luar biasa. Belasan anggota Polres Kuningan masuk dan berbaris dengan gagah di depan. Mereka mengajak semuanya 
berdiri. Kemudian mereka mengumandangkan asma al husna dengan begitu kompak, dipimpin langsung oleh Kapolres 
Kuningan. Saya sempat merasakan kembalinya ”sesuatu yang hilang” dalam jiwa saya, bahkan mata saya berkaca-kaca. 
Mungkin karena virus-virus dalam diri saya terscan oleh bacaan asma al husna para anggota Polres Kuningan. Dan saya pun 
mendapatkan inspirasi yang bagus. 

ALLAH memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. 
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-Asma al-Husna ini jumlahnya ada 99, karena ALLAH menyukai bilangan yang 
ganjil. 

Sesungguhnya ALLAH mempunyai sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang satu. Barangsiapa menghitungnya, 
niscaya ia masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Sembilan puluh sembilan nama tsb menggambarkan betapa baiknya ALLAH. Nama-nama dalam Asmaul Husna ini, ALLAH 
sendirilah yang menciptakannya. 

Mengenal dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah suatu ilmu yang sangat agung, penuh dengan kebaikan 
dan keutamaan, dan beraneka ragam buah dan manfaatnya. 

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullâh , “Makhluk yang paling Dia cintai adalah siapa yang bersifat dengan konsekwensi dari 
(Al-Asmâ` Al-Husnâ itu). Dan (makhluk) yang paling Dia benci adalah siapa yang bersifat dengan kebalikan dari (Al-Asmâ` 
Al-Husnâ itu). Karena itu (Allah) membenci orang yang kafir, zholim, jahil, keras hatinya, bakhil, penakut, hina, dan bejat. 
Sedang (Allah) Subhânahu adalah Jamîl (Maha indah, elok) cinta kepada keindahan, Alîm cinta terhadap ulama, Rahîm cinta 
kepada orang yang merahmati, Muhsin (Maha Memberi kebaikan) cinta kepada orang yang berbuat kebaikan, Syakûr (Maha 
Pembalas Jasa) cinta kepada orang yang bersyukur, Shabûr (Yang Maha Sabar) cinta kepada orang yang bersabar, Jawwâd 
(Maha Dermawan) cinta kepada orang-orang yang dermawan dan berbuat kebajikan, Sattâr cinta kepada As-Sitr, Qodîr 
mencela kelemahan -“dan mukmin yang kuat lebih Dia cintai dari mukmin yang lemah”, Afuw (Maha Pemaaf) cinta kepada 
sifat pemaaf, dan Witr (Yang Maha Satu) cinta kepada yang witir. Setiap yang dicintai oleh Allah maka itu dari pengaruh 
nama-nama dan sifat-sifat-Nya dan konsekwensinya. Dan setiap yang Dia benci maka itu dari apa yang bertentangan dan 
berlawanan dengannya.” 

Dalam tubuh manusia ada semacam angkatan kepolisian dan organisasi intel kepolisian yang tersebar di seluruh tubuh. Pada 
sistem ini terdapat juga kantor-kantor polisi dengan polisi penjaga, yang juga dapat menyiapkan polisi baru jika diperlukan. 
Sistem ini adalah sistem limfatik dan kantor-kantor polisi adalah nodus limfa. Polisi dalam sistem ini ada-lah limfosit. 

Sistem limfatik ini merupakan suatu keajaiban yang bekerja untuk kemanfaatan bagi umat manusia. Sistem ini terdiri atas 
pembuluh limfatik yang terdifusi di seluruh tubuh, nodus limfa yang terdapat di beberapa tempat tertentu pada pembuluh 
limfatik, limfosit yang diproduksi oleh nodus limfa dan berpatroli di sepanjang pembuluh limfatik, serta cairan getah bening 
tempat limfosit berenang di dalamnya, yang bersirkulasi dalam pembuluh limfatik. 

Cara kerja sistem ini adalah sebagai berikut: Cairan getah bening dalam pembuluh limfatik menyebar di seluruh tubuh dan 
berkontak dengan jaringan yang berada di sekitar pembuluh limfatik kapiler. Cairan getah bening yang kembali ke pembuluh 
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limfatik sesaat setelah melakukan kontak ini membawa serta informasi mengenai jaringan tadi. Informasi ini diteruskan ke 
nodus limfatik terdekat pada pembuluh limfatik. Jika pada jaringan mulai merebak permusuhan, pengetahuan ini akan 
diteruskan ke nodus limfa melalui cairan getah bening. 

Jika setelah pengamatan atas sifat-sifat musuh ini terdeteksi adanya bahaya, maka dikeluarkan tanda bahaya. Pada tahap ini, 
di nodus limfa dimulailah produksi limfosit dan sel prajurit lainnya dengan sangat cepat. 

Setelah tahap produksi, prajurit baru diangkut ke garis depan medan perang. Prajurit baru ini berjalan dari nodus limfa ke 
pembuluh limfatik melalui cairan getah bening. Mereka berdifusi ke dalam aliran darah dari pembuluh limfatik, dan akhirnya 
sampai di medan perang. Inilah sebabnya nodus getah limfa pada daerah yang terinfeksi membengkak ter-lebih dahulu. Hal 
ini menunjukkan bahwa produksi limfosit pada daerah tersebut meningkat. 

Sekarang, coba kita ringkas sistem ini: 

- Suatu transportasi khusus yang meliputi seluruh tubuh. 

- Stasiun nodus limfa yang tersebar di daerah berbeda di seluruh tubuh. 

- Operasi intel yang ditujukan terhadap sel-sel musuh. 

- Produksi prajurit sesuai dengan hasil laporan intel. 

Sistem ini akan ambruk jika kehilangan salah satu saja dari elemennya. Dan mustahil baginya untuk berasal mula dari 
pengembangan bertahap sepanjang waktu. Misalnya, suatu sistem dengan limfosit dan nodus limfa tetapi tanpa pembuluh 
darah limfatik akan menjadi tak berguna. Sistem ini akan bekerja baik hanya jika semua elemennya tercipta secara simultan. 

Sebagaimana yang telah saya singgung dalam halaman satu dunia, satu tubuh yang satu induk dengan halaman ini, saya 
menganggap manusia adalah sel-sel tubuh saya. karena saya ingin sehat, maka saya harus mengoptimalkan potensi sel-sel 
tubuh saya agar tugas mereka semakin baik dalam mengatasi penyakit-penyakit saya. semakin cepat penyakit saya hilang, 
semakin baik. 

Asma al Husna Sumber Kekuatan Manusia 

Kini, ijinkanlah saya mencoba memberi suatu penjelasan yang mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi para polisi untuk 
mengembangkannya. Berikut ini adalah beberapa sofware dalam sistem operasi asma al husna yang seharusnya dimiliki oleh 
para polisi. Sofware yang saya maksud adalah karya Allah langsung, bukan kecanggihan sofware karya Allah via manusia. 
Sofware-sofware ini secara otomatis menscan dulu semua virus yang ada. 

al-Qawiyy, Yang Maha Kuat  

Pada Induk halaman (Khalifah alam semesta dan setan), saya telah menjelaskan sedikit tentang kehebatan seorang manusia. 
Bayangkan, kekuatan satu malaikat saja cukup untuk meluluhlantakan planet bumi, apalagi kekuatan seorang manusia yang 
lebih mulia dari malaikat? 

Ketika Mi’raj, Nabi Muhammad hanya memerlukan waktu satu malam untuk naik ke langit dan turun ke bumi. Total jarak 
selama perjalanannya mungkin bisa mencapai jutaan triliun tahun cahaya. Mestinya baja sekalipun mencair apabila dipaksa 
menempuh perjalanan sedemikian jauh dengan waktu hanya satu malam. Apalagi harus menghadapi gas-gas berbahaya yang 
berada di sekitar luar angkasa tanpa perlengkapan yang biasa digunakan oleh para astronot. 

Yang perlu dipertanyakan saat ini, mengapa kita tidak mampu mengangkat barang seberat seribu ton, padahal di dalam diri 
kita ada alam semesta dengan berat total lebih dari bermilyar-milyar triliun ton? Betapa hebatnya jika kaum muslimin dapat 
menemukan cara memanfaatkan potensi kekuatan maha dahsyat yang diberikan Allah kepada mereka. 
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Tentunya satu orang polisi saja cukup untuk menghadapi seluruh pasukan penjahat yang ingin mengacaukan dunia. ”Dan 
pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. Adzariat : 21) ”barangsiapa yang mengenal dirinya, 
maka akan mengenal Tuhannya (al-Hadist). 

Insya Allah, jika para polisi kita telah menginstall/terinstall/diinstallkan sofware al-Qawwiyy, dunia ini aman. 

Jika seluruh informasi buku perpustakaan di dunia atau seluruh informasi jaringan telekomunikasi di dunia dimasukkan ke 
dalam otak, otak manusia tidak akan penuh. 

Jika setiap detik dimasukkan 10 informasi sampai kita meninggal, ke dalam otak kita, misalnya sampai umur kita 100 tahun, 
maka otak manusia belum terisi separuhnya, sungguh fantastis.. 

Kapasitas otak manusia adalah angka satu diikuti angka nol yang panjangnya 10 pangkat 5 juta kilometer. Deretan nol 
sepanjang 10 pangkat 5 juta kilometer adalah sebanding dengan perjalanan bumi ke bulan sebanyak 14 kali pulang pergi. 

Potensi otak manusia yang digunakan rata-rata hanya sekitar 0,0001% dari potensi otak manusia yang sesungguhnya. Para 
ahli jiwa pada tahun 1950 meneliti bahwa potensi otak manusia yang digunakan rata-rata hanya sekitar 50%, pada tahun 1970 
sebesar 10%, tahun 1980 sekitar 1%, dan tahun 1990 yaitu 0,01%. Saat ini rata-rata potensi otak manusia yg digunakan 
kurang lebih 0,0001%. 

Otak merupakan komputer yang paling hebat yang dimiliki manusia. Dengan kekuatan pikiran (the power of mind), manusia 
mampu melakukan banyak hal. Nah, Anda dapat membuat program terhadap diri Anda sesuai dengan apa yang Anda 
inginkan. Anda ingin sukses buatlah programnya dan tanamkan program-program itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. 
Sebagaimana Anda meng-install program pada sebuah PC. 

ar-Raqiib,Yang Maha Mengawasi 

Dengan sofware ini, polisi dapat menjadi pengawas yang hebat dan tepat sasaran. Sofware ini dapat mendeteksi mana 
penjahat mana orang baik dengan sangat canggih. Meskipun bersorban, berdasi, jika dia penjahat maka akan terdeteksi dan 
meskipun bertatto, berwajah sangar, jika dia orang baik, maka polisi mengetahuinya. Pandangan matanya dapat mengawasi 
alam semesta miliknya secara detail. Udah deh, kecanggihan pandangan Robocop gak ada apa-apanya. 

al-Waliyy,Yang Maha Melindungi 

Dengan sofware ini, polisi betul-betul menjadi pelindung yang membuat yang dilindungi merasa aman. Cukup satu orang 
polisi yang jadi pengawal presiden. Sinyal bahaya selemah dan sejauh apa pun akan terdeteksi. 

al-Hamiid, Yang Maha Terpuji 

Meskipun hebat, tapi polisi diprogram agar serba terpuji. Selemah apa pun sinyal tak terpuji, secara otomatis langsung terscan 
dan terdelete. 

al-Mubdi’, Yang Maha Memulai 

Jika ada tindakan kriminal, Spiderman adalah yang paling dulu ke TKP. Dengan sofware ini, polisi bisa jutaan kali lebih baik 
dari Spiderman. Memang, sekarang para polisi selalu datang paling belakang tapi mudah-mudahan di masa depan, mereka 
yang paling duluan. Tiba di TKP, secara otomatis sofware-sofware pendukung teraktifkan. Mengawasi, melindungi, 
menemukan, mencegah, dan lain-lain. 
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al-Qayyuum, Yang Maha Mandiri 

Dengan sofware ini, polisi tak perlu menunggu bantuan datang. Semuanya dilakukan serba mandiri. Mungkin kita perlu 
menonton kembali Film The Matrix yang berdasarkan Neurosains. Butuh apa-apa, minta kepada Allah, langsung ada. Butuh 
senjata, langsung dikirim miliaran senjata. Tinggal pilih. 

al-Waajid, Yang Maha Menemukan 

Dengan sofware ini, apa yang dicari pasti ditemukan. Sekarang jika ada kejadian, polisi cari informasi, barang bukti, saksi, 
dan sebagainya agar nanti tidak melanggar hukum. Mudah-mudahan di masa depan, polisi datang dan langsung menemukan 
segalanya tanpa ada keraguan seperti kita tidak ragu kepada data yang dihasilkan oleh sofware. Kalkulator buatan manusia 
saja tak pernah salah hitung. Kemampuan polisi seperti ini jutaan kali lebih hebat dari kemampuan Google Search Engine. 

al-Maajid, Yang Maha Mulia 

Selemah apa pun sinyal kehinaan dalam diri dan diluar diri, langsung terdeteksi, terscan dan terhapus. 

ash-Shamad, Yang Maha Dibutuhkan 

Dengan sofware ini, polisi tau apa yang sangat dibutuhkan darinya oleh masyarakat dan hidup tepat sesuai yang dibutuhkan. 

azh-Zhaahir Yang Maha Nyata 

al-Baathin, Yang Maha Gaib 

ini adalah sofware yang harus dimiliki oleh intel agar penyamarannya betul-betul ghaib, tak bisa terdeteksi. 

al-Waalii, Yang Maha Memerintah 

al-Muntaqim, Yang Maha Penyiksa 

al-’Afuww,Yang Maha Pemaaf 

al-Muqsith, Yang Maha Adil 

al-Jaami’, Yang Maha Pengumpul 

al-Maani’, Yang Maha Mencegah 

adh-Dhaarr, Yang Maha Pemberi Derita 

an-Naafi’, Yang Maha Pemberi Manfaat 

al-Haadii, Yang Maha Pemberi Petunjuk 

al-Badii’, Yang Maha Pencipta 

ash-Shabuur, Yang Maha Sabar 
 
 
 
 



Islam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam SIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapiebagai Modalitas Terapi    

 

 394

Software MYT Antivirus 666 

Sofware MYT Antivirus 666 adalah software anti virus berbasis ajaran Islam. Software ini sangat bermanfaat bagi para 
setanis dan para pendosa. Ada pun yang menjadi target utamanya adalah setan sebagai sinyal-sinyal elektris penyebar virus 
pada manusia. Seorang manusia yang terlindung dari virus, maka ia dapat mengoptimalkan segala potensinya sebagai 
Khalifah alam Semesta. 

Para ulama menafsirkan makna al-qalbu dengan jantung sementara hadis nabi menyatakan bahwa barangsiapa yang qalbunya 
buruk, maka kepribadiannya juga buruk. Juga ada hadis yang menyatakan bahwa jika qalbu manusia tidak dikelilingi oleh 
setan, maka manusia tersebut dapat melihat kerajaan langit. 

Selain itu, ada beberapa data penelitian di bidang neurosains bahwa pusat jiwa (pusat kecerdasan, perasaan, semangat, 
motivasi, kebaikan, dsb) bukanlah otak, melainkan jantung. Seorang pasien seperti kehilangan jiwa, tidak ada emosi, setelah 
melakukan transplantasi jantung. 

Hanya saja saya secara pribadi berhipotesis bahwa jiwa itu ibarat system operasi sedangkan otak sebagai CPU. Wallahu 
a’lam 

Cara menginstall 

Tidak ada yang sulit dalam ajaran Islam kecuali kita menyulitkan diri sendiri. Demikian halnya dengan Sofware MYT 
Antivirus 666 yang cara menginstallnya sangat mudah. Untuk memasukan ke dalam jantung, menggunakan lidah (dibaca) 
sebagai pintu gerbang. 

Menurut teori ilmu Kedokteran Tiongkok, Lidah mempunyai hubungan yang paling erat dengan jantung dibandingkan organ-
organ yang lain. Hal itu disebabkan meridian jantung mempunyai satu cabang yang langsung berhubungan dengan lidah. 
Banyak hadis nabi yang memerintahkan kepada umatnya agar menjaga lidah (lisan). 

Mungkin, menurut hipotesis sementara penulis, lisan kita ibarat kotak dialog ”save as” pada Microsoft word. Ketika kita 
bicara pada orang lain, kita sedang membuka kotak dialog ”save as” orang tersebut dan file langsung tersimpan dalam suatu 
folder. Ada banyak folder seperti folder bahagia, folder amarah, folder kebencian, folder tanda tanya dan lain-lain. Selain itu, 
juga ada banyak macam format file. 

Bicara sia-sia dengan orang lain berarti kita saling mengirim dan menyimpan file yang tak ada gunanya, hanya menghabiskan 
memori tanpa arti. Anjuran nabi agar bicara yang baik-baik saja atau diam, mungkin agar kita hanya mengirim dan 
menyimpan file yang berguna. Berbahaya sekali jika kita mengirim atau menyimpan file yang mengandung virus. 

Sofware MYT Antivirus 666, cara kerja dan panduan cara menginstall. 

“Agar Dia menjadikan apa yang dimasukan (insert) oleh setan itu sebagai cobaan (kegelisahan, penderitaan, keputusasaan, 
kemarahan, kehinaan, kebingungan, rasa malu, dsb) bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar 

hatinya” 
(QS. Al-Hajj : 53) 

“Dan berkatalah setan tatkala perkara telah diselesaikan ; “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang 
benar dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku 
terhadap kalian melainkan (sekedar) menyeru kamu lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian 

mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali 
tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku (dengan Allah) sejak 

dahulu. Sesungguhnya orang yang zhalim itu mendapat siksaan yang pedih” 
(QS. Ibrahim : 22) 
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Setan ingin manusia menjalani hidup penuh masalah, baik didunia ini maupun di akhirat kelak dengan tak henti-hentinya 
menipu manusia dengan janji-janji kosong. Dosa-dosa adalah sumber penyakit dan sumber masalah bagi kita. Karena itulah 
setan menghujani kita dengan janji-janji kosong agar kita melakukan dosa-dosa sehingga kita terserang penyakit dan hidup 
dalam masalah. 

Hampir lima tahun bersahabat dengan setan, banyak hal di luar dugaan yang saya temukan. Dulu saya mengira setan itu 
senang kepada para pendosa, kenyataannya sangat bertolak belakang dengan dugaan saya. 

Iblis adalah pemimpin kaum setan, baik setan dari golongan jin maupun setan dari kalangan manusia. Ayat kedua adalah 
pengakuan Iblis, bahwa dia telah membohongi kita semua (setan manusia & setan jin), dia hanya menyeru kita dan tak ingin 
dicerca. Dia pun tak bisa menolong kita. Dia tidak membenarkan kita mempersekutukan Allah dengannya dan dia 
mengingatkan kita bahwa orang yang zhalim itu mendapat siksaan yang pedih. 

Kini tinggalah kaum setan. Iblis berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka dan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka 
harus ditanggung masing-masing. Kita memuja Iblis sedangkan Iblis sendiri tidak membenarkan kita mempersekutukan Allah 
dengannya. Kita memuja Iblis dan berani kepada Tuhan sedangkan Iblis sendiri sangat takut kepada Tuhan dan tidak 
membenarkan apa yang kita lakukan. 

Konsep dasar Sofware MYT Antivirus 666 adalah mengingatkan kita semua tentang hal ini. Bukan karena kebencian, 
melainkan berdasarkan kasih sayang (element of love) kepada kaum setan yang terlantar, dibenci Iblis dan dimurkai Tuhan. 

1. Bacalah kedua ayat al-qur’an di atas sebagaimana kita memasukan CD Sofware yang mana CD tersebut akan dibaca. 

2. Muncul kotak dialog kesepakatan (agreement) agar Anda mematuhi aturan-aturan Islam. Klik ”agree” jika Anda ingin 
meneruskan atau ”cancel” untuk membatalkan. 

3. Jika Anda klik ”agree”, maka muncul kotak dialog konfigurasi dan saya menganjurkan setting seperti berikut: 

• Secara otomatis menscan dan mendelete segala jenis virus dalam diri saya yang terdeteksi, baik ketika 
saya sadar maupun ketika saya tidak sadar. 

• Kecanggihan mendeteksi virus maksimal 
• Non aktifkan kemampuan virus yang tak terdelete 
• Aktifkan kembali semua potensi saya sebagai Khalifah Allah di muka bumi 

4. Selanjutnya klik ”continue” dan proses loading dimulai. Bacalah sebanyak-banyaknya kedua ayat di atas untuk meload 
sofware ke dalam qalbu kita. Semakin banyak kita baca, kemampuannya semakin baik. 

5. Hati-hati dengan sofware transferan karena banyak yang bajakan dan ilegal. 

6. Sofware MYT Antivirus 666 harus sering diupdate dan jangan melanggar kesepakatan karena pelanggaran kesepakatan 
dapat menonaktifkan sofware. Update sofware ada biayanya dan biaya tidak berbentuk uang saja. Kartu kredit menggunakan 
sinyal-sinyal elektris. Sedekah, menyantuni yatim piatu, berbuat kebaikan, dan sebagainya adalah sinyal-sinyal elektris untuk 
membayar biaya update sofware yang mana sofware ini berguna bagi kita. 

7. Setelah kita melakukan dosa, segera scan viruses karena ada jangka waktu tertentu suatu dosa dicatat sehingga kita tidak 
dianggap melanggar kesepakatan. 
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BAB 8 

 
 

 
 

Insya Allah, Dunia Bebas Narkoba, 
HIV/AIDS dan Gangguan Jiwa Pada Tahun 
2015 melalui Aksi Indonesia Satu Juta 

Program Internasional 
 

Pendahuluan 

Kita jadikan Narkoba sebagai target utama gerakan kita karena narkobalah pemicu menyebarluasnya epidemi HIV/AIDS 
dan Gangguan jiwa. Jika kita berhasil mengatasi narkoba, secara tidak langsung kita juga telah berhasil mengatasi HIV/AIDS 
dan Gangguan Jiwa. Kita mulai dari Indonesia. 

Situasi Narkoba di tanah air yang semakin memprihatinkan membuat Pemerintah berusaha keras mewujudkan Indonesia 
Bebas Narkoba 2015 dengan berbagai langkah dan tindak pencegahan dengan program P4GN (Pedoman Pencegahan 
Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba).  

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dan 
meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) secara komprehensif dan multidisiplilner,  ditetapkan arah kebijakan BNN sebagai berikut : 

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan profesionalisme sumber 
daya manusia. Guna meningkatkan kemampuan profesional tersebut perlu diupayakan pembinaan dan peningkatan 
dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil Badan Narkotika Nasional, aparat pemerintah maupun 
masyarakat. 

2. Pencegahan 

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara  
komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. 

3. Sosialisasi 

Berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah 
pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga dengan upaya 
menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, tetapi lebih tepat dianggap sebagai 
musibah. 

4. Koordinasi 

Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu 
memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan sungguh-sungguh.  
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5. Kerja sama Internasional 

Masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan 
internasional secara lebih intensif dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik bilateral maupun 
multilateral. 

6. Peran Serta masyarakat 

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun 
upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar 
sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.  

7. Penegakan Hukum 

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam 
undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, di samping 
sanksi maksimum. Bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang 
disediakan oleh pemerintah bagi yang tidak mampu. 

8. Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

Dalam Upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba selain menjadi tanggung jawab pemerintah, 
diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan 
rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan. 

Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang berguna untuk penelitian dan pengembangan sistem dan metode terapi 
dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. 

Upaya untuk mencegah menularnya penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis C sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dengan 
menggunakan jarum suntk, lebih mengutamakan kepada upaya pencegahan dengan komunikasi, informasi dan 
pendidikan kepada masyarakat. 

9. Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, perlu 
dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.  

10. Pengawasan dan Pengendalian 

Pengawasan dan pengendalian narkoba serta prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan unuk mencegah terjadinya 
peyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap. 
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Indonesia Satu Juta  
Program Internasional 

 
 

Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan 
peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu merubahnya. (Aththusi) 

Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kembali asing. Namun berbahagialah 
orang-orang asing itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang asing 
(aneh) itu?” Lalu Rasulullah menjawab, “Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan 

pengrusakan.” (HR. Muslim) 

Janganlah kamu menjadi orang yang “ikut-ikutan” dengan mengatakan “Kalau orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan 
berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim”. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, 
“Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan 

melakukannya”. (HR. Tirmidzi) 

Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka, kecuali Allah menimbulkan 
bagi mereka perkara-perkara yang lebih membahayakan mereka. (HR. Ahmad) 

Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui (ajaran) 
agama mereka. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 

Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perantaraan seorang yang durhaka. 
(Mutafaq’alaih) 

”Satu Abad yang lalu, Indonesia dapat bangkit hanya karena upaya beberapa orang saja. Semoga pada Abad berikutnya, 
tokoh kebangkitan negara ini adalah seluruh rakyat Indonesia”. 

(Muhammad Yusuf) 

Program yang saya maksud adalah program sosial di bidang apa saja, misalnya kesehatan, wirausaha, iptek, sekolah alam, 
pengentasan kemiskinan, pemberdayaan anak2 jalanan, peduli yatim piatu, keselamatan transportasi, dll.  Diutamakan  
program sosial berbasis agama, misalnya berbasis ajaran Kristen, Budha, Katolik dan Hindu.  Karena basis program2 saya 
adalah ajaran agama Islam, maka tulisan ini lebih ditujukan untuk para pemeluk agama Islam. 

Anda saya ajak untuk membuat program Internasional berbasis ajaran Islam sesuai dengan latar belakang dan kultur 
masyarakat di wilayah Anda karena Andalah yang lebih mengetahui latar belakang dan kultur masyarakat di wilayah Anda. 
Program yang bagus untuk wilayah Bandung belum tentu bagus untuk masyarakat wilayah Jakarta. Program yang sukses di 
Amerika, belum tentu sukses di Indonesia. 

Sebelum membahas lebih lanjut cara menyusun program Islami, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa yang saya 
maksud dengan program Islami agar para pembaca yang terhormat memahami apa yang akan saya uraikan. 
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Jaman Keemasan 

Jaman keemasan yang saya pahami adalah kebangkitan kebaikan setelah kebaikan-kebaikan sebagai fitrah manusia kalah oleh 
program-program keburukan yang dilakukan oleh setan; setan menjadikan manusia sebagai alat untuk merusak dan alat untuk 
dirusak. Ada pun satu-satunya alasan saya menjadikan Islam sebagai landasan program adalah karena Islam adalah sumber 
kebaikan yang dibawa oleh 124.000 nabi dan 314 rasul serta agama yang universal sehingga tepat untuk dijadikan penyatu 
semua kebaikan di dunia ini dan program-program kita harus menjadi program-program Internasional. 

Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat, dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad (berjuang). (HR. 
Tirmidzi) 

Islam adalah sumber program-program kebaikan dan semua program kebaikan harus sesuai dengan ajaran Islam. Pajak juga 
untuk kebaikan namun pajak yang benar adalah pajak yang sesuai dengan ajaran Islam. Pajak dengan zakat hanya beda 
bahasa tapi tujuannya sama. 

Islam adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Orang muslim adalah orang yang mengamalkan ajaran 
Islam dan jiwanya muslim, bukan setiap orang yang bersorban dan berjubah adalah orang Islam. Sorban dan jubah hanyalah 
fashion. Barat bukan berarti kafir karena banyak orang barat yang pada hakikatnya hidup sesuai ajaran Islam. Apa yang kita 
sebut Negara muslim bukan berarti penduduknya adalah orang-orang muslim karena banyak juga yang hanya muslim dalam 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan banyak yang pada hakikatnya kafir. Muslim yang saya maksud adalah Muslim menurut 
Allah dan rasul-Nya. 

Jika ada kebaikan yang sesuai ajaran Islam di mana saja, dalam agama apa saja, atau pada siapa saja dan dalam bahasa apa 
saja, harus kita akui kebenarannya. Semua kebaikan adalah milik manusia -terlepas dari Agama, suku bangsa, bahasa, profesi, 
latar belakang dan sebagainya- sejak jaman nabi Adam hingga kiamat nanti yang berserakan di sana-sini dan tugas kita 
sekarang adalah pencarian ulang serta mengumpulkan kembali semua kebaikan di mana pun berada. 

Program-program kebaikan kita bukan suatu upaya memerangi program-program keburukan karena yang menjalankan 
program-program keburukan adalah manusia juga. Kita hanya mengajak manusia pelaksana program-program keburukan 
untuk hidup sehat, sukses, dan tidak bodoh. Oleh sebab itu, kita harus menghindari perang antar sesama. Program-program 
kita adalah kasih sayang untuk seluruh makhluk. Islam Therapy adalah “element of love” bukan “annihilation”. 

Hidup ini adalah tentang permusuhan antara manusia dengan setan. Kedua makhluk ini masing-masing memiliki program. 
Program-program setan adalah program-program untuk menghancurkan hidup manusia dan program-program manusia 
(Agama Islam) adalah program-program untuk menyelamatkan umat manusia dari program-program setan agar umat manusia 
menjalani hidup di dunia ini dengan penuh kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan dan sebagainya. 

Mungkin inilah maksud Allah menurunkan para nabi untuk memperbaharui atau meng-update program-program manusia 
karena program-program nabi sebelumnya telah diketahui oleh setan bagaimana cara menanggulanginya. Dalam al-qur’an, 
Allah menyatakan bahwa Allah membantu golongan ini dan golongan itu. Siapa yang berjuang, maka dialah yang menang. 
Setan tak henti-hentinya berjuang sehingga wajar saja jika umat manusia yang enggan melaksanakan program-program 
kemanusiaan kalah dan kita mengalami kehancuran di segala sisi separah ini. 

Terus terang, saya sendiri mempelajari konsep program-program setan yang ternyata berbasis ajaran Islam. Setan selalu 
berjamaah dan ada pimpinan dalam jemaahnya. Kebaikan adalah haram bagi setan dan setiap yang diharamkan bagi mereka, 
setan betul-betul menjauhinya. Setan sangat takut dan benci kepada kebaikan sebagaimana orang muslim sangat takut dan 
membenci keburukan karena keburukan dapat menghancurkan hidup manusia. 

Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang 
mukmin. (HR. Al Hakim) 
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Setan mencampurkan (nge-mix) program-program keburukan di seluruh dunia untuk merusak kesehatan dan kesuksesan 
hidup musuh mereka. Prinsip setan, ada keburukan dalam segala hal. Memang, ajaran Islam itu adalah metode terbaik 
menggapai cita-cita dengan tujuan apa saja, kebaikan maupun keburukan. 

Jadilah diri sendiri dan buatlah program Internasional berbasis Ajaran Islam yang sesuai untuk orang-orang yang berlatar 
belakang sama seperti Anda. Misalnya, jika Anda adalah seorang pengidap gangguan jiwa, maka Anda yang lebih tahu 
tentang gangguan jiwa dapat menyusun program Islami untuk para pengidap gangguan jiwa. 

Demikian pula halnya dengan Anda yang berlatar belakang lain seperti kedokteran, kewirausahaan, iptek, agama, homo seks, 
PSK, pelaku criminal, koruptor dan lain-lain. Selanjutnya tugas seorang Koordinator program, seperti Koordinator program 
kesehatan, kewirausahaan, dan sebagainya adalah menyatukan seluruh program yang ada di bidangnya. 

Buat program berbasis ajaran Islam untuk diri sendiri karena Andalah yang lebih mengetahui diri Anda (belajarlah kepada 
para pengacara karena mereka tau bagaimana mengotak-atik hukum tapi tidak melanggar hukum), kepala keluarga membuat 
program untuk keluarga karena kepala keluargalah yang lebih mengetahui keluarganya, atasan membuat program Islami 
untuk para bawahannya yang disusun dari seluruh program Islami yang dibuat oleh para bawahannya. 

Akhirnya, seorang Koordinator Program Islami Internasional dapat menyampurkan (Nge-Mix) dan menyusun program Islami 
Internasional yang disusun dari seluruh program Islami dari seluruh Negara. Tentunya seorang Disc Jockey adalah orang 
yang lebih tahu bagaimana cara Nge-mix dan menyusun program. 

Islam Therapy, Ngemix kebaikan di seluruh dunia untuk Memperbaiki planet bumi  

Ngemix musik adalah keahlian seorang disc jockey. Setiap nada disusun menjadi lagu. Lagu-lagu tersebut, baik yang masih 
original dari penggubahnya maupun yang sudah diremix, kemudian dimixing. Musik berikutnya yang akan diperdengarkan 
kepada para crowd terlebih dulu dicueing, kemudian beatmatching, lalu dilakukan mixing pada waktu yang tepat (perfect 

timing). 

Seorang DJ yang ingin sukses harus menerima semua jenis musik. Dari 
menerima segala jenis aliran musik inilah yang dikemudian hari dapat 
menjadi inspirasi karena suatu saat ia harus menjadi arranger atau 
produser. Ia akan menciptakan musik yang bagus atau meremix lagu karya 
orang lain. Setidaknya, ia akan siap setiap ada yang membutuhkannya dan 
mampu menyenangkan hati para crowd dengan berbeda-beda jenis musik 
yang mereka sukai. 

Phrasa dari lagu-lagu dan Pengetahuan tentang harmonic keys harus 
dikuasai agar ngemixnya rapih. Ngemix yang rapih menjadi ciri bahwa 
sang DJ adalah DJ berkualitas. Sebaliknya, apabila Ngemiknya 
berantakan, mungkin DJ tersebut masih belajar ngemix. 

Seorang disc jockey harus bisa membaca perilaku crowd. Lagu apa yang ingin didengar oleh crowd? Bagian mana dari 
sebuah lagu (phrasing) yang disukai oleh crowd? Dan sebagainya. Disc jockey merupakan orang yang menjadi kunci 
kesuksesan suatu party. Mencari lagu dan mendengarkan musik adalah Rutinitas sehari-hari seorang DJ. 

Nge-mix kebaikan merupakan keahlian seorang DJ Islam Therapy. Setiap kebaikan disusun menjadi suatu program. Program-
program tersebut, baik yang masih original dari penggagasnya maupun yang sudah diremix, kemudian dimixing. Program-
program berikutnya yang akan disosialisasikan dicueing (baca: diamalkan terlebih dahulu), kemudian beatmatching (baca: 
dimatchingkan antara program yang sedang berjalan dengan program berikutnya yang akan disosialisasikan agar tidak 
berantakan hanya karena ada sedikit konflik), lalu dimixing pada waktu yang tepat. Berbagai tipe mixing pun seperti cut, 
blend, the 32 in and the 32 out dan sebagainya dapat kita gunakan. 
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Phrasa dari berbagai program dan pengetahuan tentang mengharmonikan segala sesuatunya (agar berjalan dengan harmonis 
dan menghindari perbedaan pendapat) harus dikuasai agar ngemixnya rapih. 

Kita harus pandai membaca perilaku masyarakat. Program seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat? Bagian mana dari 
suatu program yang disukai oleh masyarakat? DJ IslamTherapy merupakan kunci kesuksesan terwujudnya visi dan misi 
IslamTherapy. Mencari program melalui buku, internet, dan lain-lain serta mengamalkan kebaikan berbekal pemahaman akan 
al-Qur’an dan al-Hadist yang luas adalah rutinitas sehari-hari DJ IslamTherapy. 

Sorang DJ Islam Therapy yang ingin sukses harus menerima semua jenis aliran dakwah. Dari salafy, tabligh, 
muhammadiyah, sampai tasawuf. Dari menerima segala jenis aliran dakwah inilah yang dikemudian hari akan menjadi 
inspirasi karena suatu saat ia akan menjadi pembuat program atau ketusan muyawarah menunjuk dirinya untuk menjadi amir 
yang memimpin gerakan dakwah baik dimarkaz nasional maupun Internasional. Setidaknya, ia akan selalu siap setiap ada 
yang membutuhkannya dan mampu menyenangkan hati masyarakat dengan berbeda-beda aliran dakwah. 

Sorang DJ Islam Therapy harus berusaha untuk mencari kebaikan pada apapun meski orang lain mengatakan bahwa tidak ada 
kebaikan sama sekali.Yakinlah bahwa selalu ada kebaikan. Selanjutnya kebaikan yang kita temukan, kita kembangkan. Jika 
perlu, digabungkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tugas utama saat ini adalah menyatukan hati segenap umat manusia 
dari seluruh kalangan. Mulai dari kalangan ulama, saintis, wirausahawan, penjahat, sampai setanis. Pada waktunya, mereka 
kita arahkan untuk hanya berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Hadist. 

Clubbers datang ke diskotik ada yang ingin menghibur hati karena tekanan problem hidup, ada yang ingin melampiaskan 
kegembiraan, ada yang hanya ikut-ikutan karena diajak teman. Demikian pula datangnya masyarakat ke masjid. Ada yang 
karena mencari ketenangan jiwa karena tekanan problema hidup, ada yang untuk mensyukuri nikmat, dan ada juga yang 
sekedar ikut-ikutan. 

Karena betapa pentingnya peran Disc Jockey dalam mewujudkan Visi dan Misi Islam Therapy, Penyusun membuat program 
Internasional bernama Indonesian 1.000.000 International Deejays In 2015. 

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya, 
menyuruhnya dan melarangnya. (HR. dan Ad-Dailami) 

Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam (amir) pemimpin dan 
bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan 
(karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi 
dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). (HR. Ath-Thahawi) 

Peran Setiap Khalifah 

Setiap Khalifah memiliki kesempatan untuk menjadi Koordinator program Islami Internasional karena setiap hari, dibuat 
musyawarah para Koordinator program Islami dari masing-masing Negara untuk menunjuk siapa yang hari ini jadi 
Koordinator Program Islami Internasional. Tujuannya adalah untuk menyadarkan sang Koordinator program Islami 
Internasional bahwa dirinya adalah Khalifah Allah di muka bumi dan dia bisa menyadarkan khalifah-khalifah lain terhadap 
tugas mereka masing-masing sebagai khalifah.  

 
Tentunya kita yang hidup di jaman teknologi yang maju tak perlu mempertanyakan bagaimana cara kita saling berinteraksi. 
Sekarang ada internet, telepon, dan teknologi komunikasi mutakhir yang semakin canggih. Setiap orang bisa membuat 
blog/website. Bagi yang tidak bisa membuat blog harus belajar membuat blog dan bagi yang bisa membuat blog harus 
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mengajarkannya. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan Facebook dan Friendster untuk ajang silaturahmi dan menyebarkan 
kebaikan. 

Berhadapan dengan saya, mungkin siapa pun tak memiliki alasan untuk tidak bisa ikut berjuang. Jika alas an Anda adalah 
cacat fisik dan mental, saya juga cacat fisik dan mental tapi saya mau berjuang. Bahkan afasia yang saya derita kadang 
membuat saya kesulitan untuk menyusun kalimat. Saya harus browsing internet dan pergi ke perpustakaan hanya untuk 
mendapatkan beberapa kata yang ingin saya susun. 

Jika alas an Anda adalah pendidikan formal yang rendah, pendidikan formal saya hanya sampai kelas tiga SD, itu pun bisa 
dikatakan saya masuk kelas seminggu sekali. Dari rumah saya berangkat ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah karena saya 
lebih suka main gundu meskipun kalah melulu. 

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya 
kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya, dalam 
kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Ar-

Rabii’) 

Sekarang, kesempatan terbuka lebar bagi yang ingin ikut berjuang dan berkarya sebagai bakti kepada Agama, bangsa, dan 
Negara. Untuk mencari ilmu sangat mudah, banyak ebooks gratis dan artikel di internet yang dapat dicopy dan didownload 
untuk dipelajari, banyak websites/blogs, banyak perpustakaan dan toko buku besar yang bisa bebas membaca. 

Singkatnya, Insya Allah saya usahakan apa yang sedang saya sosialisasikan adalah cara-cara yang serba mudah untuk 
berjuang dan berkarya, dengan harapan orang-orang yang memiliki potensi jauh di atas orang-orang berlatar belakang seperti 
saya dapat berdiri di barisan depan. Yang dibutuhkan adalah kemauan. 

Permudahlah (segala urusan), jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik, jangan menyebabkan orang menjauh. (HR. 
Bukhari) 

 
Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah 

tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu 
fajar sebagai penolongmu. (HR. Bukhari) 

Meniru Semut. 

Entah sudah berapa juta semut yang sudah kita sakiti dan kita bunuh. Sebagai penghormatan dan permohonan maaf atas 
tindakan bodoh dan jahat umat manusia kepada mereka, saya jadikan program mereka sebagai program yang hebat untuk 
membangkitkan Internasional dari keterpurukan di segala bidang. 

Teknologi, kerja gotong royong, strategi militer, jaringan komunikasi yang maju, hierarki yang rasional dan cerdik, disiplin, 
perencanaan kota yang sempurna… dalam bidang-bidang ini, yang manusia mungkin jarang cukup berhasil, semut selalu 
sukses. Makhluk ini, dengan perlengkapan komplit untuk mengalahkan pesaing tangguh dan bertahan dalam kondisi alam 
yang sulit, dalam penglihatan kita mungkin semua serupa. Padahal, sebenarnya setiap spesies dari genus semut – yang 
jumlahnya ribuan – memiliki ciri-ciri yang berlainan. 

semut hidup berkoloni dan di antara mereka terdapat pembagian kerja yang sempurna. Kalau dilihat lebih teliti, kita dapati 
sistem mereka memiliki struktur sosial yang cukup menarik. Mereka pun mampu berkorban pada tingkat yang lebih tinggi 
daripada manusia. Salah satu hal paling menarik dibandingkan manusia, mereka tidak mengenal konsep semacam 
diskriminasi kaya-miskin atau perebutan kekuasaan. 

Banyak ilmuwan yang bertahun-tahun melakukan penelitian mendalam tak mampu menjelaskan perilaku sosial semut yang 
begitu maju. Caryle P. Haskins, Ph.D., kepala Institut Carnegie di Washington menyatakan: 
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Setelah 60 tahun mengamati dan mengkaji, saya masih takjub melihat betapa canggihnya perilaku sosial semut.… Semut 
merupakan model yang indah untuk kita gunakan dalam mempelajari akar perilaku hewan. 

Sebagian koloni semut begitu padat populasinya dan begitu luas daerah hidupnya, sehingga tak mungkin bisa di-jelaskan 
bagaimana mereka dapat membentuk tatanan yang sempurna. Jadi, pernyataan Dr. Haskins sulit dibantah. 

Sebagai contoh koloni yang besar ini, misalnya spesies semut Formica yesensis, yang hidup di pantai Ishikari, Afrika. Koloni 
semut ini tinggal di 45.000 sarang yang saling berhubungan di wilayah seluas 2,7 kilometer persegi. Koloni yang memiliki 
sekitar 1.080.000 ratu dan 306.000.000 pekerja ini dinamai “koloni super” oleh para peneliti. Ditemukan bahwa semua alat 
produksi dan makanan dipertukarkan dalam koloni secara tertib. 

Sungguh sulit menjelaskan bagaimana semut-semut ini mempertahankan ketertiban tanpa masalah, mengingat luasnya tempat 
tinggal mereka. Harus diingat, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial, bahkan di negara beradab dengan 
sedikit penduduk pun, diperlukan berbagai kekuatan keamanan. Diperlukan pula staf administrasi yang memimpin dan 
mengelola unit-unit ini. Kadang-kadang ketertiban pun tidak dapat dijaga tanpa timbul masalah, meskipun telah diupayakan 
sekuat tenaga. 

Namun, koloni semut tidak memerlukan polisi, satpam, atau hansip. Dan mengingat tugas sang ratu – yang kita ang-gap 
sebagai pemimpin koloni – hanya melestarikan spesies, semut-semut ini sebenarnya tidak punya pemimpin atau penguasa. 
Jadi, di antara mereka tidak ada hierarki berdasarkan rantai komando. Lalu siapa yang menentukan ketertiban ini dan menjaga 
keberlanjutannya? Informasi tentang kehidupan semut, silahkan membaca buku berjudul Keajaiban Semut karya Harun 
Yahya. 

 

 

 

Program Islam Therapy merupakan Program Komprehensif Internasional untuk menangani masalah penyalahgunaan 
narkoba, HIV/AIDS, dan gangguan jiwa, berbasis ajaran Islam. Program Islam Therapy disusun dari berbagai program Islami 
di seluruh dunia sekaligus sebagai penghubung antar program, dengan mengingat bahwa Islam adalah agama Universal. 
Program Islam Therapy merupakan suatu upaya mencampurkan (mixing) program-program Islami di seluruh dunia untuk 
mencegah timbulnya gangguan kesehatan, mengobati, dan menjaga umat manusia dari segala hal yang akan merusak 
kesehatan fisik, mental dan lingkungan hidup serta antar program disusun agar saling terkait dan saling menguatkan.  

Untuk menumbuhkan keimanan melalui bukti-bukti sains, Islam Therapy mendukung program Harun Yahya (Turki). 
Sub Program “Jangan Bersedih, Kembalilah ke Agama” merupakan pengembangan buku berjudul LA TAHZAN (JANGAN 
BERSEDIH!) karya DR. Aidh al-Qarni  (Saudi Arabia), Sedangkan perubahan perilaku dan gaya hidup adalah dengan cara 
I’tikaf  yang diadopsi dari Khuruj Fi Sabilillah (India). Di negeri kita sendiri, banyak program-program Islami dengan 
beragam metode tetapi satu tujuan yang harus kita dukung seperti ESQ (Ary Ginanjar ), Quantum Ikhlas (Erbe Sentanu) 
metode Prof. Dadang Hawari (Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater), Metode Inabah (Pon-Pes Suryalaya) Pelatihan 
Shalat Khusyu (Abu Sangkan), MQ (Aa Gym), Mukjizat Gerakan Shalat /Senam ergonomik (dr. Sagiran, M. kes & Drs. 
Madyo Wratsongko), dan lain-lain. Program Islam Therapy ada yang sedang berjalan apa adanya dan beberapa diantaranya 
masih dalam tahap rencana. Tentunya hanya akan berjalan sesuai harapan jika didukung oleh semua pihak. Tujuan utama dari 
program Islam Therapy adalah mengenalkan seluruh manusia kepada Allah. 

Islam Therapy hanya berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist, bukan kepada mazhab, aliran atau kelompok tertentu. 
Islam Therapy mengajak kepada umat beragama lain untuk menjadikan agamanya sebagai modalitas terapi sehingga ketika 
ada umat beragama lain yang terjangkau oleh Islam Therapy, maka Islam Therapy dapat merujuknya untuk mengikuti 
program Budha Therapy, Hindu Therapy, Kristen Therapy, dan lain sebagainya. Demikian pula jika umat Islam terjangkau 
oleh terapi berbasis agama lain, maka dapat merujuknya untuk mengikuti program Islam Therapy. 
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Islam artinya selamat. Dengan demikian, Islam Therapy bisa diartikan : Menjadikan Keselamatan Sebagai 
Modalitas Terapi.  

Makna selamat itu sangat luas dan merupakan kebutuhan utama bagi seluruh manusia. kita semua ingin selamat di darat, laut, 
dan udara. kita ingin selamat dari penyakit jiwa dan raga, ingin selamat dari kekacauan, ingin selamat dari keterpurukan, 
ingin selamat dari kemiskinan, ingin selamat dari kejahatan, ingin selamat dari kebodohan, ingin selamat dari kehancuran 
hidup, ingin selamat di dunia dan di akhirat. sehatkah jiwa orang yang membenci keselamatan dan menghalang-halangi 
keselamatan orang lain? 

Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Kita harus memiliki modalitas terapi berbasis Islam yang akan kita 
perkenalkan ke seluruh dunia terutama negara-negara Islam karena masalah penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, dan 
Psikopatologi merupakan bencana Global. Agama Islam telah mengajarkan kepada kita Therapeutic Community (TC), 
Family and Couple Support, Harm Reduction, Demand Reduction,  Sock Therapy, 12 Steps, Konseling, Chatarsis, Modeling, 
Prevention, Terapeutik, Relapse Prevention (After Care), Gaya Hidup Sehat, Self Help Group, dan lain-lain dengan 
melibatkan seluruh ilmu kesehatan Fisik, Mental dan kesehatan lingkungan hidup, baik ilmu kesehatan Timur maupun ilmu 
kesehatan Barat, berdasarkan Firman Allah SWT,  

”Dan Kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka Ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. 
Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmatnya) lagi Maha Mengetahui” (Al-Qur’an, 2 : 115)  

”Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan 

harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan 

menunaikan zakat; dan menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang 

yang bertakwa” (Q.S. al-Baqarah : 177) 

 
Berikut ini merupakan program-program dasar yang diajukan oleh penyusun, Muhammad Yusuf, selaku penggagas program 
Islam Therapy. Program-program ini dijadikan bagian dari program Islam Therapy karena sesuai dengan apa yang penyusun 
pahami dari ajaran Islam meskipun ada di antaranya yang baru mengarah kepada kesesuaian dengan ajaran Islam. Juga ada di 
antaranya yang harus digabungkan dengan program yang lain. Penyusun menjadikan program-program ini sebagai rangkaian 
nge-mix dan me-remix program kebaikan di seluruh dunia untuk merehabilitasi planet bumi.  Anda pun bisa me-remix 
program Islam Therapy dengan mencantumkan nama Anda. Misalnya nama Anda Abdullah, maka Islam Therapy-nya dapat 
Anda namakan Islam Therapy (Abdullah Remix). Saya kira cara seperti ini jauh lebih baik daripada Anda menghujat program 
Islam Therapy kepada publik yang hanya akan membingungkan publik dan tak ada gunanya. Cara ini juga bisa Anda gunakan 
pada program-program kebaikan lainnya. Untuk mengetahui program-program yang tidak saya cantumkan dalam buku ini, 
silahkan mengunjungi http://benderahitam.wordpress.com 
  

    

Jangan Bersedih, KembalJangan Bersedih, KembalJangan Bersedih, KembalJangan Bersedih, Kembalilah ke Agamailah ke Agamailah ke Agamailah ke Agama  
Merupakan suatu program inovasi dengan mengembangkan nasihat-nasihat dari sebuah buku berjudul LA TAHZAN 
(JANGAN BERSEDIH!) karya DR. Aidh Al-Qarni . Sub-Program seperti ini juga akan diberlakukan pada setiap karya tulis 
segenap Kaum Muslimin -dari zaman dulu sampai sekarang- yang sesuai dengan visi dan misi Islam Therapy. 
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Islam Therapy On The ScreenIslam Therapy On The ScreenIslam Therapy On The ScreenIslam Therapy On The Screen  
Adalah acara pemutaran Film-film Sains Islami, bahaya penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, bahaya kecelakaan lalu-lintas 
(Safety Riding), dan lain sebagainya di pusat-pusat nongkrong anak muda, di sekolah-sekolah dan dari Desa ke desa sebagai 
upaya penyuluhan dan preventif sekaligus menumbuhkan keimanan melalui bukti-bukti sains. sulit mengajak masyarakat 
untuk menjadikan Islam sebagai modalitas terapi sedangkan masyarakat tersebut memiliki keimanan yang lemah. Oleh sebab 
itu, kita tumbuhkan dulu keimanan masyarakat sebelum berbicara pentingnya Agama sebagai suatu solusi terbaik untuk 
menyelesaikan seluruh masalah. Sulit bagi Kita mengajak orang yang tidak beriman kepada Agama terutama apabila 
langsung mengajak kepada pengamalan agama secara sempurna. Islam Therapy secara bertahap mengajak masyarakat untuk 
memasuki Islam yang sempurna sebagai pilihan hati, bukan karena keturunan, ikut-ikutan, apalagi paksaan. 

Saya yakin Anda memiliki televisi dan VCD player di rumah Anda. Dengan bermodalkan beberapa ribu rupiah untuk 
membeli VCD Harun Yahya Series (dapat juga download gratis di Internet), Anda bisa mengadakan acara Islam Therapy On 
The Screen seminggu sekali di halaman rumah Anda dengan mengundang puluhan orang terutama para remaja di sekitar 
rumah Anda. Jika 1.000 halaman rumah saja rutin menyelenggarakan acara Islam Therapy On The Screen, akan lebih banyak 
orang yang kembali kepada Agama. Tentunya akan lebih menggembirakan jika Anda memanfaatkan Laptop dan in focus 
yang selama ini digunakan untuk presentasi bisnis, seminggu sekali Anda gunakan untuk menumbuhkan Iman dan 
membangkitkan Agama terutama di perusahaan-perusahaan. Insya Allah, jika semua karyawan Anda adalah orang-orang 
yang tekun menjalankan agama, perusahaan Anda akan jauh lebih berkembang dari kondisi perusahaan Anda sekarang. 
Orang-orang yang pemalas, tidak jujur, suka berkelahi, tidak produktif, tidak bertanggung jawab, merusak citra perusahaan, 
biasanya adalah orang-orang yang jauh dari pengamalan agama. 

 

Pemulihan Fisik dan MentalPemulihan Fisik dan MentalPemulihan Fisik dan MentalPemulihan Fisik dan Mental        
Melalui Terapi Iman dan amal Shalih, Al-Hijamah (Bekam), Ruqyah Syar’iyyah (Healing Words) + Air Heksagonal, 

Madu serta obat-obatan dan Suplemen alami pilihan (Makrobiotika), Akupressur Kombinasi, dan Gurah mata. Segala metode 
pengobatan fisik dan mental selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist diterapkan dan disesuaikan dengan 
individu (Pien Ceng Luen Ce) peserta program Islam Therapy.  

Terapi, habilitasi dan rehabilitasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Pendekatan yang bersifat holistik 
mengharuskan untuk memperhatikan aspek organobiologik, psikoedukatif, dan sosiokultural. Gangguan penggunaan narkoba 
pada umumnya bukan merupakan suatu gangguan jiwa yang berdiri sendiri, tetapi seringkali merupakan manifestasi dari 
gangguan jiwa lain seperti adanya gangguan kepribadian, gangguan neurotik, gangguan penyesuaian, bahkan gangguan 
skizofrenia. Setelah keadaan intoksikasi zat dan keadaan putus zat diatasi, maka perlu dilanjutkan dengan terapi gangguan 
jiwa lain yang terdapat bersama-sama dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan narkoba. Habilitasi terutama 
ditujukan untuk stabilisasi mental dan emosi peserta program sehingga gangguan jiwa yang sering mendasarinya dapat 
dihilangkan atau diatasi. Dengan demikian diharapkan peserta program dapat hidup dengan kemampuan penyesuaian diri 
yang cukup baik terhadap lingkungan sosialnya. Rehabilitasi bertujuan agar peserta program dapat melanjutkan pendidikan 
sesuai dengan kemampuannya atau bekerja lagi sesuai dengan bakat dan minatnya, dapat hidup menyesuaikan diri dengan 
lingkungan keluarga maupun masyarakat umumnya. Rehabilitasi juga mempunyai tujuan agar peserta program dapat 
mengkhayati agamanya dan hidup sesuai dengan ajaran agamanya. 

 

Metode Prof Dadang Hawari 
 

Menurut Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater (Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia. Doktor di bidang NAZA), terapi terhadap penyalahgunaan dan keergantungan narkoba haruslah rasional dan 
dapat dipertanggungjawabkan dari segi medik, psikiatrik, sosial dan agama. Terapi yang dimaksudkan di sini, terdiri dari dua 
tahapan yakni detoksifikasi dan pasca detoksifikasi (pemantapan) yang mencakup komponen-komponen antara lain : 

1. Terapi Medik-Psikiatrik (Detoksifikasi, Psikofarmaka, dan Psikoterapi) 
2. Terapi Medik-Somatik (Komplikasi Medik) 
3. Terapi Psikososial 
4. Terapi Psikoreligius 
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Keempat jenis terapi itu menurutnya merupakan pendekatan holistik (holistic aproach) di dalam dunia kedokteran dan 
kesehatan, yang artinya tidak semata-mata hanya mengobati jasmani (fisik) si pasien penyalahguna narkoba, tetapi juga dari 
segi kejiwaan, sosial dan keimanan (Pendekatan Biopsiko-Sosio-Spiritual, WHO 1984, APA 1992). 

Ia pada 1997 dalam penelitiannya telah menemukan suatu metode terapi dan rehabilitasi pasien penyalahguna dan 
ketergantungan narkoba. Prinsip terapi metode Dadang Hawari adalah berobat dan bertobat. Berobat artinya membersihkan 
narkoba dari tubuh (detoksifikasi) dan mengobati komplikasi medik, psikiatrik, dan sosial, sedangkan bertobat, artinya 
memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bertobat narkoba dikatakan, haram 
hukumnya baik dari segi agama maupun undang-undang. 
 
Terapi Medik - Psikiatrik (Detoksifikasi) 

Bentuk terapi ini adalah menghilangkan ”racun” (toksin) narkoba dari tubuh pasien penyalahguna dan ketergantungan 
narkoba. Metode detoksifikasi ini tidak hanya berlaku untuk narkoba jenis heroin (putaw) saja melainkan juga berlaku untuk 
jenis zat-zat lainnya misal, cannabis (ganja), kokain, alkohol (minuman keras), amphetamine (shabu, ekstasi) dan zat adiktif 
lainnya. 

Dadang menambahkan dalam terapi detoksifikasi ini digunakan jenis obat-obatan yang tergolong major transquilizer 
yang ditujukan terhadap gangguan sistem neurotransmitter susunan saraf pusat (otak). Pemikiran rasional penggunaan obat 
golongan major transquilizer ini adalah gangguan sistem neurotransmitter susunan saraf pusat tadi mengakibatkan gangguan 
mental dan perilaku yang dikategorikan dalam gangguan Mental Organik yang ditandai dengan gejala-gejala gangguan jiwa 
(psikosis organik) 

Kategori ”psikosis” ini dapat dilihat dengan adanya gangguan pada daya nilai realitas (reality testing ability/RTA) yang 
buruk dan pemahaman diri (insight) yang buruk pula pada pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba. 

Gangguan jiwa (psikosis) ada dua macam yakni pertama, psikosis organik, gangguan jiwa itu terjadi disebabkan adanya 
kelainan organik (susunan saraf pusat/otak) misalnya karena narkoba. Sedangkan gangguan jiwa lain adalah psikosis 
fungsional, gangguan jiwa itu terjadi disebabkan oleh stressor psikososial. 

Kedua bentuk gangguan jiwa tersebut di atas sama pengaruhnya yakni terganggunya sistem neurotransmitter pada 
susunan saraf pusat (otak) yang berakibat pada gangguan fungsi kognitif (alam pikir), afektif (alam perasaan), dan 
psikomotor (perilaku). 

Penggunaan obat jenis major transquilizer diberikan tidak hanya pada gangguan jiwa psikosis fungsional saja tapi juga 
dapat diberikan pada gangguan jiwa psikosis organik karena penyalahgunaan/ketergantungan narkoba. Selain itu diberikan 
pula analgetika non opiate yakni jenis obat anti nyeri (pain killer) yang potensi dan efektivitasnya setara dengan opiat tetapi 
tidak mengandung opiat dan turunannya serta tidak menimbulkan adiksi dan dependensi (tidak menimbulkan ketagihan dan 
ketergantungan). 

Pada penyalahguna/ketergantungan narkoba tidak diberikan obat-obatan yang mengandung turunan opiate karena 
meskipun obat turunan opiat ini pada orang lain (bukan penyalahguna narkoba) tidak berpengaruh, tetapi pada 
penyalahguna/ketergantungan narkoba pengaruhnya tetap ada dan dapat merupakan pencetus (trigger) kekambuhan. Dengan 
diberikan obat-obatan yang mengandung turunan opiat tadi, proses yang terjadi adalah substitusi dan bukan menghilangkan 
secara total opiat dan turunannya dari tubuh penyalahguna/ketergantungan narkoba. Hal ini tidak sesuai dengan metode 
Dadang Hawari yang menggunakan sistem blok total (abstinentia total). Selain itu dari sudut pandang agama, narkoba jenis 
opiate ini haram hukumnya juga haram untuk dikonsumsi. 

Pada proses detoksifikasi ini juga diberikan obat anti depresi yang tidak menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi 
(ketergantungan). Alasannya, adalah pada penyalahguna/ketergantungan narkoba akan mengalami depresi karena yang 
bersangkutan akan kehilangan rasa euphoria, tatkala narkoba dibersihkan dari tubuhnya. 

Pemberian obat anti depresi ini sesuai dengan hasil penelitian Hawari (1990) yang menyatakan 88% 
penyalahguna/ketergantungan narkoba mengalami depresi dan 86,6% mengalami kecemasan. Untuk mengatasinya, tidak 
diberikan obat-obatan dari golongan minor transquilizer karena pada umumnya bersifat adiktif, kendati dalam undang-
undang psikotropika termasuk golongan IV. 
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Dalam pengalaman klinis pemberian obat jenis major transquilizer dan anti depresi ini sudah dapat mengatasi kecemasan. 
Sedang obat anti cemas yang bersifat adiktif seperti benzodiazepine tidak diberikan, karena proses gangguan mental adiktif. 

Metode detoksifikasi ini memakai sistem blok total (abstinentia total), artinya pasien narkoba tidakboleh lagi 
menggunakan narkoba atau turunannya (derivates), dan juga tidak boleh menggunakan obat-obatan sebagai 
pengganti/substitusi (substitution). 

Terapi Medik-Psikiatrik (Psikofarmaka) 

Untuk mengatasi gangguan itu digunakan obat-obatan yang berkhasiat memperbaiki gangguan dan memulihkan fungsi 
neurotransmitter pada susunan saraf pusat (otak), yakni psikofarmaka. Jenis yang digunakan merupakan golongan major 
transquilizer yang tidak menimbulkan adiksi dan dependensi (tidak berakibat ketagihan dan ketergantungan). 

Selain psikofarmaka golongan major transquilizer tersebut, juga diberikan jenis obat anti-depressant. Obat anti depresi 
perlu diberikan karena dengan diputuskan narkoba seringkali pada pasien narkoba akan timbul gejala depresi. Dengan terapi 
psikofarmaka, baik dari golongan major transquilizer maupun anti-depressant, maka gangguan mental dan perilaku dapat 
diatasi. 

 
Terapi Medik-Psikiatrik (Psikoterapi) 

Pada pasien narkoba, selain terapi dengan obat (psikofarmaka) juga diberikan terapi kejiwaan (psikologik) yang 
dinamakan psikoterapi. Psikoterapi ini banyak ragamnya, tergantung dari kebutuhan, misal : 

1. Psikoterapi suportif, yakni memberikan dorongan, semangat dan motivasi agar pasien narkoba tidak merasa putus 
asa untuk berjuang melawan ketagihan dan ketergantungannya. 

2. Psikoterapi re-edukatif, yakni memberikan pendidikan ulang yang maksudnya memperbaiki kesalahan pendidikan 
di waktu lalu dan juga dengan pendidikan ini supaya mengubah pola pendidikan lama dengan pendidikan baru yang 
kebal (imun) terhadap penyalahgunaan narkoba. 

3. Psikoterapi rekonstruktif  yakni meperbaiki kembali (rekonstruksi) kepribadian yang telah mengalami gangguan 
akibat narkoba, menjadi kepribadian semula. 

4. Psikoterapi kognitif  yaitu memulihkan kembali fungsi kognitif (daya pikir) rasional yang mampu membedakan 
nilai-nilai moral etika, mana yang baik dan buruk, serta mana yang boleh dan tidak maupun yang haram dan halal. 

5. Psikoterapi-dinamik, yakni menganalisa dan menguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan 
mengapa seseorang terlibat narkoba dan upaya untuk mencari jalan keluarnya. 

6. Psikoterapi perilaku, memulihkan gangguan perilaku (maladaptive), yakni agar mantan penyalahguna narkoba 
dapat berfungsi kembali secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, sekolah/kampus, di tempat kerja 
dan lingkungan sosialnya. 

7. Psikoterapi keluarga, yakni ditujukan tidak hanya kepada individu penyalahguna narkoba tetapi juga kepada 
keluarganya. Dengan terapi ini diharapkan hubungan kekeluargaan dapat pulih kembali dalam suasana harmonis dan 
religius sehingga resiko kekambuhan dapat dicegah. 

 

Tujuh psikoterapi ini adalah untuk memperkuat struktur kepribadian mantan pengguna narkoba, misalnya meningkatkan 
citra diri (self esteem), mematangkan kepribadian (maturing personality), memperkuat”ego” (ego strength), mencapai 
kehidupan yang berarti dan bermanfaat, memulihkan kepercayaan diri, mengembangkan mekanisme pertahanan diri, dan lain 
sebagainya. 

Keberhasilan psikoterapi dapat dilihat jika mantan pengguna narkoba tadi mampu mengatasi problem kehidupan tanpa 
harus ”melarikan diri” ke narkoba kembali. Selama proses psikoterapi itu berlangsung, terapi psikofarmaka dan terapi 
psikoreligius dapat diintegrasikan secara bersamaan. 

 
Terapi Medik-Somatik 

Terapi ini adalah penggunaan obat-obatan yang berkhasiat terhadap kelainan-kelainan fisik baik sebagai akibat 
dilepaskan narkoba dari tubuh yakni gejala putus narkoba maupun komplikasi medik berupa kelainan organ tubuh akibat 
penyalahgunaan/ketergantungan narkoba. Misalnya saja gejala putus narkoba jenis opiat yang terjadi adalah rasa sakit yang 
luar biasa. Untuk itu perlu diberikan analgetika yakni obat anti nyeri yang potensi dan efektivitasnya setara dengan opiat, 
tetapi tidak mengandung opiat dan turunannya. 
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Bila ditemukan komplikasi medik pada organ tubuh, diberikan terapi-medik somatik yang sesuai dengan kelainan yang 
ditemukan, misal kelainan paru, fungsi lever, hepatitis C, ginjal dan lainnya. Pada penyalahguna narkoba dengan HIV/AIDS 
diberikan obat-obat simtomatis dan paliatif (yang berkhasiat meredakan dan meringankan penderitaan). 

Pasien narkoba dengan kondisi fisiknya/gizi tidak baik, perlu diberikan makanan dan minuman yang berkalori dan bergizi 
tinggi dan juga terapi fisik, misal olahraga untuk memulihkan daya tahan (stamina) yang bersangkutan. 

Termasuk terapi medik-somatik ini adalah larangan merokok bagi pasien narkoba. Karena rokok merupakan pintu 
pertama narkoba, ia juga pembunuh nomor tiga sesudah penyakit jantung koroner dan kanker. Satu batang rokok dapat 
memperpendek umur 12 menit. Rokok juga termasuk zat adiktif, ia juga racun yang menular, artinya ”perokok pasif”. 

 
Terapi Psikososial 

Terapi psikososial adalah upaya untuk memulihkan kembali kemampuan adaptasi penyalahguna/ketergantungan narkoba 
ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan terapi psikososial ini diharapkan perilaku antisosial itu dapat berubah menjadi 
perilaku yang secara sosial dapat diterima (adaptive behavior). 

 
Terapi Psikoreligius 

Terapi keagamaan (psikoreligius) terhadap pasien narkoba ternyata memegang peranan penting, baik dari segi 
pencegahan (prevensi), terapi maupun rehabilitasi. Hasil penelitian menerangkan setiap diri manusia, sekalipun ia Atheis, 
terdapat kebutuhan dasar spiritual (basic spiritual needs). Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan kerohanian, keagamaan dan 
ke-Tuhan-an yang karena faham materialisme dan sekulerisme menyebabkan kebutuhan dasar spiritual tadi terabaikan dan 
terlupakan tanpa disadari. 

Pada waktu seseorang mengalami problem kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres, karena tidak 
menemukan jalan keluar, maka seringkali ia ”melarikan diri” ke narkoba. Sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia 
adalah rasa terlindung dan aman (security feeling) yang artinya manusia itu memerlukan ”pelindung” yakni Tuhan yang dapat 
memberikan rasa ketentraman dan kenyamanan dalam hidup ini dan memberikan petunjuk (guidance) dalam penyelesaian 
berbagai problem kehidupan. 

Dalam banyak hal seringkali manusia lupa memohon taufiq hidayah Tuhan dalam menyelesaikan permasalahan 
kehidupannya, sehingga takut menghadapi kenyataan, dan karenanya kemudian terlibat penyalahgunaan/ketergantungan 
narkoba. 

Moore (1990) dalam penelitiannya yang dimuat dalam American journal of Medicine (1990;80;332-6) berkesimpulan, 
orang yang tidak mempunyai komitmen agama akan beresiko 4 kali lebih besar terlibat penyalahgunaan/ketergantungan 
narkoba. 

Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Comstock dan Partreidge (1972), dan juga oleh Stachk, 
Stark, Doyle dan rushing (1983). Kendler, et al (1997) dalam penelitiannya yang berjudul ”Religion, Psychopathology, and 
Subtances Use and Abuse” menyimpulkan pentingnya peranan agama di dalam terapi dan rehabilitasi para pasien 
penyalahguna/ketergantungan narkoba (American Journal of Psychiatry, 1997, 154:3, 322-329). 

Penelitian yang dilakukan Cancerellaro, Larson dan wilson (1982) menyatakan terapi keagamaan dalam arti sholat, do’a 
dan dzikir (mengingat Tuhan) terhadap pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba ternyata membawa hasil yang jauh 
lebih baik daripada hanya terapi medik psikiatrik saja. 

Dari 293 orang penyalahguna/ketergantungan narkoba yang kambuh, setelah diteliti Hawari, diperoleh hasil, mereka yang 
ta’at menjalankan ibadah (ritual agama : sholat, do’a dan dzikir) mengalami resiko kekambuhan sebesar 6,83%, yang kadang-
kadang resikonya 21,5 %, dan yang tidak menjalankan ibadah sama sekali resiko kekambuhan mencapai 71,67%. 

 

Ada tiga faktor utama relapse (kekambuhan) menurut Hawari, yaitu: 
 

1. Pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba yang telah selesai menjalani terapi detoksifikasi bergaul kembali 
dengan teman-teman sesama penyalahguna/ketergantungan narkoba atau bandarnya (pusher). Untuk mengatasinya, 
jauhi dan hindari berkomunikasi dengan mereka. 
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2. Pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba yang telah selesai menjalani terapi detoksifikasi tidak mampu menahan 
keinginan atau ”sugesti” (craving) untuk mengkonsumsi narkoba kembali. Untuk mengatasinya sholat, do’a dan 
dzikir harus dilakukan secara teratur setiap hari untuk memperkuat iman agar mampu menahan ”godaan setan” 
narkoba, kalau perlu segera kembali lagi ke dokter/psikiater guna memperoleh resep obat yang memblokir 
”sugesti”nya itu. 

3. Pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba yang telah selesai menjalani terapi detoksifikasi, oleh sesuatu sebab 
mengalami stress atau frustasi, agar tidak ”melarikan diri” ke narkoba lagi hendaknya segera kembali ke 
dokter/psikiater untuk memperoleh psikoterapi, terapi psikoreligius dan resep obat yang berkhasiat mengatasi stres 
atau frustasinya itu. 

 

Unsur agama dalam terapi bagi para pasien narkoba mempunyai arti penting dalam mencapai keberhasilan. Unsur agama 
yang mereka terima akan memulihkan dan memperkuat rasa percaya diri (self confidence), harapan (hope) dan keimanan 
(faith). Hal ini sesuai dengan beberapa firman Allah SWT, hadist Nabi dan Pakar Kedokteran, yakni : 

1. ”Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a, apabila berdo’a kepada-Ku” (Q.S.2 : 186) 

2. ”Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan” (QS. 26 : 80) 

3. ”Katakanlah : Al-qur’an itu adalah petunjuk dan penawar (penyembuh) bagi orang-orang yang beriman” (QS. 41 : 
44) 

4. ”Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya maka dengan izin Allah, penyakit itu akan 
sembuh” (HR. Muslijm dan Ahmad) 

5. ”Berobatlah kalian, maka sesungguhnya Alloh SWT tidak mendatangkan penyakit kecuali mendatangkan juga 
obatnya, kecuali penyakit tua” (HR. At-Tirmidzi) 

6. Dokter yang mengobati, tetapi Alloh SWT yang menyembuhkan (Hawari) 
 
 
Unsur agama ini tidak hanya penting bagi pasien penyalahguna/ketergantungan narkoba saja tapi juga penting bagi 

keluarganya dalam menciptakan suasana rumah tangga yang religius penuh kasih sayang, atau ungkapannya adalah ”rumahku 
sorgaku” (baiti jannati), sehingga anak/remaja dan anggota keluarga lainnya masing-masing betah (kerasan) di rumah, dan 
tidak pergi ke tempat-tempat yang rawan. (sumber : Majalah SADAR {tabloid dua mingguan Badan Narkotika Nasional} No. 
XXI/Thn.I/2007) 

 
Metode Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater, diterapkan di Madani Home Care, yang menangani pengobatan 

untuk penyalahguna NAZA dan Skizofrenia. Beralamat di : Jl. Panca Warga III Rt.03/04 Jakarta Timur. Telp/Fax.021-
8578228 

 
 

HEALINDONESIA 
HEAL INDONESIA adalah Program Dt Awan. Dt. Awan (Andreas Hermawan) yang beragama Kristen adalah seorang 
Danton (kepanjangan dari Dt), yaitu praktisi holistik modern Ananopathy yang mendedikasikan diri dalam suatu gerakan 
layanan kesehatan holistik modern “Healindonesia Group” di Denpasar, Bali.  

Setelah selama 6 tahun melayani pasien-pasien diabetes, kanker, hipertensi, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, serta 
menangani kasus-kasus yang dokter dan tabib tradisional sendiri tidak berhasil tangani, ia memulai gerakan holistiknya 
dengan membuka Klinik Online – “Healindonesia” , yaitu  weblog KONTROVERSIAL PERTAMA & SATU-
SATUNYA  di Indonesia yang berani mempublikasikan kesalahan-kesalahan di dunia medis konvensional. 
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Melalui Healindonesia Group, Dt. Awan mendedikasikan diri untuk mengungkapkan rahasia awet muda, susah sakit, dan 
panjang umur kepada masyarakat serta melindungi masyarakat Indonesia dari: 

• Malpraktek dokter. 
• Kejahatan bisnis “merawat” penyakit, bukannya “menyembuhkan” penyakit. 
• AIDS. 
• Mitos & kebohongan di dunia kesehatan. 
• Produk dan jasa yang membahayakan kesehatan. 
• Pencemaran Lingkungan 

Dalam gerakannya, Dt. Awan memperkenalkan holistik modern Ananopathy ke seluruh Indonesia. Ananopathy adalah 
gabungan teknik pengobatan alternatif tradisional/kuno dengan teknologi dan sains modern, dimana tujuannya adalah 
menyembuhkan, bukan sekedar merawat. Pengobatan Ananopathy fokus pada akar penyakit, bukan pada gejala; merawat 
manusia secara keseluruhan (whole), bukan pada apa yang tampak saja. Tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan 
Hukum Alam, Hukum Sebab-Akibat, perbaikan pola makan & gaya hidup, penggunaan bahan-bahan alami, yang diterapkan 
dengan basis alam dan sains modern. 

Dt. Awan juga memulai suatu layanan kesehatan yang disebut Aidsalternative yang bertujuan memerangi HIV/AIDS secara 
alami tanpa sama sekali memakai obat-obatan kimia. Weblog tentang hal ini bisa Anda akses di http://aidsalternative.co.cc 

  

VISI & MISI HEALINDONESIA 

Dari Dt. Awan (Andreas Hermawan): 

Tidak diragukan lagi, kita menyaksikan betapa kesehatan masyarakat kian memburuk seiring perkembangan 
jaman. Masyarakat awam dan mungkin juga Anda sendiri, tidak mengetahui bagaimana untuk bisa memiliki ketiga hal 
penting dalam hidup, yaitu sehat total, awet muda, dan panjang umur. Ketika sakit, masyarakat juga selalu terperangkap 
dengan praktek salah dari para dokter konvensional. 

Jika sakit, beberapa resep obat sintetis diberikan oleh dokter Anda untuk menekan “gejala penyakit” yang Anda derita. 
Namun hal ini pun makin membuat Anda frustasi. Obat-obatan sintetis/kimia tersebut tidak membantu Anda untuk 
menyembuhkan “akar penyakit” Anda, malahan menambah efek samping dan ketergantungan Anda pada obat. Sebagai 
seorang praktisi holistik modern Ananopathy, saya akan memberikan solusi jangka panjang dan permanen bagi Anda. Saya 
akan membantu Anda untuk mengatasi “akar penyakit” dan bukan sekedar “gejalanya”; membantu untuk sembuh, bukan 
sekedar merawat. 

Misi daripada HEALINDONESIA  adalah: 

• Melindungi masyarakat dari kasus-kasus malpraktek serta kejahatan “bisnis merawat dan menjual penyakit”. 
• Memperkenalkan holistik modern kepada masyarakat sebagai solusi tepat atas permasalahan kesehatan di jaman 

sekarang. Dalam banyak kasus, pengobatan holistik tradisional kurang cocok diaplikasikan karena keadaan sekitar 
kita sudah tidak seperti keadaan 100 tahun lalu. 

• Membeberkan rahasia sehat total, awet muda, dan panjang umur secara murah, gampang, dan menyenangkan 
kepada masyarakat. 

• Membantu memerangi AIDS secara alternatif tanpa mengandalkan obat-obatan kimia yang memiliki banyak efek 
samping negatif baik, terhadap Odha maupun lingkungan. 

• Membuat masyarakat mengambil tanggung jawab atas kesehatan pribadi dan tidak lagi mengandalkan kesehatan 
kepada dokter konvensional serta obat-obatan sintetis yang memiliki efek samping negatif. 
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• Membantu masyarakat untuk tidak mudah tertipu dengan slogan-slogan, pesan-pesan dan kebohongan-kebohongan 
yang tersebar melalui media massa dari perusahaan makanan & minuman, obat-obatan, serta produsen lainnya. 

• Membantu rakyat kecil atau tidak mampu untuk sembuh dari penyakit degeneratif mereka. Dengan adanya donasi 
dari Anda, bersama-sama kita bisa mewujudkan hal ini. 

Semua misi di atas disingkat dalam satu slogan HI: “Bersama-sama kita sembuhkan Indonesia!”. Saya paham bahwa untuk 
mewujudkan itu, saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya perlu bantuan semua pihak, termasuk Anda, untuk 
mewujudkan impian ini menjadi kenyataan.  

Bukankah ini juga impian masing-masing dari kita bangsa Indonesia, yang mendambakan suatu negara dan bangsa yang sehat 
dan kuat, secara fisik maupun jiwa, spiritual, maupun ekonomi?! 

Tapi impian kita tidak akan bisa terwujud, jika bangsa kita tidak mendapatkan kebenaran dan pengetahuan yang bisa merubah 
kita dari dalam. Bangsa bisa maju, jika bangsa itu maju dalam pengetahuan dan mental yang benar. 

Tulisan-tulisan kontroversial saya di HI memang tidak sesuai dengan standar medis kedokteran konvensional. Namun 
demikian, saya bisa membuktikan kepada Anda bahwa para praktisi holistik modern, saya sendiri, dan juga ilmuwan lainnya 
(bukan ilmuwan bayaran) mendasari teori kami TIDAK HANYA dari uji ilmiah di dalam laboratorium saja. Dasar kami lebih 
kuat dari itu, yaitu fakta sehari-hari, sejarah, hukum alam, dan juga akal sehat . Dengan demikian kami bisa 
membuktikannya dalam praktek di luar laboratorium. Uji ilmiah dalam laboratorium bisa dimanipulasi, tapi lain halnya 
dengan fakta sehari-hari, sejarah, hukum alam dan akal sehat. 

Cara sederhana untuk mengetahui apakah suatu teori atau pandangan itu benar atau salah itu mudah, yaitu dengan cara 
melihat “buah” yang dihasilkan darinya. 

Adalah hak Anda untuk mendapatkan kebenaran mengenai kesehatan. Kebenaran ini tidak boleh ditutup-tutupi atau 
dimanipulasi dari Anda, dan dalam HI inilah kebenaran itu akan terungkap dengan sangat jelas demi kebaikan Anda dan juga 
orang lain yang Anda kasihi. 

Jangan ragu-ragu untuk mulai “menjelajahi” HI karena dari sinilah Anda akan mendapatkan kebenaran yang akan 
membebaskan Anda dari kebohongan-kebohongan seputar kesehatan. Setelah mengetahui apa yang benar, Anda pun akan 
memiliki kesehatan yang Anda idam-idamkan. Dengan kesehatan sempurna, Anda akan memiliki hidup yang lebih indah dan 
bermakna, yang bisa Anda nikmati bersama keluarga serta orang-orang yang Anda kasihi lainnya. 

Seringkali terjadi, seseorang bisa miskin karena ketidaktahuan. Sering kita amati, seseorang tertipu karena ketidaktahuan. 
Seringkali kita dapati, seseorang menderita karena ketidaktahuan. Seringkali kita melihat, seseorang meninggal juga karena 
ketidaktahuan. Bahkan, pernah kita alami, kita “diperbudak”, karena ketidaktahuan. 

“Knowledge is power and the thruth will set us free!”  Pengetahuan adalah kekuatan dan kebenaran akan membebaskan kita! 
Inilah hal yang patut diperjuangkan untuk bangsa kita yang tercinta. 

Melalui HI, saya mengajak untuk kita bersatu menyebarkan kebenaran dan pengetahuan sejati keseluruh bangsa Indonesia. 
Bagaimana caranya? Gampang; Bergabunglah menjadi anggota Healindonesia Group dan Secara rutin, gunakan jari Anda 
sesering mungkin memforward email dan artikel-artikel dari HI ke semua relasi yang Anda miliki. By pass HI ke semua 
orang yang Anda kenal. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan akan tersebar keseluruh Indonesia dengan cepat. 

Mari, bersama-sama kita sembuhkan Indonesia!!! 
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Inabah (Program Abah Anom) 
 

Pon-Pes Suryalaya, yang berkedudukan di Desa Pager Ageung Tasikmalaya (Jawa-Barat) di dirikan oleh Syech 
Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad r.a (Abah Sepuh) pada tahun 1905, yang selanjutnya pada tahun 1956 Pon Pes 
Suryalaya dipimpin oleh putra beliau yang bernama KH. Ahmad Shohibul Wafa Tadjul Arifin r.a  (Abah Anom). 
 

Dimana dalam kegiatan kesehariannya Pon-Pes Suryalaya tidak berbeda dengan pondok pesantren lainnya, yaitu 
mencetak anak bangsa untuk meneruskan visi dan misi Ulama serta menyebarkan agama Islam secara berkelanjutan dan 
terprogram. Sampai saat ini program pendidikan Pon-Pes Suryalaya mempunyai 2 bentuk kegiatan, yaitu : Program 
pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi) serta program pendidikan informal (pengalaman 
khusus dzikir TQN). 
 

Pada tahun 1971, banyak orang tua yang memiliki putra-putri yang berperilaku menyimpang, menitipkan anaknya untuk 
dibina di Pon-Pes Suryalaya. Selanjutnya Pemerintah (dalam hal ini BAKIN-Badan Koordinasi Intelejent Negara) yang 
dipimpin oleh May. Jend. (Purn) Yoga Sugama melakukan kerjasama dengan Abah Anom selaku Sesepuh Pon-Pes 
Suryalaya, dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika dan kenakalan remaja dengan membentuk BAKOLAK 
berdasarkan Inpres N0. 6 tahun 1971, untuk melakukan upaya penyelamatan anak bangsa dari kehancuran akibat peredaran 
dan penyalahgunaan Napza dan kenakalan remaja. 
 

Selanjutnya Abah Anom mengembangkan Terapi Pembinaan bagi korban pengguna Napza di tiap daerah (yang kini 
hampir meliputi wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia) maupun di luar negeri dengan menggunakan istilah INABAH  
yang artinya : “Kembali ke Jalan Allah”.   

 
Di Surabaya tahun 1986 didirikan INABAH Ke – XIX  yang dipimpin oleh KH. Moch. Ali Hanafiah Akbar 
 
Pembinaan dan upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan korban Napza ditempuh dengan cara : 

� Terapi Penyadaran dengan Agama Islam menggunakan metode DZIKRULLAH TQN 
� Pendekatan secara medis (bila diperlukan)   

    
Tahapan Proses Pembinaan di INABAH XIX 
 

� Kedatangan calon santri/anak bina kebanyakan diantar oleh orang tua atau aparat 
� Dilakukan pemeriksaan secara medis meliputi chek-up maupun test urine (dilakukan oleh Dokter) 
� Dilakukan proses detoksifikasi secara tradisional / non medis dan setelah 10 hari dilakukan test urine kembali 

untuk mengetahui sisa kandungan Napza dalam tubuh santri / anak bina. 
� Terapi mandi sebanyak lima kali dalam satu hari, selanjutnya dibimbing dengan Dzikrullah. 
� Pendekatan kejiwaan dan pemahaman terhadap kepekaan sosial. 
� Kegiatan Extrakulikuler berupa olah raga, musik dan perbengkelan. 
� Evaluasi perkembangan santri / anak bina yang tertuang dalam raport. 

 
Terapi Pembinaan di INABAH XIX 
 

1. TERAPI MANDI  
 
Rasulullah SAW. Bersabda : “Orang mempunyai temperamen tinggi / marah dapat diredakan dengan berwudhu, jika 
tetap maka diharapkan untuk mandi dengan membaca do’a Nabi Daud as.” 
 
Tinjauan secara ilmiah (secara medis) dikemukakan oleh Dr. R.H Su’dan, MS M.D. Mpn Senior Medical Officer 
ARCO, antara lain : “Mandi di tengah malam / pagi dalam udara yang dingin mempunyai khasiat tersendiri karena 
dinginnya udara dan air akan menyebabkan aliran darah menjadi lancar serta mengaktifkan kembali saraf-saraf yang 
berada di pembuluh darah otak”  
  
2. DZIKRULLAH  
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Terapi dzikir ini bertujuan untuk membenahi diri dan mengutuhkan iman serta mental yang rapuh, dasarnya adalah 
sabda Rasulullah SAW : 
“Sesungguhnya untuk segala perkara itu ada obatnya/pencucinya, sedangkan pencuci hati itu adalah Dzikrullah (ingat 
hati kepada Allah) “ 
 
 
Sabda Rasulullah SAW : 
“Utuhkanlah iman kamu.. Sahabat bertanya, “Bagaimana kami mengutuhkan iman kami, ya Rasulullah? Rasulullah 
menjawab, “Dengan memperbanyak membaca kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH (Dzikrullah)” 
 
Q.S. Ar-Ra’du 28 : 
“Dan mereka mempunyai iman yang teguh serta tetap dan tenang hatinya dengan Dzikrullah (ingat kepada Allah), 
bukankah Dzikrullah (ingat kepada Allah) itu menenangkan dan menentramkan hati?” 
 
Pentingnya Terapi Dzikir bagi santri / anak bina adalah untuk menenangkan (menentramkan) keguncangan-
keguncangan jiwa dan sekaligus menghilangkan halusinasi-halusinasi/sugesti-sugesti serta bisikan iblis yang 
menyerang dalam hati sanubarinya.   
  
3. PENEGAKAN SHOLAT  
 
Sholat yang benar menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman : “Barangsiapa yang 
menambahkan sholat wajibnya dengan sholat malam, maka AKU (Allah) akan mendudukannya di tempat yang terpuji” 
 
Sabda Rasulullah SAW : “Barangsiapa melakukan amalan selama 40 hari berturut-turut akan dikabulkan 
permintaannya oleh Allah SWT” 
 

Keberadaan santri/anak bina selama di Inabah wajib mengikuti semua jenis terapi/treatment yang telah terprogram 
tersebut. Tujuannya agar santri/anak bina terbiasa dengan kondisi dan situasi ritual (amalan-amalan) tersebut. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Syech Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul “Islamuna” bahwa : “ Setiap perbuatan apabila dikerjakan 
secara terus menerus akan menjadikan individu yang bersangkutan mudah mengerjakannya”. Jika sudah menjadi kebiasaan 
maka tak menutup kemungkinan akhirnya menjadi suatu budaya. 

 
Setelah menjalani pembinaan selama di Inabah XIX, setiap santri / anak bina diwajibkan untuk mengikuti pembinaan 

lanjut yaitu menghadiri Majlis Dzikir, yang diselenggarakan oleh PP SURYALAYA – Wilayah Jawa Timur. 
 
Sabda Rasulullah SAW : “Tidak ada segolongan manusia pun yang berkumpul dan melakukan Dzikrullah dengan tidak 

ada niat lain melainkan untuk Tuhan semata-mata, kecuali akan datang suara dari langit, “bangkitlah kamu semua, kamu 
sudah diampuni dosa dan sudah ditukar kejahatanmu yang lampau dengan kebajikan”. 
 

Dapat diibaratkan santri / anak bina Inabah yang telah selesai menjalani terapi pembinaan bagaikan tumbuhan yang 
keluar kuncupnya sehingga perlu dilakukan penyiraman secara terus menerus untuk menumbuhkan kekokohan dalam 
jiwanya, seperti : 
 
“Tidaklah kamu lihat Allah mengadakan kalimat Thoyyibah seperti menegakkan pohon Thoyyibah yang urat akarnya teguh 

dan cabangnya berkembang di langit, disirami (didatangi) tiap waktu dengan izin Tuhannya, demikian contoh yang 
diberikan Allah kepada manusia agar mereka ingat” 

 
“Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat” 

 
 
Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi INABAH XIX 
Alamat:  
Jl. Benteng 5A, Telp. (031) 3576917 
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Jl. Sidotopo Kidul 146-148, Telp. (031) 3760534 
Jl. Semampir No. 43 – 47 Surabaya. Telp.(031) 5920234, 5930245 

     

Perubahan Perilaku dan Gaya HidupPerubahan Perilaku dan Gaya HidupPerubahan Perilaku dan Gaya HidupPerubahan Perilaku dan Gaya Hidup  

 
Khuruj Fi Sabilillah (Program Maulana Ilyas) 

 

Saya pilih Khuruj Fi Sabilillah untuk dijadikan bagian dari Islam Therapy karena sesuai dengan Visi dan Misi Islam 
Therapy. Khuruj Fi Sabilillah merupakan Program Community Base Unit (CBU) yang ditawarkan oleh Islam Therapy. 
Khuruj Fi Sabilillah diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari ulama, undergrounders, pengusaha, sampai preman. Diikuti 
pula oleh umat Islam dari berbagai jemaah Islamiyah.  

Di sini tidak boleh membicarakan aib, baik aib diri sendiri, orang lain maupun aib masyarakat. Tidak boleh 
membicarakan khilafiyah dalam masalah fiqh (perbedaan paham), tidak boleh membicarakan politik, pangkat, jabatan dan 
meminta sumbangan. Yang dibicarakan di sini hanya kebesaran Allah (Iman) dan amal shalih. Bukan hanya teori tapi juga 
langsung praktek bersama orang-orang yang sama-sama sedang belajar memperbaiki diri (Self Help Group). Mengajak 
kepada Allah bukan pada aliran atau golongan tertentu.  

Khuruj Fi Sabilillah– sebetulnya tidak memiliki nama dan bergerak secara Underground – bukan Organisasi tapi 
terorganisir sangat rapi karena selalu bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun. Khuruj Fi 
Sabililllah (Islam Therapy menyebutnya I’tikaf ) hanya mengajak kepada kebaikan bukan mencegah kemungkaran.  

Diikuti oleh umat Islam dari berbagai bangsa seperti Arab, Amerika, Perancis, Pakistan, Thailand, Jepang, China, Afrika, 
dan lain-lain. Jemaah dikirim mulai dari kota ke kota, dari propinsi ke propinsi, sampai dari Negara ke Negara; bahkan pulau 
terpencil sekali pun selama di sana ada manusia maka jemaah dikirim ke sana untuk menyampaikan agama. Dalam 
kegiatannya, masing-masing peserta membiayai perjalanannya sendiri seperti untuk biaya makan dan transportasi dengan cara 
patungan.  

Orang-orang yang bergerak di MLM (Multi Level Marketing) akan lebih mengerti system yang ada di Khuruj Fi 
Sabilillah. Dalam sebulan orang-orang MLM bisa beraktivitas 27 hari dalam bisnis MLM Dunia dan 3 hari menjalankan 
super Mega bisnis - MLM Akhirat. hanya Perusahaan MLM Akhirat yang berani memberikan bonus triliunan kali lipat dari 
bonus terbesar yang diberikan oleh seluruh perusahaan MLM. Tidak akan mengalami kebangkrutan, Systemnya mudah 
dilaksanakan dan Big Boss-nya Maha Kaya. Jika orang-orang MLM dan seluruh Pekerja Agama bergabung dan bekerjasama, 
Dahsyat sekali, Insya Allah, Agama akan bangkit kembali dalam waktu yang singkat dengan sangat mudah. Seluruh masjid 
akan seperti masjid Nabawy; selalu ada kegiatan keagamaan selama 24 jam. Dunia akan kembali damai dan pemerintah tidak 
perlu bingung memikirkan solusi dan mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki kekacauan di negerinya masing-masing. 

Khuruj adalah outreach, sama-sama harm reduction (pengurangan dampak buruk). Di sini juga perlu adanya tokoh kunci 
(key person), menjangkau ke rumah-rumah, menyebarkan informasi agama kepada siapa saja dan di mana saja.   

Bagi yang tidak sedang dalam ketergantungan terhadap Narkoba, bisa langsung mencoba ikut khuruj fi sabilillah 
sedangkan bagi yang masih dalam ketergantungan terhadap narkoba, harus ikut program pemulihan terlebih dahulu. Pusatnya 
di Indonesia adalah di Masjid Kebon Jeruk Jakarta. Jemaah yang datang dari berbagai Negara terlebih dahulu ‘ditampung’ 
disini yang selanjutnya dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Sesama umat Islam dengan berbagai perbedaan seperti warna 
kulit, bahasa, budaya, kebangsaan, dan lain sebagainya bertemu, saling mengenal dan bergabung untuk mengagungkan Allah, 
memperbaiki diri dan beribadah. Pengajian rutin di kebun jeruk adalah setiap kamis malam jum’at mulai Pukul 17 : 00 WIB – 
Selesai. Biasanya yang ceramah adalah ulama dari jemaah luar Negeri sehingga ceramahnya berbeda-beda bahasa dengan 
diterjemahkan oleh penerjemah. Di setiap daerah ada Masjid pusat Khuruj fi Sabilillah. Indahnya Islam akan kita temukan di 
sini sehingga begitu banyak non-Muslim yang akhirnya menjadi Muslim. Disini muallaf bukan hanya cukup membaca dua 
kalimah syahadat namun juga terbina untuk menjadikan keunggulan Islam sebagai gaya hidup yang tidak akan pernah bisa 
didapatkan dari Agama sebelumnya. Di sini memurnikan keimanan kepada Allah secara bertahap-tahap melalui pengorbanan 
diri, harta, dan waktu untuk agama sambil terus meningkatkan latihan.  
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Saya menduga bahwa inilah yang di maksud Jamaah muslimin dalam hadist dari Hudzaifah dan seperti yang diterangkan 
oleh Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali , ”Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa yang disebut Jama'ah Muslimin adalah 
yang tergabung di dalamnya seluruh kaum muslimin yang mempunyai imam yang melaksanakan hukum-hukum Allah. 
Adapun jama'ah yang bekerja untuk mengembalikan daulah khilafah, mereka adalah jama'ah minal muslimin yang wajib 
saling tolong menolong dalam urusannya dan menghilangkan perselisihan yang ada diantara individu supaya ada kesepakatan 
di bawah kalimat yang lurus dalam naungan kalimat tauhid”.  

Saya mengusulkan kepada semua jemaah Islamiyah untuk menghapus nama jamaahnya masing-masing dan bergabung 
untuk mewujudkan kehidupan seperti jaman Rasululloh. Para sahabat pun sering berbeda paham dan mengamalkan agama 
sesuai dengan pemahaman masing-masing asalkan sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Saya secara pribadi tidak hanya 
menggunakan kitab Fadha’il Amal untuk ta’lim wa ta’lum. saya juga menggunakan kitab Muntakhab Ahadist. Saya tidak 
taklid dan terus mencari celah agar khuruj fi sabilillah bisa dilaksanakan oleh kalangan yang lebih luas. Dan berhubung saya 
menyadari bahwa saya bukan ahli ilmu agama, saya tidak akan malu belajar bayan (ceramah) sambil membaca (buku, artikel, 
dan lain sebagainya terutama yang dapat meningkatkan iman saya). 

Berikut ini sebagian manfaat yang bisa kita dapatkan dari khuruj Fi sabilillah dan telah meliputi program-program 
penanganan korban penyalahgunaan narkoba apabila kita betul-betul dalam melaksanakannya : 

� Mengetahui pentingnya agama Islam untuk menyelesaikan segala masalah. 

� Keimanan bertambah, ada kekuatan mengamalkan agama, agama dipraktekkan bukan hanya sekedar teori. Ajaran 
agama sejak bangun tidur sampai tidur kembali diamalkan.   

� Sifat lembut hati dan siap bekerjasama untuk kebaikan dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dalam satu 
jemaah, apabila kita ikut jemaah antar provinsi, biasanya berbeda-beda suku dan sebelumnya tidak saling mengenal 
namun memiliki satu tujuan, yaitu memperbaiki keimanan dan memperbaiki diri (self help group). Sesama jemaah 
saling melayani untuk mendapatkan sifat rendah hati namun tidak rendah diri. Masing-masing melupakan status dan 
jabatan, semuanya sama dalam pandangan Allah.  

� Memiliki keberanian untuk bicara di depan orang banyak (public speaking), saling berbagi ilmu, saling menjaga. 

� Tidak boleh membicarakan aib, baik aib diri sendiri, aib orang lain, aib masyarakat, apalagi aib sesama jemaah. Tidak 
boleh membicarakan politik dan tidak boleh meminta sumbangan. Berusaha tidak memakai barang orang lain 
sekalipun sendal sesama jemaah. 

� Setiap pagi ada musyawarah pagi (morning meeting). Segala sesuatu harus berdasarkan musyawarah. Baik dalam 
memilih pemimpin atau siapa yang bertugas. Masing-masing mendapatkan tugas secara bergiliran dan bergantian. 
Ada tugas masak, tugas ceramah, tugas silaturahmi kepada para ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat setempat. 
Ini akan membentuk kebiasaan bermusyawarah terutama dengan anak istri di rumah.  

� Memiliki jiwa internasional. Bertemu sesama muslim dari seluruh dunia. Berpikiran global. Hilang keangkuhan 
memiliki ilmu atau harta yang banyak. Hilang rasa ingin disebut ulama dan dihormati. 

� Ada amalan intiqali (amalan ketika khuruj bersama jemaah/Terapeutic Community), ada amalan maqami (amalan 
ketika di daerah sendiri bersama warga sekitar dan keluarga/Family Therapy and Couple Support) 

� Harm Reduction (pengurangan dampak buruk) dan Demand Reduction (pengurangan permintaan narkoba) serta 12 
Steps Islami. Selain belajar memperbaiki diri juga belajar mengajak orang lain memperbaiki diri dengan cara yang 
lembut. 

� Dan banyak lagi manfaat bagi kesehatan fisik, mental dan lingkungan hidup kita apabila kita melaksanakan program 
ini dengan benar sesuai arahan.  

 

Berkelana Menebar Rahmat83 
 
Tanpa banyak bicara, anggota Jamaah Tabligh berkelana ke berbagai penjuru Nusantara. Hanya satu tujuannya, mengajak ke 
jalan Allah. Masjid tua Kebon Jeruk, Jakarta Selatan itu seperti tidak pernah mati. Ia selalu hidup dengan kegiatan-kegiatan 
                                            
83 Hidayatullah.com 
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keagamaan. Apalagi setiap hari Kamis, sekitar 2000 laki-laki berkumpul di masjid yang didirikan tahun l718 oleh seorang 
ulama dari negeri Cina ini. Mereka dengan khusyuk mengikuti ceramah yang disampaikan seorang ustadz. Ada yang 
berpakaian takwa (koko) warna-warni dan berkopiah haji putih. Ada pula yang berpakaian gamis --baju panjang yang biasa 
dipakai orang Arab. Tak sedikit di antara mereka yang memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Tapi mereka penuh 
dengan senyum dan menyapa akrab setiap orang. 
 
Mereka adalah anggota Jamaah Tabligh (JT) yang datang tidak hanya dari Jakarta. Melainkan juga dari Jawa Barat, Jawa 
Timur dan daerah lain di Indonesia. Bahkan ada pula yang dari India, Pakistan, Malaysia dan Thailand. Umumnya mereka 
membawa tas-tas besar berisi pakaian dan perbekalan lainnya. 
 
Pengajian yang dimulai usai shalat ashar berjamaah itu disebut takrir, yang berisi soal-soal agama yang muncul selama khuruj 
(dakwah keluar). Dan juga diadakan evaluasi selama di lapangan, kemudian mendiskusikannya bersama-sama. Usai shalat 
maghrib, seorang ustadz berdiri di mimbar, dan berkhutbah tentang pentingnya amal shalih bagi setiap Muslim. Bila sang 
ustadz mengutip hadist atau ayat Al Qur'an berupa ancaman, serempak jamaah berucap istighfaaar "astaghfirullahaladzzim." 
Jika yang dikutip berupa kebesaran Allah serempak jamaah menyahut dengan tasbih "subhanallah." 
  
Usai khutbah ada tasykil, tawaran khuruj secara berombongan. Lamanya dakwah bervariasi mulai 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 
hari sampai 4 bulan. "Ayo saudara-saudara kita dakwah, masya Allah, masya Allah. Allah yang akan menjaga anak, istri, 
keluarga atau harta kita," katanya. Banyak jamaah antusias menerima ajakan itu. Mereka lalu didaftar dan diseleksi oleh Ahli 
Syura. Hanya yang memenuhi syarat yang bisa khuruj. 
 
Rangkaian ibadah itu ditutup dengan shalat isya' berjamaah. Setelah itu jamaah mengisi waktu istirahat dengan berbagai cara. 
Ada yang berdiskusi dengan kelompoknya tentang persiapan keluar esok harinya atau bertukar pengalaman dengan peserta 
dari kelompok lain. Ada juga yang tidur-tiduran atau makam malam. Uniknya, makannya memakai tempayan. Satu tempayan 
dikepung 4-5 orang. 
 
Tengah malam mereka bangun melaksanakan shalat tahajud. Setelah shalat subuh diadakan ceramah kembali hingga matahari 
terbit. Setelah usai barulah mereka siap-siap untuk khuruj sesuai tujuan masing-masing kelompok. Pelepasan mereka 
dilakukan oleh Ahli Syura yang terdiri dari tujuh orang: H Ahmad Zulfaqar, H Cecep Firdaus, Muhammad Muslihuddin, Dr 
AA Noor, Syamsuddin Abdullah, Ir. Aminuddin Noor, dan M Sani Ilyas. 
 
Begitu sampai di tempat sasaran dakwah, mereka menyebar, keluar masuk kampung, pasar, dan warung-warung, sambil tetap 
berzikir kepada Allah84. Dengan tenang mereka mengajak orang untuk mendengarkan ceramahnya. Usai ceramah, orang-
orang itu diajari cara berwudlu, tata cara shalat, dan membaca Al Fatihah serta ayat-ayat Al Qur,an lainnya. Sebelum tugas 
dakwah selesai, anggota jamaah mengajak masyarakat setempat melakukan dakwah ke tempat lain.  
 
"Kalian adalah sebaik-baiknya ummat yang diturunkan ke tengah-tengah masyarakat," demikian tertulis dalam Al Qur'an 
Surat Ali Imran, ayat 110, yang dijadikan pedoman mereka. Menurut Zulfaqar, Penanggung Jawab JT Indonesia, aktivitas JT 
selama ini tak banyak mendapatkan rintangan, baik dari masyarakat maupun pemerintah. "Awalnya memang ada yang curiga. 
Tapi setelah tahu, mereka memahami," katanya. 
  
Berdakwah dengan model khuruj yang menjadi ciri khas JT, kata Amin yang juga penanggung jawab JT Surabaya, memang 
efektif dan membekas. Contohnya, yang dia alami sendiri. Pada tahun 1985 ada 4 orang warga Malaysia datang ke Kampung 
Jalan Ikan Gurami IV Surabaya. Amin sempat bertanya-tanya dalam hati, "Mengapa mereka jauh-jauh datang ke Surabaya 
hanya minta untuk diizinkan boleh numpang beberapa hari di masjid," ungkapnya. Keempat warga Malaysia (ustadz Amin 
lupa satu-persatu namanya) selama di masjid Nurul Hidayah itu mengajak jamaah untuk mengamalkan shalat, wirid, memberi 
ceramah mengenai Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad dan melakukan amalan sunnah lainnya seperti shalat dhuha, 
iktikaf dan shalat malam. Setelah diamati gerak-gerik dan perilaku mereka, akhirnya Amien kagum dan tertarik.  
 
                                            
84 Penyusun selaku Petugas penjangkau dalam Program Harm reduction menganggap kegiatan ini sebagai Out Reach. 
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"Saya merasakan, apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan sunnah Nabi," kenangnya. Khuruj dilakukan secara 
berkelompok --antara 10 hingga 15 orang—mengunjungi daerah-daerah sesuai sasaran dakwah yang telah ditentukan. 
Bagaimana dengan pendanaan? Dan bagaimana pula dengan nafkah pada keluarga yang ditinggal di rumah? 
  
"Itu sudah diperhitungkan secara matang," ujar Amin yang sudah 7 kali keliling dunia (1995 ke Eropa, 1996 ke Australia, 
1997 ke Afrika, dan ke beberapa negara di Asia lainnya). "Khuruj jangan disalahtafsiri mengabaikan keluarga di rumah," 
timpal Muhammad Muslihuddin, salah seorang anggota Syuro Jamaah Tabligh Indonesia. 
 
Sebelum khuruj, keluarga di rumah terlebih dulu dicukupi nafkahnya. Atau dengan cara lain, misalnya "Bersama keluarga 
secara berpasangan dengan muhrim-nya, suami dan isteri serta anak-anak," tambahnya. Soal biaya?"Itu ditanggung pribadi 
masing-masing. Karena, dari setiap usaha yang dilakukan sengaja disisihkan untuk dakwah," ustadz Amin melengkapi 
keterangan Muslihuddin. 
 
Setidaknya, kata Muslihuddin, dalam sebulan ada 3 hari dan 40 hari dalam setahun yang disisihkan untuk khuruj. Jumlah 
waktu khuruj ini, katanya lagi, jika dibanding dengan waktu di rumah sebetulnya lebih banyak waktu yang diberikan untuk 
keluarga di rumah. Kalangan jamaah kita, lanjutnya, sudah paham. Sehingga, ketika ada keluarga, misalnya suami yang 
melakukan khuruj, istri dan anak di rumah sudah mafhum.  
 
TAK LUPA KERJA 
Bagaimana dengan pekerjaan? Menurut Amin, kebanyakan anggota JT lebih enjoy berwiraswasta. Karena tidak terlalu 
mengikat dengan tugas dakwah. Sebab, tugas utama manusia di dunia ini adalah menyeru atau mengajak orang (lain) pada 
jalan yang benar. "Kuntum khaira ummat......(Kalian diturunkan ke dunia adalah sebaik-baik umat, dan mempunyai tugas 
amar makruf nahi munkar)," ujar Amin mengutip al-Qur'an Surah Ali Imran, ayat 110. 
 
Akan tetapi, JT tidak berarti mengikat jamaahnya bekerja pada instansi lain. Kepada anggota JT yang kebetulan bekerja pada 
suatu instansi yang memang terikat waktunya, soal khuruj tetap tidak bisa diabaikan. "Yang penting bagi kita adalah ikhlash," 
tutur Amin. "Keikhlasan ini yang ditanamkan pada kalangan jamaah kami." Bagi mereka yang kebetulan terikat oleh waktu 
kerja pada instansi, bisa mengikuti program khuruj 3 hari dalam sebulan. Misalnya, mereka berangkat Jum'at sore selepas 
kerja hingga Senin pagi --tanpa balik ke rumah-- langsung menuju ke tempat kerjanya. Sehingga, dengan cara seperti ini, 
mereka tidak melupakan kerjanya. 
 
Abdurrahman, misalnya. Karyawan sebuah perusahaan kontraktor di Surabaya ini, kendati masih tergolong baru tapi merasa 
"asyik" bergabung dalam JT. Dia ikut JT sejak masih kelas 2 STM di Surabaya. Kendati sekarang bekerja pada instansi yang 
waktunya cukup terikat, namun dia tidak pernah melalaikan khuruj. "Saya bisanya mengikuti khuruj 3 hari dalam sebulan," 
akunya. 
 
DICURIGAI 
Tak banyak orang yang tahu apa itu JT? Sehingga keberadaan JT banyak dipertanyakan, bahkan di beberapa daerah dicurigai. 
"Dianggap sebagai ajaran sesat," ujar Arif dan Abdurrahman, anggota JT Surabaya. Tidak cuma sebatas itu. Pengalaman Arif 
sewaktu khuruj, dia diusir warga setempat karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Bahkan, ketika khuruj ke India, waktu 
sedang memberikan ceramah di sebuah masjid, Arif didatangi polisi dan sempat diinapkan semalam di Pos Polisi di negara 
itu. 
 
Arif yang mengaku mulai ikut JT pada tahun 1992, toh tidak kapok. "Bagi saya tak masalah, karena memang belum banyak 
orang yang tahu apa itu khuruj. Tapi, setelah mereka ikut dalam dakwah kami, ya tidak masalahkan lagi," kenangnya. 
 
Wisnu Jatmiko, kiranya senasib dengan Arif. Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer UI ini mengaku mulai 
tertarik dengan JT pada tahun 1991. Pengalaman pahit yang dirasakan adalah, sewaktu mengikuti khuruj di Bengkulu (1998). 
"Saya merasa tertekan. Ketika itu tak ada masjid. Apalagi, waktu itu menjelang Pak Harto lengser, aparat Muspida disana 
menaruh curiga berat, sehingga rombongan kami dikejar-kejar terus," kenang Wisnu. "Tapi disitulah, kami merasakan 
nikmatnya ujian mental keimanan." 
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Menurut Drs. Ridlwan Abu Bakar, Msi., adanya kecurigaan-kecurigaan itu cukup wajar. "Karena pada awalnya memang 
tidak tahu semata. Tetapi setelah ditelusuri, dan tidak menyesatkan, ya tidak dimasalahkan. Toh, kenyataannya mereka 
hingga sekarang eksis," ujar Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. 
 
Ada dua hal yang tidak boleh diperbincang selama Tabligh, yaitu soal politik dan khilafiah (soal agama yang memancing 
perdebatan). "Alasannya, karena tujuan dakwah itu menyatukan ummat. Sementara politik cenderung memecah belah 
ummat," kata Zulfaqar, pensiuanan angkatan darat berpangkat Letkol ini. 
 
Dalam kehidupan sehari-hari para anggota dibebaskan untuk mengikuti kegiatan politik yang menjadi pilihannya. Sementara 
organisasi Islam lainnya, mereka anggap sebagai kawan seperjuangan. 
 
Keharusan khuruj itu didasarkan pada satu hadits Nabi yang berbunyi "apabila ummatku di akhir zaman mengorbankan 1/10 
waktunya di jalan Allah, akan diselamatkan." Maka setiap hari mereka juga harus menyisakan 2,5 jam waktu mereka untuk 
berdakwah. Bagaimana dengan kita?   

 
 

ESQ (Program Ary Ginanjar Agustian) 

“Mereka yakin, lewat ESQ mereka dapat turut menciptakan perdamaian dunia” 

KONSEP kecerdasan Emosi dan Spritual yang populer dangan nama Emotional-Spiritual Quotient atau ESQ, kini 
diperkenalkan di Kerajaan Inggris secara langsung oleh sang pelopor, Ary Ginanjar Agustian. Kehadiran Ary Ginanjar di 
Kerajaan Ratu Elizabeth itu dalam rangka mengikuti pertemuan para pakar Spiritual Quotient (SQ) dari berbagai Negara 
seperti Amerika Serikat, Australia, Denmark, Belanda, Nepal dan India. 

Menurut Pengasuh ESQ Leadership Center kelahiran Bandung, 24 Maret 1965 ini, pertemuan tersebut diprakarsai Danah 
Zohar dan Ian Marshal penulis buku SQ Spiritual Intelegence dan Spritual Capital yang digelar The Oxford Academy of 
Total Intelligence. 

Dalam pertemuan itu dibicarakan tentang SQ secara ilmiah meskipun hadir juga para pakar dari berbagai agama di 
antaranya wakil dari agama Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Yahudi hingga Atheis. Pada kesempatan itu, Ary berbicara 
mengenai pandangannya terhadap SQ dilihat dari kacamata Islam. Usai menyimak pemaparan Ary, Danah Zohar 
mengungkapkan bahwa ia sangat terinspirasi dengan konsep ESQ-nya Ary Ginanjar yang membawa pesan perdamaian dunia. 
Zohar juga menganggap Ary sebagai figure yang potensial menjembatani hubungan Islam dengan Barat. 

Ary mengaku dirinya sempat ragu mengingat para peserta seminar yang datang juga merupakan para spiritualis dan 
akademisi berbagai Universitas dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Denmark, Australia, Slovenia, India, Afrika Selatan, 
Nepal dan Tibet. “Kebanyakan mereka bergelar Doktor bahkan Profesor. Selain itu, latar belakang agama mereka juga 
beragam,”ujarnya. Respon yang didapat di Oxford benar-benar membahagiakan Ary. Apalagi, ketika banyak peserta 
menyatakan siap menyebarkan nilai-nilai ESQ di negara masing-masing. “Mereka yakin, lewat ESQ mereka dapat turut 
menciptakan perdamaian dunia,”ucapnya.85 

Training ESQ adalah sebuah fenomena. Menggugah dan mampu mengubah kehidupan seseorang. 

Itu salah satu kesimpulan peserta yang telah mengikuti training ESQ. Hal itu bisa terjadi karena ESQ memang berbeda 
dari pelatihan lainnya dan bukan sekedar pelatihan kepemimpinan atau manajemen biasa. Training ESQ merupakan pelopor 
pelatihan yang mengasah sisi spiritual dengan mendalam, bersamaan dengan sisi emosi dan intelektual seseorang. ESQ 
adalah suatu inovasi mutakhir yang bertujuan untuk membangkitkan dimensi spiritual manusia. 

                                            
85 Motivation-resources.blogspot.com 
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ESQ dengan seksama memandu seseorang dalam membangun prinsip hidup dan karakter berdasarkan ESQ Way165. 
Angka 165 merupakan simbol dari 1 Hati pada Yang Maha Pencipta, 6 Prinsip Moral, dan 5 Langkah sukses. ESQ hadir 
untuk siapa saja yang berkeinginan untuk  membentuk karakter manusia paripurna. ESQ juga merupakan upaya untuk 
menjembatani rasionalitas dunia usaha dengan spirit ketuhanan. Melengkapi makna sukses dengan nilai-nilai spiritual yang 
mendalam, menuju esensi bahagia yang sesungguhnya. 

Metodologi Training 

Peserta akan dituntun untuk membangkitkan 7 nilai dasar: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan 
peduli. Nilai-nilai ini sesungguhnya sudah tertanam dalam diri manusia sejak lahir. Melalui training ESQ ini peserta 
diarahkan untuk dapat mencapai nilai-nilai dasar tersebut dan membantu membangkitkan kekuatan tersembunyi serta 
mengerahkan seluruh potensi dirinya untuk kehidupan dan pekerjaan yang lebih produktif. 

Yang unik dan membedakan training ESQ dari pelatihan lainnya adalah training dibuat sedemikian rupa sehingga peserta 
akan merasa seperti menikmati sebuah pertunjukkan yang penuh makna. Sebagai materi pendukung, peserta juga akan diajak 
terlibat beberapa aktifitas dalam training seperti permainan, simulasi, serta saling berbagi pengalaman diantara peserta. 
Materi training akan disampaikan secara multimedia yang menggabungkan antara animasi, klip film, efek suara, dan musik. 
Ditampilkan dengan medium beberapa layar besar hingga 4 x 6 m dengan tata suara sekitar 10.000 watt. Training 
dilaksanakan di berbagai tempat terpilih dengan standar tertentu untuk memastikan bahwa training dapat berlangsung nyaman 
dan menyenangkan bagi peserta. 

ESQ Character Building  
 

Merupakan training lanjutan dari training ESQ Mission Statement. Setelah berhasil mengindentifikasi tiga elemen penting 
dalam hidup yaitu, visi, misi serta nilai-nilai moral, maka perlu dibangun karakter yang kuat & tangguh agar elemen tersebut 
dapat terus dipertahankan. 
Selama ini banyak orang melihat masalah sebagai kendala yang akhirnya mematahkan semangat. Melalui training ESQ 
Character Building Anda akan dibantu untuk membangun paradigma bagaimana melihat masalah sebagai tantangan dan 
medium untuk menempa diri guna menjadi pribadi yang berkualitas bagai berlian yang tak mudah retak. Tidak ada lagi rasa 
frustrasi & putus asa yang akan menghancurkan masa depan Anda! Usai training ini Anda berhak menyandang Green Belt 
dengan predikat bintang 2. 
 
Untuk membentuk karakter dan menjadi seorang pemimpin 165 sejati tidak cukup hanya dengan ESQ Basic Training saja. 
ESQ telah merancang program training berkelanjutan yang terdiri dari 7 tingkat untuk menciptakan pemimpin bangsa yang 
berkarakter dengan pemahaman 165 seutuhnya. Setelah Anda berhasil menyelesaikan ketujuh program training ESQ maka 
Anda berhak mendapat gelar Pemimpin Sejati.  

Setiap tingkat akan memiliki kartu alumni yang berbeda dan dengan kartu alumni tersebut Anda dapat mengikuti kembali 
training yang sesuai dengan tingkatan Anda, tanpa penambahan investasi apapun. Investasi tambahan akan dikenakan hanya 
saat Anda memutuskan untuk mengikuti tingkat berikutnya. 

Berikut ini penjabaran 7 tingkat training ESQ sebelum akhirnya lulus menjadi Pemimpin Sejati! 

Training ESQ 7 Tingkat 

ESQ Basic Training 
 

Pada training awal ini Anda akan memperoleh pemahaman tentang konsep dasar ESQ serta merasakan pengalaman spiritual 
yang akan mengubah hidup Anda ke arah yang lebih baik. ESQ Basic Training ini memiliki beberapa jenis kelas yaitu Kelas 
Eksekutif, Kelas Profesional, Kelas Reguler, Kelas Mahasiswa, Kelas Remaja dan Kelas Anak-anak. 
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ESQ Mission Statement 
 

Training ini membantu Anda untuk memiliki visi yang jelas & misi yang kuat. Setelah mengikuti training ini Anda berhak 
menyandang YELLOW BELT dengan predikat Bintang 1. 

ESQ Character Building 
 

Melalui training ini Anda akan menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter kuat dan tangguh. Setelah mengikuti training 
ini Anda berhak menyandang GREEN BELT dengan predikat Bintang 2. 

 

ESQ Self Control 
 

Kemampuan untuk mengendalikan diri serta mengalahkan semua kelemahan adalah hasil yang akan Anda peroleh dari 
training ESQ Self Controlling. Setelah mengikuti training  
ini Anda berhak menyandang BLUE BELT dengan predikat Bintang 3. 

ESQ Strategic Collaboration 
 

Di dalam training ini Anda akan diajak untuk menemukan potensi yang tak ternilai yaitu kolaborasi, baik itu dengan pasangan 
hidup, rekan kerja maupun teman-teman. Setelah training ini Anda berhak menyandang DARK BLUE BELT dengan predikat 
Bintang 4. 

ESQ Total Action 
 

Untuk mewujudkan sebuah ide menjadi kenyataan maka diperlukan kemampuan untuk mengeksekusi, dan itulah yang akan 
Anda dapatkan dalam training ESQ Total Action. Setelah mengikuti training ini Anda berhak menyandang BROWN BELT 
dengan predikat Bintang 5. 

ESQ Star Leader 

 
Anda akan diminta mengajukan sebuah ide proyek sesuai dengan bidang & keahlian masing-masing, demi terwujudnya 
Indonesia dan Dunia Emas. Dalam pelaksanaannya Anda akan didukung oleh jaringan ESQ diseluruh dunia. Setelah 
menyelesaikan proyek ini Anda berhak menyandang BLACK BELT dengan predikat Bintang 6. 

 
 
Alamat : 
Jl. Ciputat Raya No.1B Pondok Pinang  
Jakarta Selatan 12310  
Indonesia  
Telp. +62 21 7696654 ; Fax. +62 21 7696645  
Website : http://www.esqway165.com 
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Quantum Ikhlas (Program Erbe Sentanu) 

Mencapai Ikhlas dengan Teknologi 

KOLABORASI KECERDASAN OTAK  
DAN KECERDASAN HATI 

 

Setiap manusia mandiri selalu berusaha memperbaiki dan melakukan perubahan dalam hidupnya. 
Dan perubahan meski banyak didambakan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.  
 
Sementara, tidak akan ada perubahan mendasar dan permanen akan terjadi tanpa dimulai dari 
dalam diri sendiri. 

Banyak yang dilakukan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Dan seperti banyak orang 
kita pun senantiasa bekerja keras berusaha berubah agar bisa menikmati hidup yang lebih 
menyenangkan. 
 
Ironisnya jarang sekali kita bertanya: Apakah usaha dan tenaga yang kita keluarkan untuk itu - 
melalui kerja-keras, melalui buku-buku positif, kaset-kaset motivasi, berbagai training 
pengembangan pribadi dan aneka usaha untuk berubah menjadi orang yang lebih baik - sudah 
sepadan dengan hasilnya? Singkatnya, apakah hidup kita sudah seperti yang kita kehendaki atau 
setidaknya mendekati harapan kita? 

Banyak orang menemukan prestasi yang "rasanya" masih jauh dari harapannya, meski di dalam 
hati mereka merasa mampu dan merasa berhak mendapat hasil yang lebih baik. Sebagian lagi 
hidupnya seperti berputar dalam lingkaran atau berjalan ditempat tak tentu arah. Seolah 
betapapun kerasnya usaha yang kita keluarkan dan betapapun positifnya kita berpikir, kualitas 
hidup yang lebih baik tetap jauh dari kenyataan. Dan, hidup menjadi sebuah peruntungan yang 
sulit ditebak. 

Kami sangat memahami perasaan itu karena dulu kamipun merasakan hidup yang demikian. 
Sampai akhirnya kami menemukan kunci rahasia sukses dan kebahagiaan lahir-bathin yang kami  
sebut : The Power of Quantum Ikhlas® 

Siapapun yang memanfaatkan The Power of Quantum Ikhlas® akan merasakan hidupnya 
meningkat lebih baik, dan seringkali diluar jangkauan imajinasinya. Karena  melalui kompetensi 
teknologi hati yang dikuasainya ia mulai mengetahui, memahami dan dengan sadar membiarkan 
dirinya dituntun oleh Kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Quantum Ikhlas menerangkan cara (how-to) berupa "teknologi prosedur mental" yang bisa 
diaplikasikan dengan mudah dan pasti - bukan penjelasan konseptual teoritis belaka. 
 
Karena bersifat teknologi, maka melalui ikhlas, manusia memang otomatis menjadi lebih tenang, 
damai, bahagia dan sukses dalam hidup. 



Islam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi    

 422422422422

Bayangkanlah bagaimana rasanya jika anda bisa memperbaiki benchmark keikhlasan anda 
dengan pasti. Ketika anda berhasil ikhlas dengan "prosedur" yang benar berbagai tujuan mulia 
anda jadi lebih mudah diraih. Dan anda juga tahu, jika tujuan itu belum tercapai anda hanya 
tinggal menyempurnakan lagi prosedur keikhlasan di dalam pikiran dan hati anda. 
 
 

Ikhlas Lewat Teknologi 

Kami memahami pikiran dan perasaan yang menguasai setiap orang yang "ingin sukses" atau 
yang selalu "nyaris berhasil"... karena begitu pula kami dulu. Beruntung beberapa orang berhati 
mulia mau cukup bersabar terus menuntun sehingga saat ini hidup kami jauh lebih baik. 
 
Kami berniat membalas kebaikan mereka dan melalui Katahati Institute kami berusaha 
menjangkau lebih banyak orang yang menginginkan perubahan dalam hidupnya.  

Ikhlas Lewat Teknologi 
 

Patut diingat sukses bukanlah karir dan finansial semata - tetapi juga termasuk keluarga yang 
harmonis, persahabatan, kesehatan, tingkat intelejensi, rasional, emosional maupun kecerdasan 
spiritual. 

Karenanya anda kami ajak untuk membayangkan, bagaimana jika seandainya.. ternyata.. ada cara 
yang lebih mudah, lebih pantas, lebih wajar dan lebih alami untuk meraih  kebahagiaan, nikmat-
kerja, kedamaian, dan sukses kehidupan... Lahir-bathin... 

Dan yang lebih menyenangkan lagi.. Bagaimana jika ternyata.. hal itu kita bisa melakukannya 
bersama-sama dengan penuh kepastian dalam kedamaian.. 

Bersabarlah sedikit lagi.. karena kami akan tunjukkan pada anda rahasia sukses dan kebahagiaan 
yang telah merubah hidup banyak orang, dan yang - jika anda ijinkan - bisa merubah hidup anda 
juga.  

Selamat datang di Katahati Institute.  

Komunitas perubahan dan pertumbuhan pribadi manusia Indonesia era milenia. 

Gabungan kekuatan budaya Timur dengan ilmu pengetahuan 'new-sciences', kebijakan falsafah 
hidup, spiritualitas dan teknologi untuk meraih sukses total lahir-bathin yang holistik. 

Seringkali kita dapati orang berbicara tentang ikhlas. Terlebih di tempat-tempat peribadatan, kata 
ikhlas terasa bagai pembicaraan yang menyejukkan hati. Namun, berapa banyak orang yang 
benar-benar dapat menghayati makna ikhlas hingga ke lubuk hati atau bahkan berhasil 
menjalaninya ?   

Sebenarnya ikhlas adalah bagian terpenting dari pencapaian hidup manusia, sebab ikhlas adalah 
perilaku hidup tertinggi yang dipedomankan Tuhan kepada manusia. Di dalamnya terkandung 
makna kesabaran, kepasrahan dan penerimaan yang memungkinkan manusia semakin dekat 
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dengan Tuhan. Apabila manusia mampu menghayatinya, itu berarti ia mampu mencapai puncak 
kesuksesan, yaitu puncak kebahagiaan secara lahir bathin di dunia dan akhirat. 

Ikhlas adalah kondisi perasaan di dalam hati. Karena itu belajar ikhlas juga berarti belajar melihat 
dengan hati, mendengar dengan hati, dan tentunya mengikuti kata hati. Kedengarannya memang 
mudah, tapi barangkali masih banyak diantara kita yang tidak tahu bagaimana cara mencapainya. 

Menurut Pendiri Katahati Institute, Erbe Sentanu, kesulitan mempelajari ikhlas adalah karena 
untuk meraih keikhlasan sebenarnya sederhana, tetapi karena kita biasa berpikir secara 
shopisticated dan complicated membuat kesederhanaan berikhlas menjadi sulit untuk dicerna 
apalagi diterapkan. Menurutnya Ikhlas itu merupakan aktivitas hati, sehingga untuk 
memahaminya kita harus mengistirahatkan pikiran dan mulai berlatih menggunakan hati. 
”Dengan kata lain memindahkan kesadaran kita dari otak ke dalam hati.”  

  

Untuk mencapai ikhlas, Katahati Institute memperkenalkan teknologi ikhlas.  Teknologi ini berisi 
program aplikasi praktis ilmu pengetahuan modern untuk melatih, membuktikan, mengukur dan 
memproduksi tingkat keikhlasan hati seseorang - keterampilan praktis untuk memasuki ikhlas-
zone (wilayah keikhlasan di dalam hati)  yang menjamin kemudahan manusia meraih berbagai  
tujuan hidupnya.  

Teknologi Ikhlas merupakan Ultimate Self Development Technology untuk masyarakat Indonesia, 
merupakan hasil penggabungan kekuatan budaya timur dan barat serta ilmu pengetahuan terkini 
seperti Neuroscience, Quantum Physics, Evolutionary Biology, Chaos Theory, Brain Science, dan 
Science of the Mind serta tuntunan bijak falsafah hidup dan tauhid keagamaan - untuk meraih 
kesuksesan hidup yang holistik dan hakiki. 

Seperti halnya semua teknologi, teknologi ikhlas juga bersifat otomatis. Kita tidak perlu 
mempercayainya untuk memperoleh manfaatnya. Seperti kita tidak perlu percaya kepada 
handphone yang dapat mengirim sebuah pesan pendek (sms), cukup dengan melakukan prosedur 
pengiriman dengan benar - sms terkirim.  

Coba bayangkan bagimana rasanya jika kita bisa 100% meyakini tuntunan agama dan falsafah 
hidup kita bukan karena terpaksa apalagi dipaksa harus meyakininya, tetapi karena kerap 
terkabulnya doa kita yang dapat dilihat dengan mata kepala kita sendiri - nyaris setiap saat.  

Karena kita tahu bahwa ketika kita sudah mampu hidup ikhlas dengan MENTAL FISIOLOGIS 
PROSEDUR yang benar, maka keinginan-keinginan menjadi jauh lebih mudah untuk diraih. Kita 
juga tahu bahwa jika kita masih belum mendapatkan yang diinginkan berarti kita hanya perlu 
menyempurnakan metode atau prosedur keikhlasan di dalam pikiran dan hati kita masing-
masing. 

MindFocus!      
Brainwave Management  

Untuk mencapai hal itu, pada tahap pertama Katahati Institute memberikan pelatihan 
MindFocus! brainwave management (pengelolaan gelombang frekuensi otak) untuk meraih 
ikhlas melalui otak dan pikiran .  Dalam hal ini Katahati Institute memanfaatkan audio 
DigitalPrayer yang sudah diriset selama lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga riset dan 
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universitas-universitas di dunia. Aplikasinya sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan manusia, seperti menurunkan berat badan, meningkatkan fokus atau konsentrasi, 
relaksasi dan penyembuhan, subconscious reprogramming dan masih banyak lagi.  

Bekerja sama dengan The Monroe Institute dari Amerika Serikat, Katahati Institute juga ikut 
meringankan beban stress dan trauma dari masyarakat dan relawan di Aceh dengan mengirimkan 
ribuan kaset audio brainwave management yang terbukti secara klinis mampu memberikan 
ketenangan dan membangkitkan semangat secara cepat dan akurat. 

Dengan teknologi audio khusus dan spesifik, kita bisa mengaktifkan pikiran bawah sadar dan 
sifat-sifat keikhlasan dengan lebih mudah, lebih pasti, dan terukur.  

Teknologi ini bisa membawa kita masuk ke dalam gelombang otak intuitif dan inspiratif secara 
instan, atau disebut dengan brainwave management.  Metode ilmiah dan praktis  yang belakangan 
kerap disebut sebagai teknologi meditasi instan ini merupakan akses menuju kekuatan bawah-
sadar, dan merupakan syarat mutlak untuk semua self-transformation technology seperti: 
hipnoterapi, meditasi, relaksasi, pikiran khusyu, fokus dan konsentrasi. 

Technology of  Powerful Intention 

Meraih keikhlasan melalui manajemen gelombang frekuensi otak dan pikiran. Untuk sukses 
material dan spiritual di era milenium. 

MindFocus! brainwave management  

(pengelolaan gelombang frekuensi otak) 

A scientifically validated and proven method 

Ultimate Emotional-Spiritual Technology 

Not Just Another Theoretical Concept 

Teknologi yang oleh sebagian media disebut sebagai keterampilan 'sufi modern' ini dirancang 
untuk meraih sukses dengan Kekuatan Hati  dan Bimbingan Kuasa Ilahi. Merupakan teknologi 
aktifasi Kekuatan Hati dan bawah-sadar untuk meningkatkan Emotional Intelligence , Spiritual 
Intelligence dan Mind Power dengan mudah dan menyenangkan.  

Terobosan teknologi aktivasi otak dan pikiran saat ini luas terbukti sangat menentukan 
keunggulan seseorang dalam profesinya masing-masing. 

Dengan Mind Technologies seperti  Subconscious Reprogramming, Creative Accelerated 
Learning Methods, Creative Imagery,   Science of Creative Intelligence dan DigitalPrayer anda 
akan menguasai prinsip dan kunci keunggulan prestasi serta strategi berpikir mutakhir yang 
membuat anda  berbeda dari lainnya. 
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"Manfaat positifnya langsung bisa dirasakan. Perubahan dari dalam diri berlangsung cepat dan 
alami.  

Hasilnya nyata."  
Sarwono Kusumaatmaja,  

Mantan Menteri Lingkungan Hidup.  

Satu hal berguna untuk anda mulai menikmati sukses dan kebahagiaan hidup adalah; memahami 
apakah ada hal yang menghambat kesuksesan datang atau membuat kebahagiaan seperti menjauh 
dari anda.  

Anda – seperti banyak orang - akan heran jika kami katakan bahwa dua “rumus” sukses yang 
umum diyakini kebenarannya yaitu KEINGINAN dan KERJA KERAS, adalah salah satu 
penghalang utama anda menggapai impian. 

  
 
Kami tahu apa yang anda pikirkan, tetapi simpan saja dulu keraguan anda. Dan ijinkan kami 
untuk menunjukkan cara yang lebih pantas dan lebih elegan untuk meraih berbagai niat dan 
harapan anda. 

Karena, jika “keinginan dan kerja-keras” adalah rumus kesuksesan sejati. Maka setiap orang yang 
sejak pagi sekali berangkat kerja, bermacet-ria di jalan raya, berpeluh bersama ditempat kerja dan 
pulang saat larut tiba selama bertahun-tahun - mempraktekkan rumus kesuksesan – seharusnya 
semua sudah mendapatkan hidup dan kebahagiaan sesuai harapan hatinya. 

  
 
Tetapi kami pun paham itu bukanlah realitas yang sebenarnya terjadi. Dan kami tahu pasti, bahwa 
jika anda sedikit lagi saja mau berpikir dengan cara yang berbeda - cara Teknologi Ikhlas® 
MindFocus! - anda akan menyaksikan kehidupan yang  berubah dengan segera.  

 

"Wajib diketahui semua orang yang ingin mengenal dirinya dan yang ingin menciptakan 
perubahan dan  

'keajaiban' dalam hidupnya". 
Guruh Sukarno Putra,  

Ketua Umum Gerakan Spirit Pancasila. 

MindFocus! untuk ketenangan hidup dan efektifitas doa yang luar biasa. 

"Sukses Tanpa Stress"  

Training ini akan memberi anda keterampilan yang membuktikan (scientifically dan 
experientally) bahwa Otak dan Pikiran yang khusyu' dan ikhlas akan membuat sukses anda 
menjadi lebih mudah diraih: 

� Meraih sukses karir dan bisnis lebih cepat 
� Menghilangkan stress dengan segera 
� Meningkatkan Emotional Intelligence 
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� Menghadapi masalah responsif bukan reaktif 
� Merubah krisis menjadi peluang 
� Mengatasi work-overload dengan lebih rileks 
� Menghilangkan ketakutan dan kecemasan  
� Meningkatkan rasa percaya diri 
� Menambah semangat dan stamina 
� Meningkatkan konsentrasi dan daya ingat 
� Menumbuhkan kebiasaan baru yang positif 
� Memperbesar kemampuan team-work 
� Dan mengasah keunggulan apapun yang anda inginkan 

  
MindFocus! adalah teknologi sehingga anda tidak perlu "mempercayainya". Anda hanya perlu 
melakukannya dan teknologi ini akan otomatis bekerja untuk anda!  Karena anda berhasil 
memasuki zona-ikhlas hidup anda menjadi lebih ringan dijalani dan tujuan anda menjadi lebih 
mudah dicapai.  

"Setiap orang perlu mengetahui keterampilan untuk hidup sukses dan kebahagiaan yang 
mendasar ini". 

Soetarjo Soerjogoeritno 
Wakil Ketua DPR RI 

"Pelatihan yang sangat berguna untuk keberhasilan seluruh aktifitas kehidupan kita". 
Drg. Bambang Irawan Ph.D, Dosen FKG UI 

   

"Saya dan seluruh peserta merasa puas telah mendapatkan ‘skill’ baru yang dapat digunakan 
dalam menghadapi kondisi dan situasi apapun dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan". 

Purnomo Santoso Nurhalim, GM, HR Training & Education, Bank Central Asia 

 MindFocus! dilakukan dalam program 1 hari membahas dan melatih peserta dalam.  

� Kekuatan Hati dan Pikiran Bawah-Sadar 
� Alphamatic Brainwave Technology 
� Technology of Effective Prayer 
� Intention Software 
� Intention Booster 

 

"Suatu pengalaman yang luar biasa. Saya merasa lebih ‘clear’ untuk menentukan langkah 
pribadi maupun dalam membantu orang lain".  

 
Endang R Wardhani, Konsultan Psikologi 
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HeartFocus!      
Heartwave Management 

Pada tahap berikut yang lebih dalam, pelatihannya disebut HeartFocus! heartwave management 
(pengelolaan gelombang frekuensi jantung) untuk meraih ikhlas melalui jantung dan perasaan - 
yaitu metode untuk membongkar akar terdalam dari nafsu yang tak terpuaskan, keinginan untuk 
menang sendiri, keresahan, ketakutan dan kepalsuan hati. Metode ini dapat membuat proses 
pencapaian kesuksesan hidup lahir-bathin menjadi begitu sederhana, mudah sekaligus 
menentramkan. 

Meraih keikhlasan melalui manajemen gelombang frekuensi jantung dan perasaan-hati. Untuk 
sukses total lahir-bathin manusia Indonesia! 

A scientifically validated and proven method 

Ultimate Emotional-Spiritual Technology 

Not Just Another Theoretical Concept 

Teknologi Quantum Ikhlas®  tingkat lanjut dengan prasyarat telah mengikuti pelatihan 
MindFocus! ini didisain untuk meningkatkan performance secara dramatis; Menghapus 
kecemasan, ketakutan penghambat kinerja dan kepalsuan hati. Mengajarkan proses meraih sukses 
dan kebahagiaan yang simpel dan efektif sekaligus menenteramkan - dari dalam hati. 

 

"Training yang benar-benar ajaib!. Dahsyat!. Saya tidak tahu bagaimana harus 
mengungkapkannya dengan  

kata-kata apa lagi. Saya seperti mendapatkan “kunci” yang selama ini saya cari-cari. Simple but 
amazing!  

Thank you so much. This is great!". 
 

Audrey, Professional. 

Teknologi Quantum Ikhlas® HeartFocus! - Heartwave Management Training adalah proses 
transformasi diri yang paling cepat, paling mudah dan efektif yang tersedia saat ini. Sistim ini 
dikembangkan oleh Katahati Institute - bekerjasama dengan HeartMath Institute dan STA 
Arizona USA - khusus diadaptasi sesuai dengan mentalitas masyarakat Indonesia. 

Setelah mengikuti MindFocus! Brainwave Management Training, anda akan lebih memahami 
pentingnya sikap hati ikhlas, pasrah dan menerima sebagai kompetensi utama  yang menjadi 
dasar kesuksesan dan pencapaian tertinggi serta puncak Kecerdasan Emosi (EQ) dan Spiritual 
(SQ) manusia.  

 
But, how can we get it..? 

Pertanyaannya tetap sama : Bagaimanakah cara kita mencapainya? Apakah ada teknologi yang 
bisa membantu kita mempraktekkan Keikhlasan dan Kepasrahan secara tepat, akurat dan efektif? 
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Kita bersyukur, Teknologi Quantum Ikhlas® HeartFocus! yang merubah konsep Ikhlas dan Pasrah 
menjadi practical-skill berhasil ditemukan. Dengan satu sentuhan ‘tombol di hati’ , anda bisa 
mencapai kepasrahan total untuk meraih sukses dengan Kekuatan Hati yang damai. 

Training ini akan membuktikan - scientifically and experientially - bahwa Hati yang Ikhlas 
memang akan membuat sukses menjadi jauh lebih mudah diraih! 

HeartFocus! didesain khusus untuk memberikan keterampilan (skills) agar anda bisa 
Membebaskan dan Mengikhlaskan semua perasaan negatif yang menghambat tercapainya sukses 
anda.  
 
Dengan kompetensi ini Anda akan mampu memelihara kejernihan pikiran, kemantapan tujuan 
dan terbebas dari perasaan ”takut gagal” atau ”harus berhasil”. Secara umum perasaan anda akan 
menjadi lebih ringan dan tujuan hidup Anda akan terasa lebih mudah diraih.  

 Pelatihan HeartFocus! (3-hari) ini membahas pemahaman dan melatih keterampilan (skills) 
antara lain: 

o Emotional Mapping  
o Activating God-spot  
o Ikhlas-Zone & Divine Communication  
o Spirituality & Quantum Physics  
o Releasing Negative Feeling  
o Breaking Old Negative Habits  
o Breaking Resistance  
o Unleashing the Power of Your Heart  
o Creating Success from Your Heart  
o Breaking Stuckness for Total Success  
o Emotional Well-being & Inner Peace  
o Getting Total Control, Approval & Security  
o Wonderful & Loving Relationship  

 

"Saya makin menyadari aspek dalam diri saya sebagai manusia paripurna dan saya makin 
mengetahui arti kata ikhlas yang sesungguhnya. Teknik yang saya pelajari sangat mendukung 

keberhasilan usaha saya”. 

Jimmie Siawira, Network Marketing Master 

Teknologi Quantum Ikhlas® HeartFocus! berlatar pengetahuan new-sciences ini sangat efektif 
dan sesuai dengan budaya kita. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai teknologi kompetensi 
‘sufi modern’.  

"Sungguh luar biasa, sangat berguna bagi kita semua untuk mengatasi semua masalah rumit 
yang kita hadapi dalam krisis moneter sekarang ini". 

Tien Iskandar SH, Direktur 
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Dalam HeartFocus!  Heartwave Mangement Training, anda akan dituntun untuk menguasai satu 
rahasia terdalam kesuksesan hidup manusia yang biasa kita dengar dituntunkan oleh para jenius 
dan semua orang sukses di segala bidang. 

Suatu teknik luar biasa yang akan mengakselerasi proses self-restructuring state anda dan  telah 
melewati penelitian  ilmiah yang dilakukan oleh para dokter dan peneliti di Harvard Medical 
University Medical School, Columbia University Medical School, Princenton University Medical 
School, UCLA Medical School dan banyak lagi. 

Teknik ini begitu efektif sehingga anda bisa meraih apapun yang anda inginkan: uang, bisnis, 
karir, relationship, kesehatan, kepercayaan diri atau kebahagiaan hanya dengan mengandalkan 
Kekuatan Hati Anda. 100% 

Anda akan bisa menghapuskan semua pikiran dan perasaan negatif langsung setiap saat anda 
mengalaminya - sehingga anda akan langsung terbebas dari perasaan tidak mampu yang 
menghambat dan mampu menciptakan semua yang anda inginkan. 

"HeartFocus!  tidak akan saya lupakan seumur-hidup. Karena saya yang dulu adalah palsu dan 
yang sekarang adalah saya sudah menemukan kekuatan diri saya yang sesungguhnya". 

 
W. Kurniawan, Pengusaha. 

Legenda dunia psikologi Carl Gustav Jung pernah  mengatakan bahwa: " Jika ada sesuatu yang 
salah terjadi di dunia saya, maka ada yang "salah" dalam diri saya. Sebab itu, jika saya waras, 
Saya harus benahi diri saya terlebih dahulu".  

Teknik rahasia yang akan anda pelajari dalam HeartFocus! - Heartwave Management Training, 
membantu anda "membenahi" diri anda dengan cara yang mudah, cepat, menyenangkan. Dan 
selalu berhasil! 

HeartFocus!  berhasil menguak Science of the Mind dan memasuki kekuatan misteri Science of 
the Heart. Karena kerja pikiran yang nyaris serupa dengan kerja komputer. Saat bekerja dengan  
komputer, anda tidak akan mampu bekerja dengan baik jika komputer yang anda gunakan 
dipenuhi virus yang mengganggu. Program apapun yang anda install akan terganggu dan 
terhambat kerjanya. 
 
Itulah salah satu sebab mengapa kesuksesan dan kebahagiaan mungkin serasa seperti menjauh 
dari diri anda selama ini. Anda mungkin tidak terlalu menyadari beberapa hal "negatif" secara 
tidak sengaja ter "install" dalam pikiran bawah-sadar anda. 
 
Seperti komputer yang mengandung virus, meskipun kita sudah bekerja ekstra keras dalam 
meraih segala impian - dengan virus mental yang tanpa kita sadari beroperasi di pikiran anda - 
sulit rasanya kita meraih kesuksesan dalam hidup ini. 
Teknik "ajaib" - Quantum Ikhlas® - yang akan anda pelajari dalam HeartFocus! - Heartwave 
Management Training akan membuat anda mampu melihat pikiran bawah-sadar anda seperti anda 
menggunakan "menu" di komputer dan menghapus atau men"delete" program-program pikiran 
bawah-sadar anda yang mengganggu. Dan akan memberikan pada anda kondisi self-restructuring 
state yang lebih permanen.  
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"Hilang sudah masalah2 yang mengganjal di hati selama  
ini. Rasanya aku baru terlahir kembali ke dunia ini dengan semangat dan pikiran yang baru. 

Pokoknya plong.. lega.. ringan.. dan tak ada lagi beban di kepala dan di hatiku.  
Bravo Quantum Ikhlas® HeartFocus!". 

 
Agus Sunarya, Dosen. 

 
Program pikiran yang negatif banyak sekali menghambat kemajuan hidup anda. Ini menjelaskan 
mengapa banyak diantara kita merasa sulit memperoleh kesuksesan meskipun mereka sudah 
bekerja keras, membaca buku-buku berpikir positif dan mengikuti banyak seminar motivasional. 
Seolah-olah semua teknik yang dipelajarinya itu sulit sekali dibuktikan kebenarannya. 
 

Sekarang anda memahami bahwa jika anda memiliki hambatan pribadi - biasa disebut virus 
mental - sedangkan anda sendiri tidak menyadarinya maka otomatis akan sulit bagi anda untuk 
meraih kesuksesan dalam bidang apapun. 

Berusaha memasukkan pikiran-pikiran positif diatas pikiran-pikiran negatif sama seperti anda 
men"develop" program komputer dengan menggunakan komputer yang mengandung virus. 
Akibatnya program baru tersebut akan terinfeksi oleh virus dan membuat kerja anda seperti sia-
sia belaka. Tidak mengherankan jika perasaan kerja keras yang sia-sia sekarang ini umum 
dirasakan oleh mereka yang berusaha untuk maju dan melakukan perubahan dalam hidupnya. 

 Syukurlah, saat ini itu semua tidak lagi harus terjadi pada diri anda. Sekarang cobalah bayangkan 
apa yang akan terjadi pada anda dan apa yang dapat anda lakukan atau anda raih jika pikiran anda 
selalu fresh, yakin, mantap dan percaya diri. Bebas-hambatan!.  Dimana tidak ada hal yang bisa 
membuat anda cemas dan semua orang dengan mudah mempercayai dan ingin membantu anda. 
Bayangkanlah bahwa ini semua dan masih banyak lagi hal positif yang anda inginkan dapat 
dengan mudah anda miliki.  

 
"Saya akan keluar dari pekerjaan dan melakukan usaha sendiri pada hari ulang tahun saya yang 

akan datang. Sudah lama sekali saya ingin melakukannya, namun baru terasa benar-benar 
mantap setelah mengikuti training ini". 

 
Arief H K, Konsultan Keuangan 

Anda tidak perlu mempercayai apapun yang kami katakan untuk memperoleh manfaat dari 
SilentQuest Release Technospirituality. Karena teknik yang kami ajarkan akan bekerja secara 
otomatis begitu anda menggunakannya - meskipun anda tidak mempercayainya!. Anda tetap akan 
mendapat seluruh manfaat yang kami katakan.  

Karena dalam 3 hari pelatihan HeartFocus!  Heartwave Management kami akan menuntun anda 
untuk selalu mampu menemukan virus mental yang menghambat kemajuan anda selama ini - dan 
dengan mudah menghapusnya cepat dan efektif - sehingga yang tinggal hanyalah program-
program positif yang secara otomatis akan mendorong anda kearah sukses yang anda impikan. 
 
Karena teknik ini begitu mudah dikuasai, anda akan merasakan perbedaan besar segera terjadi 
dalam hidup anda secara menyeluruh. Bayangkanlah - dengan teknik ini - kehidupan yang 
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bergerak tepat, mantap, perasaan tenang, damai dan bahagia tidak akan pernah meninggalkan 
anda lagi.. Selamanya.. 

Training ini khusus didisain untuk memberikan keterampilan (skills) agar anda bisa 
MEMBEBASKAN semua perasaan negatif yang menghambat pencapaian tujuan anda. Dengan 
keterampilan ini anda akan selalu mampu memelihara kejernihan pikiran, kemantapan tujuan 
karena terbebas dari perasaan "takut gagal" atau "harus berhasil". Secara umum perasaan anda 
akan merasa lebih ringan dan tujuan hidup anda akan terasa lebih mudah dicapai.  

HeartFocus! untuk kejayaan duniawi dan kesucian ruhani.  

Temukan kesuksesan surgawi anda!  

 

SoulFocus! 

Soulwave Management Training 

Didalam kebeningan hati, anda akan menemukan kekuatan terbesar dan jawaban dari setiap 
masalah yang pernah dan akan anda hadapi. Hati yang hening sejuk juga merupakan tempat 
dimana sumber kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan berasal. 

Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengakses "tempat" itu setiap kali kita membutuhkannya? 
Kebahagiaan terbesar manusia - bagi sebagian yang mencari - adalah saat mereka bisa bertemu 
dengan dirinya sendiri. Manusia akan merasa utuh dan paripurna ketika ia bisa memahami dan 
mengalami-secara-langsung seluruh aspek eksitensi fisik, mental, emosional dan spiritualnya. 

 
"Ini adalah satu peristiwa besar terbaik yang pernah terjadi dalam diri saya semenjak exist 

didunia ini!.  A one time experience with yourself. Thank you for letting me know my own self - 
Second to none! 

 
Herry Soedrajat, Pengusaha 

 
Proses yang dilakukan di SoulFocus! Authentic Power memberi anda keterampilan untuk 
mengalami pusat inti diri anda yang sejati sebelum dinodai oleh pikiran dan perasaan yang 
terhalus. Proses yang dilakukan pada SoulFocus! sangat sulit diungkapkan dengan kata. Tapi 
ketika anda mengalami-secara-langsung, tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan untuk 
memahaminya.   
 
Pelatihan ini diperuntukan untuk mereka yang sudah mempraktekkan HeartFocus! SilentQuest 
Release System minimal 12 bulan dan rutin mengikuti aktifitas Komunitas Katahati.  
  

Silakan hubungi kami jika anda sudah memenuhi persyaratan tersebut untuk mengetahui jadwal 
pelatihan SoulFocus! berikutnya.  
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SoulFocus! 

Soulwave Management Training 

Pengalaman luar biasa ini tidak akan saya lupakan. Penyatuan jiwa dan raga yang dapat 
merubah hidup bukan hanya di dunia tapi di akhirat nantinya.  

 
N. Ratnawati, Pengusaha 

   

 Prasyarat:  

MindFocus! Dan HeartFocus! - Basic & Advance 

Penerimaan peserta dalam pelatihan SoulFocus! ini ditentukan sepenuhnya atas pertimbangan 
Facilitating Servant Committee Katahati Institute. 

.:: KATAHATI INSTITUTE ::..  

  JAKARTA 

Telp      : (021) – 740 7400 

Fax       : (021) – 742 5219 

Mobile   : 0856 1990 777 

Email    : jakarta@e-katahati.org 

BANDUNG 

Telp      : (022) – 707 79521 

Mobile   : 0818 614831 

Email    : Bandung@e-katahati.org 

  

YOGYA  

Mobile   : 0812 2885747 

Email    : yogya@e-katahati.org 

SURABAYA 
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Telp:     : (031) – 871 3744, (031) 725 82 982  

Fax       : (031) - 871 3744  

Mobile   : 0812 303 6599  

Email    : surabaya@e-katahati.org 

DENPASAR 

Mobile   : (0361) 7815778 

Email    : denpasar@e-katahati.org 

 BALIKPAPAN 

Telp:     : (0542) – 5656 008 

Mobile   : 0815 2030 0510  

Email    : balikpapan@e-katahati.org 

 SINGAPORE  

Telp     : +65 63540027  

Fax       : +65 62582484 

Mobile   : +65 96171647 

Email    : singapore@e-katahati.org 

PHILIPINE 

Email    : philipine@e-katahati.org 

HONGKONG 

Email    : hongkong@e-katahati.org 

USA 

Email    : usa@e-katahati.org 
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Manajemen Qalbu (Program A’a Gym) 
 
Apa itu MQ? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara MQ dengan metode dakwah Islam lainnya. 
di dalamnya pun tidak ada yang baru, semuanya merupakan penjabaran ajaran Islam. Hanya 
pembahasannya lebih diperdalam, dibeberkan dengan cara yang aktual, dengan inovasi dan 
kreativitas dakwah yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Inti pembelajarannya sendiri ada 
pada qolbu. 
 
Di dalam tubuh ini ada akal, jasad, dan qolbu. Akal membuat orang bisa bertindak lebih efektif 
dan efisien dalam melakukan apa yang ia inginkan. Sedangkan tubuh bertugas melakukan apa 
yang diperintahkan oleh akal. Sebagai contoh, apabila akal menginginkan tubuh mampu 
berkelahi, maka tubuh akan berlatih agar menjadi kuat. Sayangnya, tidak sedikit orang yang 
cerdas, orang yang begitu gagah perkasa, tapi tidak menjadi mulia, bahkan sebagian diantaranya 
membuat kehinaan karena berbuat jahat. Mengapa? Sebab ada satu yang membimbing akal dan 
tubuh yang belum diefektifkan, itulah qolbu. 
 
Kita ambil contoh lain, sebuah mikrofon bisa menjadi alat provokasi kejahatan, bisa juga jadi alat 
dakwah dan menyampaikan ilmu, sebuah mikrofon bisa juga menjadi alat bantu berbicara 
sehingga menjadi fasih, itulah fungsi mikrofon. Artinya, yang menentukan isi dari bahasa yang 
keluar darinya adalah qolbu. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di dalam tubuh 
ini ada segumpal daging yang jika ia baik maka baik pula yang lainnya, sebaliknya apabila ia 
jelek maka jeleklah semuanya. Dan yang dimaksud daging itu ialah Qolbu. 
 
Jadi, yang terpenting dari manusia ternyata bukan kecerdasannya saja, tapi yang membimbing 
cerdasnya otak menjadi benar, yang membimbing kuatnya fisik menjadi benar. Disitulah fungsi 
qolbu. Oleh karenanya, menjadi cerdas belum tentu mulia, kecuali kecerdasannya dipakai untuk 
berbuat kebenaran. Menjadi kuat belum tentu mulia, kecuali kekuatannya di jalan yang benar. 
 
Di dalam qolbu ini ada yang disebut potensi, faalhamahaa fujuu rahaa wa taqwaaha (QS. Asy 
Syams [91] : 8), "Dan diilhamkan kepadanya yang salah dan yang taqwa (benar)". Begitulah, 
qolbu ini punya potensi negatif dan potensi positif. Allah telah menyiapkan keduanya dengan 
adil. Dan disinilah pentingnya fungsi manajemen. Manajemen secara sederhana berarti 
pengelolaan dan pentadhiran. Sebuah sistem dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan 
yang baik, sekecil apapun potensi yang dimiliki, Insya Allah akan membuahkan hasil yang 
optimal. 
 
Negara Singapura, misalnya, tidak punya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, bahkan 
untuk mencukupi kebutuhan air minumnya saja, Singapura harus mengimpornya dari Johor, 
Malaysia. disisi lain ternyata mereka berhasil mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, 
sehingga walaupun SDA-nya minim, tapi SDM-nya mampu diberdayakan secara optimal. 
Hasilnya, kini Singapura menjadi jauh lebih makmur daripada Indonesia yang alamnya sangat 
kaya raya. Mengapa? Ya, itu tadi, karena bangsa kita lemah dalam manajemennya. 
 
Dapat dipahami pula bahwa kita tidak berakhlak mulia bukan karena tidak punya potensi, tapi 
karena manajemen diri kita yang masih buruk. Sungguh kita mampu mengelola otak kita menjadi 
cerdas, membaca dengan kecepatan 400 kpm, memiliki daya ingat yang kuat, yakinlah itu bisa 
dilakukan. Kita bisa kelola fisik sehingga mampu melakukan sebuah gerakan bela diri demikian 
sempurna, pukulannya demikian akurat, tapi itu tidak cukup kalau hatinya tidak dikelola dengan 
baik. Karena semua itu tidak akan memiliki nilai positif jika hatinya tidak dikelola dengan baik. 
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Begitulah. Hati menentukan nilai; mulia atau hina. Jangan aneh bila ada orang cerdas, tapi tidak 
mulia hidupnya. Bukan karena kurang cerdas, tapi kecerdasannya tidak dibimbing oleh hatinya. 
 
Oleh karena itulah, orang yang pandai mengelola hatinya, ketika tiba-tiba, misalnya, dihina 
orang, dia akan kelola penghinaan ini menjadi sesuatu yang mamfaat, "Ah, dia memang 
menghina, namun siapa tahu penghinaan ini bagian dari karunia Allah untuk memberitahu 
kekurangan saya, selain itu saya pun bisa melatih kesabaran, bedanya khan dia baru bisa 
menghina, saya bisa mengatakan yang baik kepadanya." Begitulah, sikap terhadap hinaan 
ternyata bergantung manajemen qolbunya. Saat lain ia diuji sedang sakit, lalu qolbunya kembali 
ia kelola dengan seoptimal-optimalnya. "Sakit bagi saya adalah proses evaluasi diri, proses 
pengguguran dosa", demikianlah ia pahamkan dihatinya tentang makna sakit. Akibatnya, sakit 
menjadi tidak menyengsarakan, melainkan penuh hikmah yang mendalam, karena dia berhasil 
mengelola hatinya. 
 
Lelah, tersinggung, terhina, kekurangan uang, tertimpa penyakit, dan masih begitu banyak lagi 
masalah yang akan membuat orang menjadi goyah, tapi kalau terkelola hatinya, subhanallaah, ia 
akan tetap punya nilai produktif. Anehnya, banyak orang yang sangat sibuk memikirkan 
kecerdasannya, memikirkan kesehatan fisiknya, tapi sangat sedikit memikirkan kondisi hatinya. 
Kalaulah kita harus memilih, seharusnya kita banyak meluangkan waktu untuk memikirkan 
tentang qolbu ini. Karena jika qolbu ini baik, yang lainnya pun menjadi baik, Insya Allah. 
Saudara-saudaraku, sungguh beruntung bagi siapapun yang mampu menata qolbunya menjadi 
bening, jernih, bersih, dan selamat. Sungguh berbahagia dan mengesankan bagi siapapun 
sekiranya memiliki qolbu yang tertata, terpelihara, dan terawat dengan sebaik-baiknya. Karena 
selain senantiasa merasakan kelapangan, ketenangan, ketenteraman, kesejukan, dan indahnya 
hidup di dunia ini, pancaran kebeningan hati pun akan tersemburat pula dari indahnya setiap 
aktivitas yang dilakukan. 
 
Betapa tidak, orang yang hatinya tertata dengan baik, wajahnya akan jauh lebih jernih. Bagai 
embun menggelayut di ujung dedaunan di pagi hari yang cerah lalu terpancari sejuknya sinar 
mentari pagi; jernih, bersinar, sejuk, dan menyegarkan. Tidak berlebihan jika setiap orang akan 
merasa nikmat menatap pemilik wajah yang cerah, ceria, penuh sungging senyuman tulus seperti 
ini. 
 
Begitu pula ketika berkata, kata-katanya akan bersih dari melukai, jauh dari kata-kata yang 
menyombongkan diri, terlebih lagi ia terpelihara dari kata-kata riya, subhanallah. Setiap butir kata 
yang keluar dari lisannya yang telah tertata dengan baik ini, akan terasa sarat dengan hikmah, 
sarat dengan makna, dan sarat akan mamfaat. Tutur katanya bernas dan berharga. Inilah buah dari 
gelegak keinginan di lubuk hatinya yang paling dalam untuk senantiasa membahagiakan orang 
lain. 
 
Kesehatan tubuh pun terpancar pula oleh kebeningan hati, buah dari kemampuannya menata 
qolbu. Detak jantung menjadi terpelihara, tekanan darah terjaga, ketegangan berkurang,dan 
kondisi diri yang senantiasa diliputi kedamaian. Tak berlebihan jika tubuh pun menjadi lebih 
sehat, lebih segar, dan lebih fit. Tentu saja tubuh yang sehat dan segar seperti ini akan jauh lebih 
memungkinkan untuk berbuat banyak kepada umat. 
 
Orang yang bening hati, akal pikirannya pun akan jauh lebih jernih. Baginya tidak ada waktu 
untuk berpikir jelek sedetik pun jua. Apalagi berpikir untuk menzhalimi orang lain, sama sekali 
tidak terlintas dibenaknya. Waktu baginya sangat berharga. Mana mungkin sesuatu yang berharga 
digunakan untuk hal-hal yang tidak berharga? Sungguh suatu kebodohan yang tidak terkira. 
Karenanya dalam menjalani setiap detik yang dilaluinya ia pusatkan segala kemampuannya untuk 
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menyelesaikan setiap tugas hidupnya. Tak berlebihan jika orang yang berbening hati seperti ini 
akan lebih mudah memahami setiap permasalahan, lebih mudah menyerap aneka ilmu 
pengetahuan, dan lebih cerdas dalam melakukan beragam kreativitas pemikiran. Subhanallah, 
bening hati ternyata telah membuahkan aneka solusi optimal dari kemampuan akal pikirannya. 
 
Walhasil, orang yang telah tertata hatinya adalah orang yang telah berhasil merintis tapak demi 
tapak jalan ke arah kebaikan. tidak mengherankan ketika ia menjalin hubungan dengan sesama 
manusia pun menjadi sesuatu yang teramat mengesankan. Hatinya yang bersih membuat 
terpancar darinya akhlak yang indah mempesona, rendah hati, dan penuh dengan kesantunan. 
Siapapun yang berjumpa akan merasa kesan yang mendalam, siapapun yang bertemu akan 
memperoleh aneka manfaat kebaikan, bahkan ketika berpisah sekalipun, orang seperti ini menjadi 
buah kenangan yang tak mudah dilupakan. 
 
Dan, Subhanallah, lebih dari semua itu, kebeningan hatipun ternyata dapat membuat hubungan 
dengan Allah menjadi luar biasa manfaatnya. Dengan berbekal keyakinan yang mendalam, 
mengingat dan menyebut-Nya setiap saat, meyakini dan mengamalkan ayat-ayat-Nya, membuat 
hatinya menjadi tenang dan tenteram. Konsekuensinya, dia pun menjadi lebih akrab dengan 
Allah, ibadahnya lebih terasa nikmat dan lezat. Begitu pula do’a-do’anya menjadi luar biasa 
mustajabnya. Mustajabnya do’a tentu akan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan hidup yang 
dihadapinya. Dan yang paling luar biasa adalah karunia perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla 
di akhirat kelak, Allahu Akbar. 
 
Pendek kata orang yang bersih hati itu, luar biasa nikmatnya, luar biasa bahagianya, dan luar 
biasa mulianya. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Tidak rindukah kita memiliki 
hati yang bersih? 
 
Silahkan bandingkan dengan orang yang berperilaku sebaliknya; berhati busuk, semrawut, dan 
kusut masai. Wajahnya bermuram durja, kusam, dan senantiasa tampak resah dan gelisah. Kata-
katanya bengis, kasar, dan ketus. Hatinya pun senantiasa dikotori buruk sangka, dendam kesumat, 
licik, tak mau kompromi, mudah tersinggung, tidak senang melihat orang lain bahagia, kikir, dan 
lain-lain penyakit hati yang terus menerus menumpuk, hingga sulit untuk dihilangkan. Tak 
berlebihan bila perilakunya pun menjadi hina dan nista, jauh dari perilaku terhormat, lebih dari 
itu, badannya pun menjadi mudah terserang penyakit. Penyakit buah dari kebusukan hati, buah 
dari ketegangan jiwa, dan buah dari letihnya pikiran diterpa aneka rona masalah kehidupan. 
Selain itu, akal pikirannya pun menjadi sempit dan bahkan lebih banyak berpikir tentang 
kezhaliman. 
 
Oleh karenanya, bagi orang yang busuk hati sama sekali tidak ada waktu untuk bertambah ilmu. 
Segenap waktunya habis hanya digunakan untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada orang 
lain. Tidak mengherankan bila hubungan dengan Allah SWT pun menjadi hancur berantakan, 
ibadah tidak lagi menjadi nikmat dan bahkan menjadi rusak dan kering. Lebih rugi lagi, ia 
menjadi jauh dari rahmat Allah. Akibatnya pun jelas, do’a menjadi tidak diijabah (terkabul), dan 
aneka masalah pun segera datang menghampiri, naudzubillaah (kita berlindung kepada Allah). 
 
Ternyata hanya kerugian dan kerugian saja yang didapati orang berhati busuk. Betapa malangnya. 
Pantaslah Allah SWT dalam hal ini telah mengingatkan kita dalam sebuah Firman-Nya : 
"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah 
orang yang mengotorinya." (Q.S. Asy-Syam [91] : 9 – 10). 
 
Ingatlah saudaraku, hidup hanya satu kali dan siapa tahu tidak lama lagi kita akan mati. Marilah 
kita bersama-sama bergabung dalam barisan orang-orang yang terus memperbaiki diri, dan 
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mudah-mudahan kita menjadi contoh awal bagaimana menjadikan hidup indah dan prestatif 
dengan bening hati, Insya Allah. 

Narcotic Anonymous 

Doa Kedamaian  

Tuhan, berikanlah aku kedamaian  

untuk dapat menerima hal-hal yang tak dapat aku ubah,  

keberanian untuk mengubah apa yang dapat aku ubah,  

dan kebijaksanaan untuk dapat membedakannya.  
  

Siapakah Pecandu?  

      Kebanyakan dari kita tidak harus berpikir dua kali mengenai pertanyaan ini. Kita sudah tahu! 
Seluruh hidup dan pemikiran kita dipusatkan pada narkoba dalam satu bentuk atau bentuk lainnya 
– memperolehnya, menggunakan dan mencari jalan supaya memperolehnya lebih dari 
sebelumnya. Kita hidup untuk menggunakan dan menggunakan untuk hidup. Sederhananya, 
pecandu adalah pria maupun wanita yang kehidupannya dikendalikan oleh narkoba. Kita adalah 
orang-orang yang berada dalam cengkraman sejenis penyakit yang terus-menerus bertahan dan 
bersifat progesif, yang kesudahannya selalu sama: penjara, institusi dan maut. 

Apakah Program Narcotics Anonymous?  

      NA adalah ikatan persaudaraan atau perkumpulan nirlaba bagi para pria dan wanita bagi siapa 
narkoba menjadi masalah utama. Kita adalah pecandu dalam pemulihan yang bertemu secara 
rutin untuk membantu satu sama lain untuk bertahan bersih. Ini adalah program berpantang penuh 
dari penggunaan segala jenis drugs. Cuma ada satu persyaratan keanggotaan, yaitu: keinginan 
untuk berhenti menggunakan narkoba.  Kita mengharapkan supaya anda dapat menjaga 
keterbukaan pikiran anda dan memberikan peluang bagi diri anda untuk istirahat. Program kita 
adalah serangkaian prinsip yang ditulis secara sederhana sehingga dapat kita ikuti dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Hal yang paling penting mengenai rangkaian prinsip-prinsip ini adalah 
karena mereka membawa hasil. 

      NA tidak meminta apa-apa. Kita tidak berafiliasi dengan organisasi lainnya. Kita tidak 
meminta uang pangkal maupun iuran, tidak ada perjanjian yang harus ditandatangani, tidak ada 
perjanjian yang diberikan kepada siapapun. Kita tidak berhubungan dengan kelompok-kelompok 
politis, religius atau perangkat hukum, dan tidak berada di bawah pengawasan di saat kapanpun. 
Siapapun bisa bergabung dengan kita, tidak perduli dengan usia, ras, identitas seksual, 
kepercayaan, agama, atau ketiadaan agama86.   

      Kita tidak berminat dengan apa atau berapa banyak anda menggunakan atau siapa koneksi 
anda, apa yang telah anda lakukan di masa lalu, seberapa banyak atau seberapa sedikit yang anda 

                                            
86  
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miliki, kecuali hanya pada apa yang ingin anda lakukan dengan masalah anda dan bagaimana kita 
disini dapat membantu. Pendatang baru adalah orang terpenting dalam pertemuan manapun, 
karena kita hanya dapat menggenggam apa yang kami miliki dengan memberikannya kepada 
orang lain. Kami telah belajar dari pengalaman kelompok kami bahwa mereka yang tetap kembali 
ke pertemuan kita secara rutin bertahan bersih.  

Mengapa Kita Disini?               

      Sebelum datang ke Persaudaraan NA, kita tidak dapat mengendalikan kehidupan kita. Kita 
tidak dapat hidup dan menikmati kehidupan sebagaimana layaknya orang lain. Kita harus 
melakukan sesuatu yang berbeda dan mengira bahwa kita telah menemukannya dalam narkoba. 
Kita menempatkan penggunaan narkoba lebih penting daripada keesejahteraan keluarga kita, istri 
kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kita harus memakai narkoba, apapun biayanya. Kita 
menyakiti banyak orang, namun terutama, menyakiti diri kita sendiri. Melalui ketidakmampuan 
kita untuk menerima tanggung jawab pribadi, kita menciptakan masalah kita sendiri. Kita 
tampaknya tidak mampu menghadapi hidup sebagaimana adanya. 

      Kebanyakan dari kita menyadari bahwa di dalam kecanduan kita, kita secara perlahan-lahan 
membunuh diri sendiri, namun kecanduan adalah musuh kehidupan yang sangat licik sehingga 
kita kehilangan kekuatan untuk melakukan apapun mengenai hal ini. Banyak di antara kita yang 
berakhir di penjara, atau mencari bantuan melalui obat-obatan medis, agama, dan psikiatri. Tidak 
ada satupun dari metode-metode ini yang mencukupi kebutuhan kita. Penyakit kita selalu muncul 
kembali atau berlanjut untuk berkembang hingga, dalam keputus-asaan, kita mencari bantuan satu 
sama lain di Narcotics Anonymous.  

      Setelah datang ke NA, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sakit. Kita 
menderita penyakit yang obatnya masih belum ada. Meskipun demikian, penyakit ini dapat 
dihentikan perkembangannya di titik tertentu, dan pemulihanpun dengan demikian, menjadi 
mungkin.  

Cara Kerja   

Jika anda menginginkan apa yang kami dapat tawarkan, dan bersedia berupaya untuk 
memperolehnya, maka anda sudah siap untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Ini adalah 
prinsip-prinsip yang membuat pemulihan kita menjadi mungkin:  

1. Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita 
menjadi tidak terkendali. 

2. Kita tiba pada keyakinan bahwa Kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri dapat 
mengembalikan kita kepada kewarasan. 

3. Kita membuat keputusan untuk mengalihkan niatan dan kehidupan kita kepada kasih 
Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan.  

4. Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa 
gentar. 

5. Kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, serta kepada seorang manusia 
lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.  
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6. Kita menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter 
kita. 

7. Kita dengan rendah hati memintaNya untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan 
kita. 

8. Kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti, dan menyiapkan diri untuk 
menebusnya kepada mereka semua. 

9. Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana 
memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain. 

10. Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita 
bersalah, segera mengakui kesalahan kita. 

11. Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar 
kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan, berdoa hanya untuk mengetahui 
niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.  

12. Setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita 
mencoba untuk membawa pesan ini kepada para pecandu, dan untuk menerapkan prinsip-
prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.   

      Ini kedengarannya seperti rangkaian berat, dan kita tidak dapat melakukannya sekaligus. Kita 
tidak menjadi pecandu dalam masa satu hari, jadi ingat: Santai Sajalah (Easy Does It). 

      Ada satu hal yang lebih penting di atas segalanya yang akan mengalahkan kita dalam 
pemulihan kita, yaitu, ketidakpedulian atau sikap tidak toleran kepada prinsip-prinsip spiritual. 
Tiga dari hal ini yang tidak dapat dikesampingkan adalah kejujuran, keterbukaan pikiran dan 
ketersediaan. Dengan semua ini kita sudah berada dalam perjalanan.   

      Kita merasakan bahwa pendekatan kita terhadap penyakit kecanduan betul-betul realistis, 
karena nilai terapeutik dari satu pecandu membantu lainnya tidak bisa disaingi. Kita merasa 
bahwa cara kita praktis, karena satu pecandu dapat memahami dan membantu pecandu lainnya. 
Kita percaya bahwa bila secepatnya kita menghadapi masalah kita di dalam masyarakat, di 
kehidupan  harian kita, dengan secepat itu pula kita menjadi dapat diterima, bertanggung jawab, 
dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. 

      Cara satu-satunya untuk menjaga agar tidak kembali kepada kecanduan aktif adalah untuk 
tidak menggunakan narkoba yang pertama itu. Bila anda seperti kita, andapun tahu bahwa satu itu 
terlalu banyak dan seribu tidak pernah cukup. Kita menekankan sekali hal ini, karena kita tahu 
bahwa kektika kita menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, atau menggantikan satu dnegan 
yang lainnya, kita melepaskan kecanduan kita untuk mengendalikan kita lagi.   

      Memikirkan alkohol sebagai berbeda dari narkoba telah membuat banyak sekali pecandu 
untuk relapse atau kambuh. Sebelum kami datang ke NA, banyak di antara kita yang melihat 
alkohol secara terpisah, namun kita tidak bisa membiarkan kita bingung mengenai ini. Alkohol 
adalah narkoba. Kita dengan penyakit adiksi yang harus berpantang dari semua narkoba agar 
dapat pulih. 
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Apakah Yang Dapat Saya Lakukan?  

      Mulailah Program Anda dengan mengambil Langkah Satu dari bab sebelumnya, Bagaimana 
Cara Kerjanya. Bila kita sudah benar-benar mengakui dari lubuk hati kita yang paling dalam 
bahwa diri kita tidak berdaya terhadap kecanduan kita, kita telah mengambil langkah yang besar 
dalam pemulihan kita. Banyak di antara kita yang berkeberatan pada titik ini, jadi berilah 
kesempatan pada diri sendiri dan berusahalah untuk mengerjakan ini secara penuh seluruh mulai 
sejak awalnya. Teruskan ke Langkah Dua, dan seterusnya, dan seterusnya anda akan tiba pada 
pemahaman program ini bagi diri anda sendiri. Bila anda berada di sebuah institusi apapun dan 
telah berhenti menggunakan narkoba pada saat ini, anda bisa, dengan kejernihan pikiran, 
mencoba cara hidup ini. 

      Setelah terbebaskan, teruskanlah program harian anda dan kontaklah seorang anggota NA. 
Lakukan ini lewat surat, lewat telepon atau kontak tatap muka langsung. Lebih baik lagi, 
datanglah ke pertemuan kami. Disini anda akan menemukan jawaban bagi beberapa hal yang 
mungkin mengganggu anda saat ini.  

      Bila anda tidak berada dalam suatu institusi, hal yang sama pun berlaku. Berhentilah memakai 
untuk hari ini. Kebanyakan di antara kita dapat melampaui delapan atau duabelas jam yang 
tampaknya tidak mungkin untuk periode waktu yang lebih lama. Jika obsesi atau kompulsi ini 
menjadi begitu hebatnya, letakkan diri anda untuk tidak memakai dengan landasan per lima 
menit. Menit akan berkembang menjadi jam, dan jam menjadi hari, sehingga anda akan mampu 
menghentikan kebiasaan memakai dan memperoleh kedamaian pikiran. Keajaiban sesungguhnya 
terjadi saat anda menyadari bahwa kebutuhan akan drugs telah dalam beberapa hal telah diangkat 
dari kehidupan anda. Anda berhenti menggunakan dan mulai hidup.   
  

Duabelas Tradisi Narcotics Anonymous  

      Kita mempertahankan apa yang kita miliki dengan kewaspadaan, dan seperti kebebasan bagi 
setiap individu diperoleh dari 12 Langkah; maka kebebasan bagi kelompok tumbuh dari tradisi-
tradisi kita. Selagi ikatan yang menyatukan kita bersama lebih kukuh dari hal-hal yang 
memcahkan kita, semua akan baik-baik saja.  

1. Kesejahteraan kita bersama harus diutamakan; pemulihan pribadi tergantung 
pada kesatuan NA.  

2. Demi kepentingan kelompok, hanya ada satu otorita utama B yakni Tuhan yang 
Maha Pengasih sebagaimana Tuhan mengeksepresikan diriNya melalui Hati 
Nurani kelompok. Pemimpin kita adalah pelayan Tuhan. Mereka tidak 
memerintah.  

3. Satu-satunya syarat keanggotaan adalah keinginan untuk berhenti menggunakan.  
4. Setiap kelompok harus memiliki Otonomi, kecuali dalam hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kelompok lain atau NA sebagai keseluruhan.  
5. Setiap kelompok hanya mempunyai satu tujuan utama - untuk menyampaikan 

pesan kepada pecandu yang masih menderita.  
6. Kelompok NA tidak selayaknya memberikan dukungan keuangan, meminjamkan 

nama NA kepada fasilitas terkait atau usaha luar, guna menghindari masalah 
keuangan, kepemilikan properti, dan prestise, mengalihkan fokus utama kita dari 
tujuan spiritual kita bersama.  
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7. Setiap kelompok NA harus mendukung dirinya sendiri secara finansial, menolak 
dana dari luar.  

8. Narcotics Anonymous harus selamanya bersifat nonprofessional, namun pusat-
pusat pelayanan kita dapat mempekerjakan staf khusus.  

9. Kelompok NA, sebagaimana dirinya, tak selayaknya diorganisir sedemikian 
rupa, namun kita boleh membentuk panitia atau dewan pelayanan yang langsung 
bertanggung jawab pada kelompok yang mereka layani.  

10. Narcotics Anonymous tidak mempunyai pendapat apapun berkaitan dengan 
masalah di luar; sehingga nama NA tidak akan ditarik ke dalam kontroversi 
publik.  

11. Hubungan masyarakat NA didasarkan pada ketertarikan dibandingkan promosi; 
kita perlu selalu mempertahankan anonimitas pribadi pada tingkat pers, radio, 
dan film.  

12. Anonimitas adalah landasan program spiritual semua tradisi kita, senantiasa 
mengingatkan kita untuk meletakkan prinsip di atas pribadi-pribadi.  

 Pemulihan dan Kekambuhan  

       Banyak orang berpikir bahwa pemulihan secara sederhana adalah soal tidak menggunakan 
narkoba saja. Mereka menganggap kekambuhan sebagai tanda kegagalan total, dan masa 
berpantang dalam jangka waktu lama adalah pertanda kesuksesan lengkap. Kami di program 
pemulihan Narcotics Anonymous telah menemukan bahwa persepsi ini terlalu sederhana. Setelah 
seorang anggota terlibat dalam persaudaraan kita, kekambuhan dapat menjadi pengalaman 
mengganggu yang dapat membawa anda untuk lebih giat menerapkan program. Di sisi lain, kami 
mengamati beberapa anggota yang bertahan pantang untuk periode lama yang ketidakjujuran dan 
sikap membohongi dirinya sendiri masih membuat mereka tidak dapat menikmati pemulihan 
penuh dan tidak begitu diterima di tengah masyarakat. Berpantang penuh dan secara 
berkelanjutan, dengan sosiasi dan identifikasi dengan orang-orang lain di dalam kelompok NA, 
masih tetap merupakan landasan terbaik untuk tumbuh berkembang. 

       Meski semua pecandu pada dasarnya adalah sama dalam jenisnya, kita, sebagai para 
individu, berbeda dalam taraf penyakit dan kecepatan pulih. Ada banyak saat ketika kekambuhan 
meletakkan landasan kerja untuk pembebasan penuh. Di saat lain pembebasan itu hanya dapat 
diperoleh dengan niatan suram dan keras kepala untuk bertahan pantang narkoba, di tengah 
neraka maupun banjir bandang, hingga krisis dilalui. Seorang pecandu yang dapat saja kalah, 
bahkan untuk suatu waktu, keinginan atau hasrat untuk menggunakan, dan mempunyai kebebasan 
memilih di atas pemikiran impulsif dan tindakan kompulsif, telah mencapai titik balik yang dapat 
menjadi faktor penentu dalam pemulihannya. Perasaan merdeka secara penuh dan pembebasan 
bergantung di sana pada saat-saat tertentu secara seimbang. Untuk melangkah dan menjalankan 
kehidupan kita kembali menarik kita, namun kita tampaknya mengetahui apa yang ada pada kita 
datang dari ketergantungan pada Kekuatan yang lebih besar dan diri kita sendiri dan dari memberi 
dan menerima bantuan dari orang lain dalam tindakan-tindakan empatik. Banyak kali dalam 
pemulihan kita ketololan lama akan menghantui kita. Kehidupan kembali menjadi tidak 
bermakna, monoton, dan membosankan. Kita mungkin lelah secara mental dalam mengulang ide-
ide baru kita dan secara fisik lelah dengan aktivitas-aktivitas kita, namun kita tahu bahwa bila kita 
gagal untuk mengulang-ulang semua ini, kita akan pasti mengambil kembali kebiasaan lama kita. 
Kita curiga bahwa bila kita tidak menggunakan apa yang kita miliki, kita akan kehilangan apa 
yang kita miliki. Saat-saat ini adalah seringkali periode pertumbuhan terbesar kita. Pikiran dan 
tubuh kita tampak lelah dengan itu semua, namun dorongan dinamis dari perubahan atau konversi 
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sejati, jauh di dalam, dapat menjadi hal yang memberikan kita jawaban yang mengubah motivasi 
dalam diri kita dan mengubah kehidupan kita.  

       Pemulihan sebagaimana dialami melalui Duabelas Langkah adalah tujuan kita, bukan sekedar 
berpantang secara fisik. Untuk memperbaiki diri kita, kita perlu berupaya, dan karena tidak 
mungkin menempelkan ide baru di pikiran yang tertutup, sebuah pembukaan harus dibuat 
bagaimanapun juga. Karena kita melakukan hal ini hanya untuk diri kita sendiri, kita perlu 
mengenali dua dari musuh yang tampaknya ada di dalam diri kita, sikap apatis dan mengulur-
ngulur waktu. Resistensi kita untuk berubah seolah sudah ada sejak lahir, dan hanya sejenis 
ledakan nuklir yang akan membawakan perubahan atau memulai jalur tindakan yang baru. 
Kekambuhan, bila kita masih bertahan hidup, dapat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk 
proses penghancurannya. Sebuah kekambuhan dan kadang kematian seorang yang dekat dengan 
kita setelah itu dapat membangunkan kita akan pentingnya tindakan pribadi yang giat.  
 

Hanya Untuk Hari Ini   

Katakan kepada diri anda:  

Hanya untuk hari ini pikiran saya akan tertuju pada pemulihan saya, hidup dan 
menikmati kehidupan tanpa menggunakan narkoba  

Hanya untuk hari ini, saya akan meletakkan keyakinan saya pada seseorang di NA yang 
percaya kepada diriku dan ingin membantu saya dalam pemulihan saya.  

Hanya untuk hari ini saya akan mempunyai program. Saya akan berusaha mengikutinya 
semampu saya.  

Hanya untuk hari ini, melalui NA, saya akan berusaha untuk memperoleh perspektif dari 
hidup saya.  

Hanya untuk hari ini saya tidak akan takut. Pikiran saya akan tertuju pada teman-teman 
baru saya, orang-orang yang tidak memakai narkoba dan yang telah menemukan jalan 
hidup yang baru. Selama saya mengikuti jalan tersebut, tidak ada sesuatupun yang saya 
perlu takuti.  

 

Terapeutic Community 

Therapeutic community adalah sekelompok individu yang menerapakan prinsip-prinsip dan nilai-
nilai pergaulan yang positif dalam mengatasi ketergantungan, serta berbekal kemampuan dan 
kemauan tinggi untuk saling menolong sesama, baik yang berada didalam maupun yang berada 
diluar komunitas. Dengan prinsip dasar “membantu diri sendiri dengan membantu orang lain” 
maka tujuan Therapeutic Community diarahkan kepada membangun perkembangan pribadi 
secara positif dan normative dari pola hidup masa lalu penuh ketergantungan dan terisolasi dari 
proses pertumbuhan yang positif, menuju kehidupan baru yang efektif dan produktif. TC 
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merupakan proses memasuki komunitas kecil dan merekonstroksi gaya hidup baru dan secara 
perlahan kembali memasuki komunitas besar di tengah masyarakat luas 

Elemen dasar TC 

Kehidupan sehari-hari dalam TC membuka kesempatan untuk berinteraksi melalui bermacam 
peran dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari komunitas. Seseorang akan terlibat dalam 
aneka peran dalam stuktur kegian harian seperti: Pekerja, Staf, Manajer, Pemimpin, dan lain lain. 
Juga dikembangkan peran dalam struktur social seperti: teman, anggota, kelompok, pemimpin 
kelompok, pelajar, pengajar dan konselor. Peran-peran ini akan menuntut seseorang untuk 
merubah perilaku, sikap, manajemen emosional, dan nilai-nilai interaksi sosial. 

 
Umpan balik dan pendapat individu. Salah satu dorongan dan tekanan kepada seseorang untuk 
berubah adalah umpan balik dan pendapat anggota komunitas lain (feedback) yang disampaikan 
secara spontan. Menyampaikan umpan balik dan pendapat secara spontan merupakan tanggung 
jawab setiap anggota komunitas. Kesan dan pendapat yang disampaikan, yang positif maupun 
negatif seyogyanya diekspresikan dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. 

Individu sebagai tokoh panutan 

 Pada masa perkembangan setiap individu didorong untuk menjadi ‘panutan’ (role model), selain 
memperlihatkan tanda-tanda kematangan sikap dan perilaku juga memberikan contoh bagaimana 
cara berubah selama masa perkembangan. 

 Tata cara pergaulan 

 Tata cara pergaulan didalam TC merupakan pembentukan kepribadian dan kepulihan melalui 
berbagai cara seperti pengenalan, membangun rasa percaya diri pembelajaran sosial, pengenalan 
emosional, dan kemampuan berkomunikasi antar individu dalam komunitas. Proses ini 
merupakan dasar hubungan sosial yang harus dihadapi di masyarakat luas saat mengembangkan 
kepulihan seusai rehabilitasi. 

 Belajar dari pengalaman 

Pengalaman merupakan elemen yang penting dalam interaksi sosial dalam proses kepulihan dan 
pengembangan kepribadian. Masing-masing individu berbagi pengalaman pahit yang mereka 
alami pada terapi group dan proses pembelajaran langsung. 

Bahasa dan budaya 

 Seperti halnya ritual-ritual kehidupan, adat dan kebiasaan yang luhur, serta perayaan dan 
peringatan dilingkungan keluarga, maka Therapeutic Community adalah suatu bentuk budaya 
untuk berubah. Konsep-konsep, nilai-nilai positif, aturan-aturan selama menjalani rehabilitasi 
diekspresikan melalui bahasa dan istilah yang unik dan khas sebagai upaya meninggalkan budaya 
negatif sebelumnya. 

Struktur dan sistem 
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Kegiatan harian untuk menjaga kebersihan dan pemeliharaan fasilitas dilaksanakan oleh berbagai 
departemen seperti House keeping, Laundry, Kitchen dan lain-lain. Aktivitas ini bertujuan 
pembentukan kepribadian ‘self-help’, serta disiplin kerja yang di bangun atas hirarki dan 
bertanggung jawab. 

4 Struktur pelaksanaan program Therapeutic Community SCWK 

1. Behavior Management / Shapping 

2. Emotional / Psychological 

3. Intellectual / Spiritual 

4. Vocational / Survival skill 

5 Pilar penunjang program Therapeutic Community SCWK 

1. Family milieu concept 

2. Peer Pressure  

3. Therapeutic Session 

4. Religious Session 

5. Role Modeling 

Ditunjang secara terpadu dengan dengan kegiatan olah raga, kajian dan referensi oleh psikolog 
dan psikiater serta kegiatan spiritual. 

Orang tua, bagian tak terpisahkan dari metode TC. 

Sejak hari pertama orang tua menghantarkan anaknya mengikuti program rehabilitasi, maka sejak 
itu pula orang tua menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyembuhan dan pembinaan yang 
akan dialami oleh anaknya. Seringkali orang tua merasa terbebaskan dari tekanan penderitaan 
ketika anaknya berada di panti rehabilitasi kemudian melepaskan tanggung jawab sepenuhnya 
kepada institusi, staf dan para konselor, padahal partisipasi orang tua ikut menentukan cepat 
lambatnya perkembangan sang anak. Selain itu sering pula kurang disadari bahwa masa 
rehabilitasi yang rata-rata 12 hingga 15 bulan merupakan masa yang singkat bagi orang tua dan 
keluarga untuk mempersiapakan diri menghadapi kepulangan anak seusai menjalankan program 
rehabilitasi. 

Diambang gerbang masa depan cemerlang, Melangkah dan mengukir masa depan penuh 
harapan 

Fase Aftercare merupakan fase terakhir dan terpanjang dalam perjalanan proses rehabilitasi 
seseorang mantan pencandu narkotik. Semasa fase ini orang tua mengambil alih peran lembaga 
rehabilitasi untuk membimbing anaknya kembali kelingkungan keluarganya, memasuki 
kehidupan normal melangkah menuju hari depan yang baik. 
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Fase ini menjadi fase yang terpanjang karena setiap saat di hari depanya ia akan terbuka kepada 
situasi yang mengancam dirinya untuk jatuh kembali menjadi pencandu(relapse). Masa-masa 
awal fase aftercare merupakan saat-saat yang peka dan kritis bila sang anak maupun orang tua 
tidak melakukan persiapan yang baik menhadapi situasi yang baru. Tidak jarang ada anak yang 
mengalami relapse hanya beberapa bulan setelah memasuki fase aftercare. Kegiatan FSG maupun 
kelompok aftercare group merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mengurangi potensi-
potensi relapse dikalangan mereka yang telah memasuki fase aftercare87. 

 

FAMILY THERAPY 

Sebuah keluarga merupakan sebuah unit system yang dinamis dan interaktif, dimana tiap anggota 
pasti punya kontribusi signifikan dalam membentuk 'budaya', nilai dan norma, tradisi hingga 
model interaksi. Kita sering mendengar atau bahkan mengalami sendiri kondisi atau pola-pola 
keluarga yang sudah turun temurun beberapa generasi. Kalau pola itu baik, akan menghasilkan 
output yang baik, entah itu karakter, kebiasaan, norma, nilai atau pun hasil karya. Tapi kalau 
polanya tidak sehat, menyimpang, atau too rigid, akan menghasilkan output yang tidak baik juga. 
Masalahnya, selama kita ada di dalam keluarga dan tidak pernah sekali-sekali 'keluar' dari dunia 
kecil / dunia keluarga, kita tidak melihat apa yang salah atau yang kurang adequate dari 
kebiasaan sehari-hari, paling-paling hanya terucap 'sudah dari dulu begitu' atau '...habis mau 
bagaimana lagi.....?'.  

Ketidakmampuan kita untuk melihat apa yang salah dalam keluarga kita, atau pola manakah yang 
sudah tidak bisa diterapkan karena mengalami perubahan konteks, membuat keluarga kita 
menjalani siklus kehidupan dan problem yang serupa dari generasi ke generasi. Karena, 
ketidakmampuan melihat problem dari paradigma yang berbeda menghasilkan nilai, persepsi, 
reaksi, tindakan, kebiasaan, dan solusi-solusi yang tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya 
yang sering dijadikan benchmark. Inilah yang menjadi problem turun temurun, bukan problem 
karena 'keturunan'. 

Tidak ada yang salah dengan menggunakan pola lama selama pola tersebut masih mensupport 
pertumbuhan di dalam setiap generasi / keluarga dan terbukti menghasilkan orang-orang yang 
berkarakter, integral, positif dan memberikan kontribusi nyata pada lingkungannya.   

 Ketika salah seorang anggota keluarga yang sangat kita sayangi mengalami stress berat, depresi 
atau perlahan tapi pasti mengalami kemunduran fisik dan psikis, hingga tidak bisa beraktivitas 
seperti sedia kala, kejadian itu sudah pasti membawa pengaruh besar buat yang lain, meski ada 
yang pura-pura tidak merasa atau pura-pura tidak mau tahu. Kenapa saya katakan 'pura-pura' 
karena hati tidak pernah bisa menipu manusia, tapi manusia bisa menipu diri sendiri dan manusia 
lainnya. Atmosfer kesedihan, kemarahan, kepahitan, ketakutan, kecemasan, kelelahan, kegetiran, 
kebencian dan keputusasaan yang beredar secara intensif, mempengaruhi angggota keluarga yang 
lain.  

Setiap orang punya mekanisme yang berbeda dalam menangkap dan menyikapi tekanan emosi 
yang dirasakan baik dari dalam diri atau dari luar. Mekanisme yang di peroleh lewat proses 
belajar dari lingkungan ini membawa persoalan tersendiri ketika pilihan yang ada sangat terbatas 
dan bahkan tidak sehat seperti istilahnya orang jawa mendem jero, menyembunyikan perasaan, 
                                            
87 www.biznisku.com 
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disimpan rapat-rapat supaya tidak kelihatan dari luar, ada pula yang jadi pasrah, seakan nasib 
sudah menggariskan demikian.  

Memang, jika kita tidak / belum pernah mengakses paradigma lain, melihat dari perspektif lain, 
situasi ini hanya akan dijadikan sebuah konfirmasi nasib 'benar kan dugaan saya...' atau 'ya 
memang keluarga kita nasibnya begini.....' Dengan perspektif seperti ini, pilihan sikap yang ada, 
adalah pasrah atau marah. Kepasrahan jadi masalah (yang pasif karena menyerah) karena 
melahirkan apatisme dan sikap fatalistic, memposisikan diri sebagai korban dari orang lain / 
keadaan. Kita menyalahkan si A atau B yang dianggap jadi biang keladi, atau kita salahkan orang 
tua / keluarga, atau kita salahkan anggota yang sedang berproblem itu,  sementara diri kita tidak 
tahu harus berbuat apa. Kalau pun ada, tidak punya energy dan courage untuk  mewujudkan 
perubahan. Sedangkan, reaksi marah bisa muncul kalau kita merasa hidup tidak memberi pilihan, 
dan kita adalah korban dari hidup. Sama saja, reaksinya akan menyalahkan orang lain yang 
dianggap jadi biang kerok  kesulitan dan persoalan.   

Seandainya dinamika keluarga bisa di putar seperti film dimana kita bisa duduk bersama 
menyaksikan 'film keluarga', besar kemungkinannya kita akan memberikan reaksi yang berbeda. 
Kita bisa melihat kalau problem emosional atau problem kejiwaan yang dialami orang yang kita 
sayangi itu, bukan semata-mata disebabkan si A atau si B. Si A atau B hanya menjadi trigger – 
memicu runtuhnya ilusi yang selama ini tertata seperti realita. Kita menemukan seperti apa 
paradigma berpikir dan nilai yang membatasi perspektif anggotanya untuk menatap realita dan 
menjalaninya secara utuh. Dengan melihat kebenaran (the truth), kita urung menyalahkan orang 
tua, yang ternyata sama-sama terperangkap di perangkap yang sama. Pada akhirnya kita tidak 
perlu terjebak dalam urusan salah menyalahkan, melainkan menganalisa standing position kita 
dan melihat apa saja possibility bisa di lakukan untuk diri sendiri dan menolong anggota keluarga 
yang  saat itu paling membutuhkan bantuan88.  

Kelompok dukungan keluarga pertama lahir di Amerika, 1971. Mereka disebut family 
anonymous atau FA. Family anonymous adalah program membantu diri sendiri (self-help) bagi 
keluarga yang anak atau anggota keluarganya menunjukkan perilaku yang merusak termasuk 
pemakai obat dan alkohol atau narkoba. Program FA berbasis dari kelompok 12 langkah 
alcoholics anonymous atau AA yang lahir jauh lebih dahulu pada 1935 di Amerika. Pecandu 
narkotik dan obat-obat berbahaya lain mengadopsi pula pendekatan alcoholics anonymous dan 
menamakan dengan narcotics anonymous atau NA.  

Anak-anak dari orang tua yang pecandu juga membentuk kelompok dukungan sendiri. Tak 
berlebihan untuk menjelaskan kelahiran AA mengingatkan pentingnya program AA/NA dan FA 
sebagai salah satu elemen dalam terapi dan pemulihan. Kelahiran alcoholics anonymous sangat 
unik dan dramatis. Bill Wilson (pialang) yang sebelumnya telah memperoleh kepulihan melalui 
pencerahan spiritual ketika melakukan perjalanan kerja yang melelahkan merasakan pengalaman 
sugesti luar biasa ingin minum alkohol kembali. Ia sangat membutuhkan bertemu dengan 
pecandu lain agar sugesti tersebut hilang. Melalui pelayanan sponsornya ia dipertemukan dengan 
Bob (dokter ahli bedah), seorang pecandu yang masih aktif. Bob sebenarnya enggan bertemu 
dengan Bill. Tetapi selesai pertemuan yang bersifat berbagi pengalaman, sugesti minum Bill 
menghilang dan Bob menghentikan kecanduan minum alkohol. Memaknai pertemuan dengan 
landasan spiritual merupakan kekuatan yang mampu membantu diri masing-masing, mereka 
melahirkan alcoholics anonymous. Bill menuliskan pengalaman spiritualnya yang kemudian 
menjadi Buku BesarAlcoholics Anonymous.  

                                            
88 E-psikologi.com 
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Bila bergabung dengan kelompok dukungan, Anda akan bertemu dengan orang tua lain yang 
berjuang dengan masalah yang seperti Anda alami. Anda akan mendapatkan diri Anda tidak 
sendiri. Anda akan diterima tanpa syarat. Tak ada yang bertanyatanya seakan menyelidiki siapa 
Anda. Anda pun akan lebih mudah mulai mencintai diri Anda. Anda akan mengenal kekuatan, 
kelemahan, harapan, dan rasa takut Anda. Saat mengikuti program kelompok dukungan, Anda 
akan belajar menerima sesuatu yang tidak dapat Anda ubah, dan mengubah yang dapat diubah, 
terutama diri Anda sendiri dan lingkungan Anda. Kemudian Anda mampu tertawa kembali.  

Adanya pecandu dalam keluarga lambat laun mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. 
Waktu anak masih dengan tidak sengaja memakai, kemudian mulai coba-coba mungkin orang tua 
belum tahu atau tidak menyadari- orang tua tidak merasa terganggu. Tetapi ketika anak diamdiam 
memakai dan muncul gejala kecanduan-tingkah laku pemakai mulai tak terkontrol, orang tua pun 
mulai terkena dampak serius. Keinginan memperoleh obat dan cara memperoleh yang tak 
terkendali sering tanpa sadar ditanggapi seperti gayung bersambut. Orang tua mudah marah, 
ngomel, dan kesal, tetapi tetap ingin menolongâ€”melindungi anak dengan harga berapa pun. 
Kemudian karena sia-sia mereka merasa tak berdaya, bersalah, dan berdosa. 

Stigma ketidakmampuan mendidik (rasa malu dan dosa) menyebabkan orang tua menjadi makin 
tertutup bahkan dengan keluarga dekat dan lingkungannya. Proses tersebut bagai lingkaran setan, 
sering baru menyadari saat keterpurukan mencapai titik terendah. Titik kematian atau kehancuran 
lainnya sudah berada di depan mata. Semakin awal orang tua menyadari peranan yang seharusnya 
terhadap anak mereka, semakin baik dampaknya terhadap anak dan keluarga. 

Acara pertemuan dimulai dengan perkenalan. Biasanya yang senior mengawali memperkenalkan 
diri dan kemudian menceritakan pengalaman. Ada kalimat perkenalan yang unik, yakni "Saya 
...(menyebutkan namanya), ibu ...(nama anak disebutkan) pecandu yang saya kasihi." Bagi ibu-
ibu yang baru, kata-kata 'pecandu' dan 'kasihi' mungkin terdengar aneh. Orang tua sering 
menyangkal bahwa anak mereka pecandu apalagi mengatakan anak mereka 'pecandu'. 
Komunikasi antara keluarga dan pecandu hampir selalu diwarnai dengan kemarahan, ngomel, 
rasa sesal, berdosa, dan ketidakberdayaan. Kata-kata 'kasih' hampir tak pernah terdengar, apalagi 
mengatakan dengan terbuka dan ekspresif. Setelah perkenalan, ibu tersebut melanjutkan 
mengungkapkan atau mencurahkan isi hati 'curhat' tentang pengalaman mereka sendiri.  

Mereka curhat secara jujur, terbuka dan ekspresif. Suatu pertemuan, seorang ibu curhat dengan 
emosi yang kuat terkontrol mendampingi putranya yang ODHA (orang dengan HIV/ AIDS) 
sampai dengan saat-saat maut merenggut. Seorang ibu muda berumur sekitar 25-30 tahun 
bercerita baru beberapa bulan yang lalu mengetahui suaminya adalah ODHA (ketika suaminya 
tiba-tiba sakit berat). Belum lagi hilang kesedihan merelakan suami meninggal dunia, ia harus 
berani dan kuat menghadapi kenyataan ia dan anak balita pertamanya juga terkena AIDS. 
Sementara itu, kondisi anak kedua bayi masih belum menentu (belum memadai untuk diperiksa). 
Ada pula ibu-ibu yang menceritakan kegembiraan (di wajah tersirat kebanggaan) karena 
anakanak mereka telah pulih optimal. Mereka bekerja normal kembali dan aktif dalam yayasan 
atau lembaga terapi pemulihan dan harm reduction. Curhat biasanya tidak dikomentari, tetapi 
didengar dengan penuh perhatian89.  

 

                                            
89 Media Indonesia.Com 
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HIV ANONYMOUS 

Struktur Dasar dari HIV Anonymous  

HIV Anonymous World Service Organizationlah (HIV AWSO) yang menjalankan HIV 
Anonymous. HIV AWSO adalah badan pemerintah yang memusatkan perhatian untuk 
menyediakan struktur untuk General Service Office(GSO), Area Service Representative (ASR, 
S), dan di Group Service Representative (GSR). 

HIV Anonymous dirancang untuk membawa secara bersama-sama para pasien HIV, para anggota 
keluarga, teman-teman, dan para profesional di bidang kesehatan, bersama dengan pengalaman-
pengalaman mereka, untuk membantu menawarkan dukungan untuk siapa saja yang terinfeksi 
dengan HIV dan AIDS. 

Website HIV Anonymous dimaksudkan untuk dapat menjadi panduan ke dalam Internet. Website 
yang interaktif ini akan membantu anda untuk menemukan dan bertemu dengan ODHA. Anda 
dapat membuka atau melihat foto-foto, pesan-pesan yang dikirim, meletakkan atau membaca 
iklan-iklan pribadi, dll; mendapat dukungan dari orang-orang dengan atau yang terinfeksi HIV; 
bergabung dengan pertemuan-pertemuan secara on-line dan chats (mengobrol di Internet). 

 Website ini juga menawarkan hubungan-hubungan dengan rancangan yang menarik ke ratusan 
website-website yang akan membantu anda untuk menemukan segala sesuatu yang anda 
butuhkan, termasuk SSI/Ketidak-mampuan, perawatan alternatif, dokter-dokter ahli di bidang 
HIV, pengobatan gratis, bantuan untuk depresi, dan masih banyak hal lainnya.  

Pertemuan-pertemuan secara on-line dan pertemuan-pertemuan secara langsung menawarkan  
sebuah tempat yang rahasia dimana para anggota dapat membahas masalah-masalah, 
penyelesaian-penyelesaian, terapi, efek-efek samping, biaya-biaya, masalah asuransi, pekerjaan, 
bantuan untuk orang-orang yang memiliki ketidak-mampuan (dissabilities), efek-efek yang 
mengakibatkan depresi dari perawatan yang dilakukan, dll. 

Pertemuan-pertemuan HIV Anonymous menawarkan sebuah tempat dimana orang-orang dapat 
berbagi pengalaman-pengalaman mereka, kekuatan-kekuatan, dan harapan-harapan; kurangnya 
pengalaman, kelemahan-kelemahan, dan keputus-asaan. Secara bersama, kita dapat belajar untuk 
secara konstruktif berhadapan dengan sisi-sisi spiritual, mental dan kepentingan emosional.  

Para anggota menawarkan dukungan dan informasi-informasi medis yang berguna untuk orang-
orang yang terinfeksi dengan HIV. Para anggota juga belajar untuk mendapatkan ilmu untuk 
dapat dipakai berhadapan dengan isu-isu pribadi dan belajar untuk saling berkomunikasi tentang 
penyakit itu.  

 

PENGENALAN  

Program ini merupakan panduan untuk membantu mereka  yang ingin tumbuh dalam 
kewaspadaan yang mutlak sebagai akibat dari penderitaan. Kita hanya mencoba untuk 
mengidentifikasi dan bekerja dengan proses yang memberikan perlindungan ini. 
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      Kebanyakan dari penyakit-penyakit yang ada sampai pada saat ini merupakan penyakit-
penyakit yang kronis ataupun berakibat kematian sampai pada tahun 1928, yaitu saat penicilin 
ditemukan. Awal dari HIV dan banyak penyakit lainnya hanya menekankan kembali pola-pola 
yang ada pada jaman dulu. Proses dari menghadapi HIV ataupun penyakit-penyakit lainnya 
adalah merupakan proses universal dari sebuah perlindungan. 

      Satu hal yang pasti: jika kita tidak memiliki kesediaan untuk bekerja menuju transformasi 
spiritual, melanjutkan perkembangan spiritual, dan merawat kesehatan fisik kita, kita pasti akan 
melihat bahwa proses yang melindungi diri kita ini akan menjadi percuma di dalam hidup kita. 

  Penyakit merupakan musuh yang sangat besar. Akan tetapi, jika bukan karena penyakit, 
kesulitan dan segala keterbatasannya, banyak dari kita sudah pasti akan menjalani hidup kita 
masing-masing tanpa memberikan banyak perhatian pada sikap dan tindakan ktia. Tampaknya 
seolah-olah penyakit dapat memperbaiki pikiran kita yang selama ini kacau90. 

      Program kita tidak hanya meminjam program dari persaudaraan lainnya yang juga 
menggunakan prinsip Dua Belas Langkah. Dinamika strategis dari HIV Anonymous Positive 
Attitudes (juga dikenal dengan P.A untuk Positive Attitudes) dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan dari semua orang yang terinfeksi ataupun merasakan dampak dari HIV. 

      Memiliki dasar pengetahuan dan konsep tentang prinsip-prinsip spiritual mungkin akan 
membantu anda untuk memahami masalah-masalah utamanya. Akan tetapi, bahkan dengan 
pengetahuan spiritual yang terbataspun program ini dapat membantu anda mempelajari 
bagaimana dan dari mana memulai perjalanan ini. Program ini adalah panduan untuk membantu 
para individu yang telah menemukan keberanian untuk memberikan pada diri mereka sendiri 
sebuah jalan hidup secara spiritual, untuk bergabung dengan kebahagiaan dalam mengejar 
kehidupan sebagaimana yang diniatkan oleh Kekuatan Yang Lebih Besar, dan untuk bertindak 
sesuai dengan kewajiban pribadi yaitu membantu orang-lain.  

      Ada banyak dari kita yang merasa puas dengan pikiran kita, merasa nyaman dengan 
pengetahuan kita, dan di saat yang sama, hidup dalam ketidak-pedulian secara terus menerus. 
Kita menekankan bahwa dengan usaha yang keras dalam mempelajari dan memahami program 
ini secara teliti, kemungkinan untuk menjadi sadar terhadap pikiran-pikiran dan ketidak-pedulian 
tersebut akan dimulai. Dengan begitu, keinginan terhadap pengetahuan spiritual dan integritas 
yang nyata akan menjadi berkembang. 

      HIV Anonymous merupakan proses pendidikan dan pemulihan secara terus menerus yang 
membantu kita berkembang secara spiritual. Pertumbuhan spiritual merupakan faktor utama 
untuk menerima kehidupan beserta kondisi-kondisi kehidupan. Kita kemudian mencapai kondisi 

                                            

90 Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah : “Kiat lain terhadap musibah adalah dengan menyadari bahwa yang memberi musibah kepadanya itu 
adalah Allah yang Maha Bijaksana, Rabb dari segala Makhluk yang Bijak, Ar-Rahman (Maha Penyayang), Rabb dari segala Makhluk 
yang penuh rahmat. Dan juga menyadari bahwa Allah mengirimkan musibah itu kepadanya bukan untuk membinasakannya, bukan 
untuk menyiksanya dan juga bukan untuk menyakitinya. Tetapi Allah memberikan cobaan itu untuk menguji kesabaran, keridhaan dan 
keimanannya. Agar Allah mendengar do’a dan penyerahan dirinya kepada-NYA, agar ia bersimpuh di depan pintu-NYA; dengan 
mengharapkan rahmat-NYA, memasrahkan kehancuran hatinya di hadapan-NYA, dan menyampaikan keluh kesah kepada-NYA. 
Kalau Allah tidak mengobati para hamba-NYA melalui cobaan dan bala, niscaya mereka akan melampaui batas, berbuat semena-mena 
dan tidak mengenal aturan”. –dari penyusun. 
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akhir yang diberkati, ditandai dengan ketidak hadirannya kebanggaan palsu dan ketidak 
hadirannya rasa bergantung pada diri sendiri: pencerahan.  

HUBUNGAN SPONSOR 

Apa itu sponsorship? Yang pasti, itu adalah seseorang yang telah mengalami kemajuan yang 
nyata dalam program 12 Langkah dan membagikan pengalaman, kekuatan, dan harapan secara 
rutin dengan para anggota lain. Sponsor ini juga merupakan seseorang yang sedang 
mempertahankan cara hidup dimana terdapat keseimbangan emosional, mental dan spiritual di 
dalam program.  

      Saat kita mulai menghadiri pertemuan-pertemuan, kita mungkin merasa bingung dan sungkan. 
Kita banyak mendengar pembicaraan tentang mengerjakan Langkah-Langkah dan juga tentang 
sebuah Kekuatan Yang Lebih Besar. 

      Kita memilih seseorang yang membuat kita merasa nyaman: artinya, seseorang yang dapat 
kita ajak bicara. Kemudian kita meminta orang tersebut untuk menjadi sponsor kita. Hal ini 
membuat kita merasa yakin bahwa setidaknya ada satu orang yang memahami situasi kita dan 
peduli. Seorang sponsor adalah seseorang yang dapat kita datangi terlepas dari kondisi-kondisi 
dan tanpa perasaan memalukan saat keraguan, pertanyaan ataupun masalah-masalah muncul. 
Sponsorship juga memberikan sang pendatang baru seseorang  yang dapat memperkenalkan 
dirinya pada para anggota lainnya. 

      Program-program Dua Belas Langkah dapat bertahan karena adanya pemikiran bahwa satu 
orang dapat membantu yang lainnya. Orang yang anda dekati akan merasa sangat berterima kasih 
atas kesempatan untuk bekerja dengan anda karena hal inilah yang membuat mereka terus 
bertumbuh. Mereka akan dengan semangat memperlihatkan anda bagaimana mereka telah 
mengerjakan Langkah-Langkah, karena mereka dapat mengerjakan Langkah-Langkah tersebut 
dengan lebih baik apabila mereka memperlihatkan pada anda bagaimana cara mengerjakannya. 
Kita tahu dari pengalaman kita bahwa program individual kita sendiri diperkuat dengan cara 
membagikannya dengan orang lain. 

      Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mengambil dari orang-orang ataupun 
mengabaikan mereka. Kewaspadaan spiritual yang kita terima saat kita dipenuhi dengan cinta 
persaudaraan adalah sangat luar biasa. Kita menemukan bahwa kita menjadi berani untuk 
mengasihi dan mencintai. Saat kita menjangkau orang lain yang membutuhkan kita, mereka 
menjadi dicintai. 

  Menerima pengarahan yang sifatnya membantu dari sponsor merupakan langkah pertama yang 
sangat penting karena anda belajar menjadi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. 
Sponsor anda akan tersedia untuk anda secara pribadi (one-to-one basis). Mereka akan menjadi 
pemandu anda dalam hal informasi tentang pertemuan-pertemuan, literature (bahan bacaan), 12 
Langkah, pelayanan, program-program lainnya, penggunaan telpon yang sangat berharga sebagai 
alat pemulihan, dll. 

  Saat anda memilih sponsor anda, ingat – hubungan ini tidak perlu berlangsung seumur hidup. 
Banyak dari kita pernah memiiliki beberapa sponsor yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-
beda pula. Sedangkan yang lain telah memiliki sponsor yang sama sejak mereka masuk program. 
Tanggung jawab sponsor tidak tertulis dan tidak formal, namun merupakan dasar dari program 
kita. 
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  Pendekatan spiritual merupakan pendekatan yang universal bagi kebanyakan sponsor. Sebagai 
tambahan, kebanyakan sponsor memperlengkapi keseimbangan mereka kepada kekuatan dari 
dalam diri mereka yang didapati dari hubungan pribadi mereka dengan Kekuatan Yang Lebih 
Besar mereka. Kebanyakan dari pendatang baru berhutang keseimbangan yang baru karena fakta 
bahwa seseorang secara khusus tertarik pada mereka, seseorang bersedia menjadi sponsor 
mereka. 

  Kita belajar dengan cara membaca dan belajar, bertanya pada saat pertemuan-pertemuan, 
terutama dengan berbicara dengan sponsor kita. Melalui cinta kita belajar untuk mencintai diri 
kita sendiri, kemudian kita siap untuk membagikan cinta tersebut. Pertumbuhan spiritual, cinta, 
dan cinta kasih, tumbuh secara seimbang dan proposional saat kita berbagi dengan orang lain. 
Dengan memberikan apa yang telah kita terima, kita tumbuh secara seimbang dan proposional. 

  Dengan membentuk pikiran-pikiran kita dengan ide-ide spiritual, kita telah membebaskan diri 
kita untuk menjadi utuh. Kita berterimakasih pada hubungan kita dengan Kekuatan Yang Lebih 
Besar kita, atas apa yang kita raih dalam hidup ini, dan juga atas apa yang kita dapat berikan pada 
orang lain. 
 

KEPADA MEREKA YANG TIDAK YAKIN  

Saat kita masih menjadi orang yang hanya bergantung pada diri sendiri, kita bisa saja 
mengharapkan perasaan yang utuh; kita bisa saja mengharapkan kenyamanan fisik, mental, 
maupun emosional. Kita bisa saja dengan sekuat mungkin meniatkan hal-hal ini, tapi kenyamanan 
dan keutuhan abadi tetap saja tidak kita dapati. Sumber daya manusia kita, seperti yang diarahkan 
oleh niatan saja, tidak cukup. Mengikuti niatan diri kita sendiri telah membuat kita gagal. 
Kurangnya kekuatan adalah merupakan hambatan kita. Kita harus menemukan kekuatan yang 
dapat hidup dengan kita, Kekuatan Yang Lebih Besar dari kita. 

  Banyak dari kita perlu mengevaluasi ulang pikiran-pikiran kita untuk menyesuaikan diri kita 
dalam menerima Kekuatan Yang Lebih Besar Dari Kita, sebuah proses dimana kita pernah 
dilarang untuk melakukannya oleh gereja dan agama-agama lainnya yang telah tersedia bagi 
orang-orang lainnya yang beragama. Banyak gereja dan agama-agama lain tidak mengakui proses 
penerapan spiritual bagi generasi-generasi berikutnya. 

      Yang akan mengejutkan banyak orang adalah mengetahui bahwa banyak dari kelemahan-
kelemahan dari doktrin-doktrin dan teologi dari gereja-gereja telah disebabkan oleh prasangka 
dari para penulisnya. Artinya, doktrin dan teologi mereka sepenuhnya hanya didasari oleh 
pendapat dan ideologi mereka sendiri. 

      Kebanyakan dari gereja dan agama-agama berada pada gelombang yang salah. Beberapa dari 
kita memandang gereja-gereja dan agama-agama ini sebagai pencerminan dari kemunafikan yang 
membuat kita merasa jijik. Hal-hal tersebut mewakili materialisme dan prasangka-prasangka 
masyarakat. Hal-hal tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga kebanyakan dari kita melawan 
pemikiran-pemikiran yaitu berpakaian rapih dan hadir untuk dimaafkan atas tingkah laku mereka 
yang kita lihat tetap mereka ulangi. Kita melihat ini sebagai sebuah kemunafikan. 

      Kemunafikan yang tidak masuk akal ini seringkali membingungkan kita. Kita melihat orang-
orang yang seharusnya ber-Tuhan ternyata terlibat dalam skandal-skandal seksual dan finansial. 
Kita mempertanyakan tujuan dan prioritas dari keuangan gereja-gereja, rutinitas seperti 
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memberikan uang-untuk-dimaafkan (untuk pemutihan pajak). Bersama dengan Tuhan mereka 
yang sifatnya mengutuk, mereka mencoba untuk membuat kita semua takut  agar kita, seperti 
mereka juga, memberikan uang. Berdasarkan pada keanehan-keanehan ini (dan yang lainnya), 
banyak dari kita meninggalkan pemikiran tentang Tuhan secara keseluruhan91. 

      Banyak dari kita merasa terganggu dengan pemikiran tentang keyakinan dan ketergantungan 
pada sebuah kekuatan yang melebih diri kita sendiri. Kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang 
lemah. Kita tidak dapat sepenuhnya menerimanya. Kita dengan penuh kebingungan dan ketidak-
percayaan melihat dunia yang penuh dengan kekerasan, kelicikan, memikirkan diri sendiri, 
melawan sistem-sistem theologi, dan bencana-bencana yang tidak terhitung jumlahnya. Kita 
mungkin menganggap bahwa mereka yang percaya akan adanya Tuhan adalah orang-orang 
bodoh. Lagipula bagaimana mungkin ada Makhluk Mulia yang berhubungan dengan dunia ini? 

      Saat kita melihat dunia yang bersifat materialisme ini, kita melihat bahwa penampilan luar 
sama sekali berbeda dengan kenyataan yang ada di dalam. Kita menyatu dengan sebuah 
pemahaman. Tapi tetap saja kita percaya bahwa kehidupan diawali dari kekosongan, tidak 
memiliki arti, dan tidak punya tujuan.  

  Di saat-saat lain kita menemukan diri kita menatap langit dan berpikir, “Lalu siapa yang 
menciptakan ini semua?” Kemudian untuk sesaat ada perasaan pengetahuan, pemahaman, dan 
kekaguman, tapi kemudian pudar dan hilang lagi. 

      Banyak dari kita memiliki pikiran-pikiran dan pengalaman-pengalaman ini. Sangatlah sulit 
bagi kita untuk menerima Kekuatan Mulia. 

      Di awal perubahan spriritual, kita diberitahu untuk “fake it until you make it”: 

1. Act as if.. (Bertindaklah seolah-olah…) 
2. Act as if there is Divine Order in the universe (Bertindaklah seolah-olah ada Kekuatan 

Mulia di alam semesta ini…) 
3. Act as if there is someone watching over you (Bertindaklah seolah-olah ada seseorang 

yang mengawasi anda) 

  Dengan kesediaan untuk bertindak seolah-olah, kita menemukan bahwa diri kita menerima 
banyak pemikiran yang dulu kita anggap tidak terjangkau oleh kita, belum tentu disebabkan 
karena kita yakin terhadap Kekuatan Yang Lebih Besar, melainkan karena kita bersedia untuk 
meyakini.” Kita mungkin pernah berkata pada diri sendiri, “Seandainya saja saya memiliki apa 
yang dimiliki oleh orang yang memiliki keyakinan – mereka terlihat sangat bahagia. Seandainya 
saja saya dapat meyakini apa yang mereka yakini.” 

  Yang membuat kita merasa nyaman adalah bahwa kita dapat mengawali pemahaman kita 
tentang Kekuatan Yang Lebih Besar pada tingkatan yang lebih mudah. Kita tidak lagi berbicara 
tentang kutukan, doktrin, ataupun api neraka dan tugu kematian. Sebaliknya, kita berbicara 
tentang Kekuatan Yang Lebih Besar yang bersifat mencintai, memandu, menyembuhkan, dan 

                                            
91 Inilah realita yang terjadi pada agama nasrani yang bukan mustahil jika ajaran Islam tidak segera dimurnikan, umat agama Islam 
puluhan tahun kemudian akan sama seperti umat agama nasrani karena umat Islam mengikuti jejak langkah umat nasrani. Saran saya 
kepada umat nasrani, lihatlah ajaran nasrani, jangan melihat oknum-oknumnya. Lakukan pencarian ulang ajaran-ajaran yang murni 
dari Yesus dan amalkan. Banyak juga yang keluar dari Islam karena melihat oknum-oknum padahal Islam memerintahkan agar hanya 
ikut Allah dan Rasul-Nya. – dari penyusun. 
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memaafkan92. Kita menemukan bahwa Kekuatan Yang Lebih Besar Kita tidak pernah membuat 
sesuatu menjadi terlalu rumit bagi mereka yang melakukan pencarian secara terus-menerus.  

      Kita tiba pada kesadaran bahwa kenyataan dari Spirit adalah merupakan sesuatu yang besar, 
luas, dan menerima segala sesuatu / semua orang. Spiritualitas tidaklah pernah menjadi sesuatu 
yang eksklusif ataupun dilarang bagi mereka yang mencari kebenaran. 

      Banyak dari kita dahulu sangat sensitif, bahkan referensi umum tentang konsep-konsep 
spiritual dapat membuat kita merasa sangat terganggu. Kita memutuskan untuk meninggalkan 
cara berpikir tersebut. 

      Banyak dari kita telah menghibur diri kita sendiri yaitu dengan secara sinis memecah belah 
kepercayaan-kepercayaan dan tindakan-tindakan spiritual. Kita mungkin telah melihat banyak 
orang yang memiliki pemikiran spiritual terlihat stabil, bahagia, dan berguna. Seharusnya ada 
kualitas-kualitas yang bisa kita dapatkan sendiri. Tapi yang kita lakukan justru sebaliknya yaitu 
kita mencari kecacatan-kecacatan orang lain, dan menggunakan ketidak sempurnaan mereka 
sebagai dasar untuk melawan spiritualitas tersebut. Kita berbicara tentang bagaimana mereka 
tidak toleransi padahal kita sendirilah yang tidak mentoleransi orang lain. Kita tidak pernah 
memberikan kesempatan yang adil pada sisi spiritual. 

      Dahulu banyak dari kita melihat semua penderitaan yang ada di dunia ini dan berkata, 
“mengapa dunia ini menjadi sangat tidak seimbang jika benar ada Kekuatan Tertinggi yang 
berkuasa?” Beberapa dari kita merasa sangat bingung saat melihat banyak sekali ketidak 
beruntungan yang dialami oleh orang lain saat kebutuhan kita sendiri dapat dipenuhi. Ini terjadi 
saat kita tidak percaya terhadap Tuhan, saat orang lain mengatakan bahwa mereka meyakini 
sebuah Tuhan padahal mereka tidak mempunyai sumber daya yang dapat mencegah kematian diri 
mereka atapun anak-anak mereka. Hal ini membingungkan kita. Kita mentertawakan pemikiran 
tentang adanya Tuhan yang mengendalikan bencana-bencana, kekeringan, sumber daya, dll. Kita 
merendahkan mereka yang memiliki keyakinan dan memandang mereka sebagai orang-orang 
yang mudah dibodohi dan lemah. 

      Sampai hari ini kita masih tidak memiliki semua jawaban-jawabannya. Akan tetapi, saat kita 
melihat kehidupan kita dan kehidupan teman-teman kita telah berkembang akibat dari sebuah 
keyakinan, kita tidak perlu lagi untuk dibuat yakin. Kita memahami bahwa kita bukan saja sebuah 
energi yang mengapung  tanpa tujuan. Sekarang kita memiliki sebuah kegunaan dan tujuan. Kita 
terlibat dalam sebuah proses universal. 

      Kita mulai melihat bahwa perasaan bangga terhadap kepintaran diri kita sendiri telah 
menutupi keyakinan kita terhadap Kekuatan Tertinggi. Dulu kita berpikir bahwa kita memiliki 
semua jawabannya. Semua pemikiran-pemikiran kita didasari oleh penilaian bahwa teori apapun 

                                            
92 Kutukan, api neraka, dsb, bagi saya adalah shock therapy. Sebelum berbuat dosa, kita harus ingat bahwa siksaan Allah maha pedih. 
Jika kita terlanjur berbuat dosa, ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Kenapa saya menggunakan Islam sebagai modalitas terapi? 
Karena semua program kebaikan lebih tepat jika menggunakan konsep agama Islam. Sebetulnya semua program-program ini sudah 
menjadi tradisi umat Islam sehingga tak perlu saya masukan ke dalam program Islam Therapy. Namun ini adalah strategi menyatukan 
Timur –Barat dan penghormatan saya kepada para pembuat program.  Sebetulnya dengan program Khuruj Fi Sabilillah saja sudah 
cukup karena ini merupakan terapeutic community yang di dalamnya bukan hanya ODHA, namun segala latar belakang yang ingin 
memperbaiki diri – dari penyusun. 
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yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah pastiah palsu93. Karena integritas intelektual kita, kita 
menolaknya. Kita berpikir bahwa kita telah mengetahui segalanya.  

      Ini merupakan anggapan sudah pasti benar saat kita masih menjadi “boss besar di alam 
semesta ini” – orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan sok-tahu yang memandang 
evolusi hanyalah sebagai cara dan sebab kita ada di sini. Kita berpikir bahwa kita dapat 
menyelesaikan semua masalah, kecuali satu: misteri tentang bagaimana bahan-bahan kimia, 
sebuah kebiasaan buruk, ataupun pelarian dari emosi dapat menjatuhkan kita. Kita tidak dapat 
menguasainya dengan pikiran-pikiran maupun dengan intelektual kita. Mengapa? Pengetahuan 
diri-sendiri telah menipu kita. Kita sekarang telah melihat bahwa kita telah mengijinkkan 
pemikiran-pemikiran abstrak untuk menjauhkan kita dari diri kita yang sebenarnya – sisi diri kita 
yang spiritual. 

      Kita sekarang memahami bahwa Kekuatan Yang Lebih Besar telah memandang perilaku kita 
sebagai tindakan akibat merasa tertekan. Kesalahan-kesalahan kita dan delusi-delusi kita telah 
menjauhkan kita dari Cinta Abadi. Saat ini kita menyadari kita tidak dihukum secara spiritual 
sebagai akibat dari masa lalu kita. Kemarin telah berlalu. Kita juga menjadi sadar bahwa kita 
bertanggung jawab atas hari ini.  

      Kita belajar melalui proses Langkah-Langkah bahwa kita tidak perlu mencari tahu tentang 
masalah-masalah dunia. Itu bukan tugas kita (kita dapat menyerahkannya dalam tangan Yang 
Maha Kuasa). Betapa leganya! 

      Kita sekarang mengalami penyerahan diri, kerendahan hati, dan kedamaian. Karena kita tidak 
diharuskan untuk mengetahui semua jawaban-jawaban, kita terbantu dalam melanjutkan proses 
dari hidup dengan penuh keyakinan. Hari ini kita menyadari bahwa kurangnya spiritualitas kita 
bukanlah merupakan kesalahan kita. Dan juga bukan salah orang lain. Tidak ada satupun orang 
yang memahami hal ini sepenuhnya. Kita semua terlibat dalam sebuah proses – yaitu proses 
belajar. 

      Kita sekarang telah memiliki perasaan-perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-
kata tentang diri kita: tentang kebaikan, tentang Spirit, kita tidak lagi dibatasi oleh pemikiran-
pemikiran kita sendiri ataupun terikat pada ilusi-ilusi tentang keputus-asaan. Kita dapat 
menggunakan krisis ini sebagai batu loncatan. Kita sekarang merasa bahwa kita dapat 
menghadapi kenyataan-kenyataan hari ini dan melanjutkan pengerjaan program. 

      Sekarang kita hidup dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep spiritual. Prinsip-prinsip dan 
konsep-konsep ini telah membantu kita mendapatkan sebuah perasaan khusus yaitu kedamaian, 
bukan hanya ketenangan pikiran saja. Kedamaian adalah merupakan kondisi spiritual. Bahkan 
saat-saat terjadi pertikaian atau situasi kondisi yang tidak menyenangkan, kedamaian kita 

                                            
93 Al-Quran mampu memberi inspirasi dan petunjuk pelaksanaan serta tuntunan praktis bagi para ilmuwan untuk melakukan 
penelitian di berbagai bidang disiplin ilmu. Sehingga Islam sangat kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
demi kemudahan, kebahagiaan, dan kedamaian kehidupan umat manusia. Sehingga kasus Galileo dan Socrates yang rela mati di 
hadapan para rohaniawan yang sekaligus sebagai penguasa demi mempertahankan kebenaran ilmiah tidak terulang lagi. Peristiwa ini 
membuktikan bahwa agama harus ilmiah seiring sejalan dengan alam semesta ini agar tidak terjadi tirani agama. 

Eropa Abad pertengahan diperintah oleh penguasa dogmatis Gereja Katolik. Gereja melarang kebebasan berpikir dan mengekang para 
ilmuwan. Orang-orang dapat dihukum hanya karena menganut keyakinan atau pemikiran yang berbeda. Buku-buku karya mereka 
dibakar dan mereka sendiri dihukum mati. –dari penyusun. 
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memberikan kita perasaan damai dari dalam dan ketenangan spiritual. Kita melihat stimulasi-
stimulasi dari luar bagaimana adanya: terbatas dan sementara. 

      Di dalam persaudaraan kita, kita mengikuti pemikiran-pemikiran spiritual dan mengubahnya 
menjadi tindakan-tindakan. Berikut ini adalah panduan untuk sebuah hubungan spiritual: 

1. Kita memiliki keyakinan terhadap sebuah Kekuatan Yang  Lebih Besar. 
2. Kita menerima hal-hal yang tidak dapat kita rubah di dunia maupun dalam diri kita 

sendiri. 
3. Kita memiliki idealisme yang membuat kita berusaha. 
4. Kita mengambil tanggung-jawab atas tindakan-tindakan kita dan akibat-akibat dari 

tindakan-tindakan tersebut. 
5. Kita memusatkan perhatian kita pada solusi pada saat-saat kita dihadapi dengan situasi-

situasi menantang. 
6. Kita menerima perubahan dan kemajuan dalam hidup kita. 
7. Kita terbuka terhadap Prinsip-Prinsip Spiritual. 

 PERJALANAN INI  

Anda akan berjalan melalui Duabelas Langkah sebagai panduan untuk memahami diri sendiri dan 
transformasi spiritual. Anda akan meneliti kembali masa lalu anda, melihat masa sekarang, dan 
dengan bantuan dari Kekuatan Yang Lebih Besar berjalan menuju masa depan. 

Masing-masing langkah dari Duabelas Langkah mencakup latihan-latihan tertulis untuk meneliti 
kondisi, aset-aset, dan tanggung jawab anda. Langkah-langkah ini juga menangani pikiran-
pikiran, motivasi-motivasi, dan perilaku anda. 

Carilah seorang sponsor. Anda akan membutuhkannya. Tidak ada cara-cara tertentu untuk 
mengerjakan materi ini. Jangka waktu akan bervariasi bagi setiap individu. Setiap orang akan 
berubah (jika itu yang diinginkan oleh orang tersebut). Di saat anda mengerjakan materi ini, 
mempercayai Agen-Agen Mulia, anda akan mengalami pertumbuhan. Hal ini akan mulai 
memberikan anda spiritual, emosional, perasaan utuh dan terpenuhinya kebutuhan. 

Duabelas Langkah akan membantu anda menapaki dan memeluk sebuah perjalanan spiritual yang 
akan menitik-beratkan pada kewaspadaan anda dan memberikan fondasi yang akan anda gunakan 
untuk membangun sebuah cara baru dalam menjalani kehidupan. Proses ini diketahui mampu 
memberikan kedamaian, kesenangan, kebahagiaan, cinta dalam jumlah yang besar yang belum 
pernah anda alami sebelumnya.   
 

TUJUAN DARI HIV ANONYMOUS  

Program dari HIV Anonymous Positive Attitudes adalah merupakan sebuah persaudaraan yang 
terdiri dari orang-orang yang telah menemukan bahwa hidup dengan sebuah penyakit yang 
berpotensi menimbulkan kematian adalah merupakan sebuah tantangan besar. Kami adalah para 
individual yang bertemu secara rutin sebagai sebuah kelompok, saling membantu satu sama lain 
dalam gaya hidup yang baru ini. 
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Kami tidak memiliki afiliasi-afiliasi dari luar. Masa lalu kita disimpan secara rahasia dalam 
kelompok ini. Kita tidak terpaku pada masa lalu kami, melainkan memusatkan perhatian pada apa 
yang kita inginkan untuk hari ini dan masa depan kami. 

Bagi kebanyakan dari kami, menyadari kondisi kami pada saat ini telah membuat kami merasa 
terancam dan merasa depresi. Kami tidak dapat lagi menjalani kehidupan secara penuh. Kami 
menjadi sangat terganggu, dan ketenangan pikiran kami digantikan oleh emosi-emosi yang tidak 
terkendali. 

Kami telah belajar dari pengalaman kelompok-kelompok kami di masa lalu bahwa mereka yang 
datang ke pertemuan kami secara rutin, dan mengerjakan program dengan rajin, adalah mereka 
yang akan mengalami perubahan spiritual. 

BAGAIMANA CARA KERJANYA  

Jika anda memiliki keinginan atas kedamaian dari dalam diri anda, maka anda harus bersedia 
untuk mengambil beberapa langkah tertentu. Berikut ini adalah 12 Langkah yang telah 
menjadikan pencerahan kita menjadi mungkin: 

1. Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap kenyataan bahwa kita memiliki HIV 
sehingga hidup kita berpotensi untuk menjadi tidak terkendali. 

2. Kita yakin terhadap  hadirnya  Kekuatan Yang Lebih Besar dari kita yang mungkin 
menawarkan pengarahan dalam kehidupan kita  

3. Kita membuat keputusan untuk mengalihkan niatan dan kehidupan kita pada kasih dan 
arahan dari kekuatan yang lebih besar kita. 

4. Kita melakukan pencarian dan inventaris yang jujur tentang diri kita sendiri. 
5. Kita mengakui kepada diri kita sendiri, kepada Kekuatan Yang Lebih Besar Kita, dan 

kepada seseorang manusia lainnya setepat mungkin sifat-sifat dari kesalahan kita. Kita 
membuat perencanaan untuk mengamankan masa depan kita. 

6. Kita menjadi bersedia untuk bekerja dalam persaudaraan dengan kekuatan yang lebih 
besar kita untuk menyingkirkan perilaku-perilaku kita yang tidak efektif 

7. Kita dengan rendah hati meminta Kekuatan Yang Lebih Besar kita untuk membersihkan 
kita. 

8. Kita membuat daftar orang-orang yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita 
dan menjadi bersedia untuk berhadapan dengan mereka semua sesuai dengan prinsip-
prinsip spiritual 

9. Kita mengambil langkah-langkah menuju perbaikan bilamana memungkinkan, kecuali 
bila melakukannya akan justru melukai mereka atau diri kita sendiri. 

10. Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi, dan bilamana bersalah segera 
mengakuinya. 

11. Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar 
kita dengan Kekuatan Yang Lebih Besar kita, berdoa hanya untuk mengetahui niatannya 
atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya. 

12. Setelah memperoleh pencerahan spiritual sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita 
akan mencoba untuk membawa pesan-pesan ini kepada orang lain dan menerapkan 
semua prinsip-prinsip ini dalam semua keseharian kita. 

Prinsip-prinsip ini membentuk proses yang membuat kita berhasil mencapai keseimbangan yang 
baru. Prinsip-prinsip ini merupakan panduan untuk mengalami kemajuan. Kita percaya terhadap 
kemajuan spiritual, bukan kesempurnaan spiritual. Tidak ada seseorangpun yang mampu 



Islam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi    

 457457457457

membebaskan diri mereka secara penuh dari perilaku-perilaku yang tidak efektif. Kita tidak 
sempurna. Intinya adalah menjadi bersedia untuk bertumbuh sejalan garis-garis spiritual. 

Pencerahan tidak dapat dilakukan terburu-buru. Akan tetapi faktanya adalah semakin cepat kita 
menghadapi kondisi kita dan mengevaluasi dunia sekitar kita secara realisitis, maka semakin 
cepat pula kita akan terbebas dari keterikatan terhadap diri sendiri. Program HIV Anonymous 
Positive Attitudes merupakan alat yang sangat kuat dan kreatif yang menyediakan panduan ini 
bagi kita. 

 DUA BELAS TRADISI 

1. Kesejahteraan kita bersama harus nomor-satukan; pertumbuhan pribadi tergantung pada 
kesatuan HIVAnonymous. 

2. Demi kepentingan kolompok, hanya ada satu otoritas utama yakni sebuah Kekuatan Yang 
Lebih Besar yang pengasih sebagaimana diekspresikan melalui hati nurani kelompok. 
Pemimpin kita adalah pelayan terpercaya; mereka tidak memerintah. 

3. Prasyarat keanggotaan adalah jelas; dua orang  atau lebih yang berkumpul untuk saling 
membantu dapat menyebut diri mereka sebagai sebuah kelompok HIV Anonymous, 
asalkan mereka mengikuti tradisi-tradisi dan tidak teraffiliasi dengan dunia luar. 

4. Setiap kelompok harus memiliki otonomi, kecuali dalam hal yang dapat mempengaruhi 
kelompok ataupun persaudaraan ini secara keseluruhan. 

5. Setiap kelompok memiliki dua tujuan utama: 1) untuk menyediakan tempat yang 
memiliki suasana yang sesuai untuk pemulihan. 2) untuk membawa pesan harapan bagi 
kakak dan adik kita yang mengalami kesulitan. 

6. Kelompok kami tidak selayaknya memberikan dukungan keuangan, meminjamkan nama 
kelompok kepada usaha bisnis, guna menghindari masalah dengan uang, kepemilikan, 
properti , dan prestise, yang dapat mengalihkan fokus utama kita dari tujuan spiritual kita 
bersama. 

7. Setiap kelompok harus mendukung dirinya sendiri secara finansial melalui sumbangan-
sumbangan sukarela. Akan tetapi, HIVAWSO bertanggung jawab untuk mengisi dan 
menerima sumbangan-sumbangan. Cara-cara tepat dalam menerima dan menolak dana 
ataupun sumbangan-sumbangan dari luar akan diserahkan pada HIVAWSO. 

8. Persaudaraan kita harus selamanya bersifat nonprofesional, namun pusat pelayanan dapat 
memperkejakan pegawai-pegawai khusus. 

9. HIV Anonymous seharusnya diorganisir, membentuk dewan pelayanan dan panitia-
panitia yang langsung bertanggung jawab kepada kelompok yang mereka layani. 

10. Kelompok kita tidak mempunyai pendapat apapun berkaitan dengan masalah luar; 
sehingga nama kita tidak ditarik ke dalam kontroversi publik. 

11. Kebijakan hubungan masyarakat kita adalah untuk membawa pesan harapan; HIVAWSO 
akan menggunakan press, radio, televisi, dan film. Para anggota HIV Anonymous harus 
selalu mempertahankan anonimitas pribadi para anggota lainnya. 

12. Etika-Etika tinggi dan penggunaan sumber daya yang tersedia adalah merupakan fondasi 
spiritual dari semua tradisi kita , selalu mengingatkan kita untuk meletakkan prinsip 
diatas pribadi-pribadi. 

  
 

DUA BELAS TRADISI  
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1. Kesejahteraan kita bersama harus nomor-satukan; pertumbuhan pribadi 
tergantung pada kesatuan HIVAnonymous. 

Dua Belas Langkah dan Dua Belas Tradisi bekerja sama untuk melindungi tidak hanya hak-hak 
pribadi kita, tapi juga kelompok dan persaudaraan kita secara keseluruhan. Kita tidak boleh 
mengadakan konflik di dalam ataupun diantara kelompok-kelompok kita. Oleh karena itu, 
kesejahteraan kita bersama harus dinomor satukan. 

Setiap anggota adalah merupakan bagian-bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Sebelum 
mengambil tindakan apapun sebagai sebuah kelompok ataupun sebagai individual di dalam 
kelompok, kita harus mempertimbangkan secara hati-hati tentang bagaimana perilaku kita akan 
mempengaruhi kelompok dan persaudaraan kita secara keseluruhan. Kita tidak boleh membiarkan 
perbedaan-perbedaan kita memecah belah kita. Sebaliknya, kita harus “setuju untuk tidak setuju” 
dan memusatkan tenaga kita untuk mempertahankan dan memperkuat kesatuan dari kelompok 
dan persaudaraan ini. 

2. Demi kepentingan kolompok, hanya ada satu otoritas utama yakni sebuah 
Kekuatan Yang Lebih Besar yang pengasih sebagaimana diekspresikan melalui hati 
nurani kelompok. Pemimpin kita adalah pelayan terpercaya; mereka tidak 
memerintah. 

Panduan tentang pemimpin yang tidak memimpin ini membantu kita dalam memastikan bahwa 
kepribadian ataupun gaya dari satu orang tidak akan mempengaruhi bentuk dari kelompok-
kelompok. Seorang pelayan terpercaya bukanlah sebuah simbol status, sebuah imbalan atas 
pelayanan, walaupun hanya sedikit. Pemimpin kita dipilih berdasarkan sukarela atau nominasi. 
Mengganti-ganti kepemimpinan adalah merupakan hal yang paling efektif. Semua pelayan 
terpercaya harus dapat memberikan pelayanan karena mereka memang ingin memberikan 
pelayanan. 

3. Prasyarat keanggotaan adalah jelas; dua orang  atau lebih yang berkumpul untuk 
saling membantu dapat menyebut diri mereka sebagai sebuah kelompok HIV 
Anonymous, asalkan mereka mengikuti tradisi-tradisi dan tidak teraffiliasi dengan 
dunia luar. 

Keanggotaan kami menurut sertakan semua orang yang memiliki HIV beserta teman-teman dan 
keluarga mereka. Oleh karena itu kita tidak boleh menolak siapapun yang berperilaku tidak 
sebagaimana mestinya dalam pertemuan-pertemuan terbuka. Tindakan-tindakan satu pihak yang 
dibuat oleh sebuah kelompok ataupun anggota-anggota yang bertindak sendirian, untuk 
meletakkan HIV Anonymous di belakang kepentingan publik ataupun mass media dalam 
tingkatan apapun sangatlah tidak diperbolehkan. 

4. Setiap kelompok harus memiliki otonomi, kecuali dalam hal yang dapat 
mempengaruhi kelompok ataupun persaudaraan ini secara keseluruhan. 

Demi kepentingan mereka sendiri,setiap kelompok tidak bertanggung jawab pada otoritas 
manapun kecuali hati nurani mereka sendiri. Walaupun setiap kelompok memiliki hak untuk 
melakukan kesalahan, otonomi kelompok tidak dapat dapakai sebagai alasan untuk melanggar 
Tradisi-Tradisi atau merusak Persaudaraan dengan cara apapun. 
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5. Setiap kelompok memiliki dua tujuan utama: 1) untuk menyediakan tempat yang 
memiliki suasana yang nyaman untuk pemulihan. 2) untuk membawa pesan 
harapan bagi kakak dan adik kita yang mengalami kesulitan. 

Menyediakan tempat yang memiliki suasana yang nyaman untuk pemulihan adalah merupakan 
hal yang sangat vital dalam membawa pesan kepada orang lain. Jika kita tidak menyediakan 
suasana yang nyaman untuk pemulihan maka siapakah yang akan mau menghadiri pertemuan-
pertemuan? 

Kita harus membawa pesan-pesan secara efektif dan melindungi diri kita sendiri. Misalnya, saat 
sebuah kelompok harus membuat sebuah keputusan, maka sebelumnya dianjurkan untuk 
melakukan meditasi selama satu menit. Ini akan membantu dalam memperlancar jalur yang akan 
dilalui oleh panduan yang datang dari Kekuatan Yang Lebih Besar kita. Hal ini akan membantu 
dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kelompok akan benar-benar 
mencerminkan pemikiran Kekuatan Yang Lebih Besar kita. 

6. Kelompok kami tidak selayaknya memberikan dukungan keuangan, meminjamkan 
nama kelompok kepada usaha bisnis, guna menghindari masalah dengan uang, 
kepemilikan, properti , dan prestise, yang dapat mengalihkan fokus utama kita dari 
tujuan spiritual kita bersama. 

Walaupun kita bekerja sama dengan Program-Program Dua Belas Langkah lainnya beserta 
terapis-terapis, program-program pemulihan, dan institusi-institusi, kami tidak berafiliasi dengan 
orang-orang atau kelompok-kelompok tersebut. Organisasi-organisasi, kelompok-kelomok, dan 
para individual yang berada di luar kelompok kita seringkali merujuk orang-orang kepada kita 
untuk mendapatkan bantuan, akan tetapi, sebagai kelompok kita tidak pernah merujuk orang lain 
kepada organisasi-organisasi atau para ahli. Akan tetapi, kita menghormati dan mendukung 
Program-Program Dua Belas Langkah lainnya. 

7. Setiap kelompok harus mendukung dirinya sendiri secara finansial melalui 
sumbangan-sumbangan sukarela. Akan tetapi, HIVAWSO bertanggung jawab 
untuk mengisi dan menerima sumbangan-sumbangan. Cara-cara tepat dalam 
menerima dan menolak dana ataupun sumbangan-sumbangan dari luar akan 
diserahkan pada HIVAWSO. 

Setiap kelompok seharusnya secara penuh didukung oleh sumbangan-sumbangan sukarela dari 
anggota mereka sendiri (kelompok-kelompok kami tidak memiliki iuran tetap). Pendanaan, 
sumbangan-sumbangan ataupun kontribusi-kontribusi dari luar apapun bentuknya yang akan 
menguntungkan program kami secara keseluruhan akan dibawa kepada HIVAWSO agar 
diputuskan tindakan selanjutnya. Tidak boleh ada kelompok maupun orang yang meminta 
kontribusi-kontribusi, dana, ataupun sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun tanpa 
persetujuan dari HIVAWSO 

8. Persaudaraan kita harus selamanya bersifat non-profesional, namun pusat 
pelayanan dapat mempekejakan pegawai-pegawai khusus. 

Orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok kita menghargai kesempatan untuk menghadiri 
pertemuan-pertemuan tanpa paksaan dari orang-orang yang menjalankan peran mereka sebagai 
pemimpin ataupun ahli. Dan tidak seorang pun dalam kelompok kita menerima perbedaan 
perhatian yang disebabkan oleh pendidikan, latar belakang, ataupun pekerjaan. 
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Saat kelompok-kelompok kami menjadi semakin besar, kita mungkin menemukan bahwa tugas-
tugas untuk mendukung pekerjaan ini menjadi bertumbuh. Para sukarelawan mungkin tidak bisa 
menangani segala sesuatu. Oleh karena itu, kita harus membayar anggota-anggota untuk 
melakukan sebagian dari pekerjaan ini dengan jumlah pembayaran yang sama dengan bayaran 
yang kami biasanya berikan pada siapapun untuk melakukan pekerjaan yang sama. 

Pusat pelayanan akan memperkerjakan para anggota sebagai pekerja bilamana memungkinkan, 
namun dalam situasi-situasi tertentu kita akan memperkerjakan tenaga ahli untuk melakukan 
pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Kami tidak pernah membayar siapapun untuk melakukan 
pekerjaan Dua Belas Langkah (mengunjungi orang-orang dengan HIV); kami hanya membayar 
orang-orang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membantu dalam memfasilitasi panggilan-panggilan 
Dua Belas Langkah. Dua Belas Langkah dan Dua Belas Tradisi memandu semua pekerja, 
sukarelawan, dan para tenaga kerja yang dibayar. 

9. HIV Anonymous seharusnya diorganisir, membentuk dewan pelayanan dan 
panitia-panitia yang langsung bertanggung jawab kepada kelompok yang mereka 
layani. 

Organisasi adalah merupakan kunci dari keberhasilan. Dewan-dewan pelayanan dan kerja sama 
antar kelompok akan dibentuk agar kelompok-kelompok menjadi sadar terhadap satu sama lain 
dan saling belajar. Dewan dan panitia pelayanan memfasilitasi pertemuan-pertemuan para 
anggota dari berbagai kelompok yang berbeda untuk mendukung aktifitas-aktifitas persaudaraan. 
Agar berhasil dalam membawa pesan kita, kita harus senantiasa berkembang. Karena semua dari 
kita bekerja menuju tujuan yang sama maka kami menemukan bahwa kami mampu bekerja di 
dalam kelompok maupun antar kelompok tanpa harus bergantung pada struktur-struktur yang 
kaku untuk mengatur kegiatan-kegiatan dan proses-proses persaudaraan. Di dalam persaudaraan 
tidak terdapat tingkatan kepemimpinan. Kita bergantung pada hati nurani sebuah Kekuatan Yang 
Lebih Besar untuk memandu kita. 

10. Kelompok kita tidak mempunyai pendapat apapun berkaitan dengan masalah luar; 
sehingga nama kita tidak ditarik ke dalam kontroversi publik. 

  Tradisi ini membebaskan kita dari masalah-masalah dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak 
berkaitan dengan tujuan kita bersama. Dan karena kelompok kita terdiri dari orang-orang dari 
berbagai macam latar belakang, maka sangatlah sulit untuk membayangkan bahwa semua orang 
dalam persaudaraan akan sependapat tentang sebuah masalah luar. 

  Tidak ada kelompok maupun anggota manapun yang diperbolehkan untuk merugikan HIV 
Anonymous dalam mengemukakan pendapat mereka tentang masalah-masalah kontroversi luar, 
khususnya yang berkaitan tentang politik, reformasi, ataupun sekte-sekte agama. Para kelompok 
dan anggota tidak diperbolehkan untuk mengemukan pendapat mereka sama sekali tentang hal-
hal yang berkaitan dengan yang disebut diatas. 

Sebuah kelompok HIV Anonymous dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, namun 
kerja sama tersebut tidak boleh dilakukan untuk mendanai kelompok lain ataupun meminjamkan 
nama HIV Anonymous secara langsung maupun tidak langsung. 

11. Kebijakan hubungan masyarakat kita adalah untuk membawa pesan harapan; 
HIVAWSO akan menggunakan press, radio, televisi, dan film. Para anggota HIV 
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Anonymous harus selalu mempertahankan anonimitas pribadi para anggota 
lainnya. 

Walaupun kami mempertahankan anonimitas pada tingkatan individual, karena keseriusan dari 
HIV maka program ini tetap harus dikenal dan terjangkau. Kita harus menggunakan sumber daya 
yang ada. 

Program ini menarik banyak orang karena kemudahannya. Kami tidak perlu menggunakan taktik-
taktik yang berlebihan ataupun yang sensasional untuk menarik orang-orang. Mass media 
maupun hubungan masyarakat yang dapat mempengaruhi HIV Anonymous secara keseluruhan 
harus diserahkan pada HIVAWSO. 

 Kami bekerja untuk melindungi anonimitas dan konfidentialitas dari setiap orang yang ada dalam 
kelompok; kami tidak pernah membeberkan informasi apapun tentang siapa saja yang ada dalam 
kelompok kita dan siapa saja yang tidak berada dalam kelompok kita. 

12. Etika-Etika tinggi dan penggunaan sumber daya yang tersedia adalah merupakan 
fondasi spiritual dari semua tradisi kita, selalu mengingatkan kita untuk 
meletakkan prinsip diatas pribadi-pribadi.  

Program HIV Anonymous adalah untuk semua orang. Tidak ada seorang pun yang mencari 
pertumbuhan dalam kelompok ini boleh ditolak karena suku, agama, kurangnya keagamaan, 
orientasi seksual dan lain-lain. 

Prinsip-prinsip diatas pribadi-pribadi tidaklah berarti bahwa kita menyukai semua orang dalam 
kelompok kami. Artinya adalah kami memperlakukan semua orang dengan cinta; bahwa kami 
telah belajar untuk memberi dan juga menerima dari orang lain (meletakkan pribadi-pribadi 
ataupun perasaan-perasaan pada posisi kedua). 
 
Informasi lebih lanjut tentang HIV anonymous, silahkan mengunjungi : 
http://www.hivanonymous.com 
 

HARM REDUCTION 

Dalam menghadapi penyebaran infeksi HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik tidak steril 
secara bergantian di lingkungan penasun, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah di 
sejumlah Negara telah menerapkan sebuah pendekatan yang dinamakan Harm Reduction. 
Negara-negara yang telah menerapkan pendekatan ini antara lain Australia, Selandia Baru, 
Inggris, Belanda, Denmark, dan sejumlah negara di Asia. Pendekatan ini mulai diperkenalkan di 
Indonesia saat epidemi HIV/AIDS bergeser dari penularan melalui hubungan seksual ke 
penularan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian pada kelompok 
pengguna narkoba suntik. Pada saat itu muncul pemikiran bahwa Indonesia telah saatnya 
memerlukan suatu program intervensi untuk mencegah penularan HIV/AIDS pada kelompok 
penasun. Harm Reduction sebagai sebuah konsep program pencegahan mulai dilirik untuk dapat 
diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. (Kabar Jangkar, Edisi III, Juni 2003). 
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Program Harm Reduction mencakup sejumlah langkah praktis dan pragmatis untuk mencegah 
atau mengurangi penyebaran HIV/AIDS, khususnya di kalangan penasun. Langkah-langkah 
tersebut antara lain: 
pendidikan mengenai cara menyuntik yang aman, program pertukaran jarum suntik, program 
terapi ketergantungan dan pengalihan narkoba, pendidikan sebaya, penjualan dan pembelian 
jarum suntik, perawatan kesehatan dasar, konseling dan tes HIV, menghilangkan hambatan 
terhadap penyuntikan yang lebih aman, dan perlindungan terhadap kelompok dan keadaan khusus 
(antara lain kelompok penasun). 
 
Dasar pemikiran untuk menerapkan pendekatan ini di Indonesia adalah karena sifatnya yang 
praktis, pragmatis, dan hasilnya bisa tampak dalam jangka waktu yang relatif pendek. Konon, 
pengalaman di sejumlah negara telah menunjukkan bahwa melalui pendekatan ini terjadi 
penurunan penyebaran HIV di kalangan penasun, meski tidak berarti menurunnya jumlah para 
penasun. 
 
Akan tetapi, pendekatan ini ditentang oleh sejumlah kalangan, termasuk dari kalangan penegak 
hukum. Pendekatan harm reduction yang berkaitan dengan penasun diartikan oleh para 
penentangnya sebagai pembenaran dan perlindungan terhadap penggunaan narkoba, khususnya 
narkoba suntik. Para penentang pun mengkhawatirkan dampak buruk dari pendekatan ini, antara 
lain berupa legalisasi penggunaan narkoba suntik yang akhirnya dapat menyebabkan 
bertambahnya jumlah penasun. 
 
Karena pendekatan ini di Indonesia masih diperdebatkan, maka hingga kini penerapan 
pendekatan ini masih kontroversial. Sejumlah LSM yang menerapkan pendekatan ini pun bekerja 
secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan resistensi 
dari sejumlah kalangan, termasuk dari pihak kepolisian. 
 
Terlepas dari adanya kontroversi tadi, pendekatan Harm Reduction sebetulnya memiliki 
argumentasi yang perlu dipertimbangkan oleh para penentangnya. Pendekatan ini didasarkan 
pada kesadaran bahwa pendekatan-pendekatan konvensional yang selama ini telah dan sedang 
dilakukan belum menampakkan hasil yang optimal, dan jumlah prevalensi HIV/AIDS terus 
membengkak di sejumlah daerah di Indonesia. 
 
Pendekatan-pendekatan konvensional dimaksud adalah (1) penegakan hukum untuk memotong 
atau menghambat pasokan (suply) narkoba (misalnya melakukan penangkapan terhadap bandar, 
pengedar, pengguna narkoba, dll), dan (2) pendidikan masyarakat tentang bahaya narkoba agar 
permintaan (demand) masyarakat terhadap narkoba berkurang. Namun, kedua pendekatan 
konvensional tersebut belum tampak hasilnya hingga hari ini. Pengguna narkoba (termasuk 
penasun) terus meningkat, demkian juga penderita HIV/AIDS. Kedua pendekatan tersebut, baru 
akan tampak hasilnya untuk jangka panjang, itu pun jika aparat penegak hukumnya betul-betul 
menjalankan fungsi hukumnya dengan benar. Atas dasar itu, maka pendekatan Harm Reduction 
menjadi masuk akal. 
 
Penyebaran HIV di kalangan penasun dan kelompok masyarakat di sekitarnya telah berlangsung 
dengan teramat cepat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sesegera mungkin dapat menahan 
serta menghalangi penyebaran HIV di kalangan penasun. Pendekatan Harm Reduction dapat 
dijadikan sebagai alternatif dan pendamping dua pendekatan konvensional tadi94. 

                                            
94Kutipan dari Rapid Situations and Responses Assessment Penyebaran HIV/AIDS pada Kalangan Pengguna Narkoba Suntik di 10 
Wilayah Jawa Barat.  Penelitian oleh SKEPO bersama Lembaga Kasih Indonesia, Bekasi — Yayasan Pelita Ilmu, Karawang DIC Tut 
Wuri Handayani, Cimahi — Rumah Cemara, Sukabumi Grafiks, Bandung — HR PKBI Jawa Barat, Rumah Cemara, Bandung, HR 
MCR PKBI Cirebon — Yayasan Sahabat, Kab.Bandung MCR PKBI Tasikmalaya — GPNC, Cianjur — Yakita, Bogor  
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“Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak 
berkeliling (Out Reach) di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (agar menjauhi prilaku 

beresiko terinfeksi HIV/AIDS). 

(HR. Ath-Thahawi)  

Out reach atau penjangkauan adalah bagian dari program Harm Reduction. Tugas dari Petugas 
penjangkau adalah berkeliling mengunjungi orang-orang yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS. 
Harm Reduction itu sendiri adalah suatu upaya mengurangi dampak buruk perilaku beresiko 
dengan tahapan-tahapan tertentu. Jika orang yang beresiko itu adalah pengguna narkoba suntik, 
maka kita ajak dia berhenti total menggunakan narkoba jarum suntik. Tentunya sifat manusia 
berbeda-beda. Ada yang mau sadar namun tak sedikit yang terus menggunakan narkoba jarum 
suntik. 

Di satu sisi, Kita tak mungkin memaksa orang lain agar berhenti total menggunakan narkoba 
jarum suntik sedangkan di sisi lain, kita harus mencegah penularan HIV/AIDS. Maka kita 
gunakan tahapan selanjutnya. Jika dia masih menggunakan narkoba jarum suntik, maka agar tidak 
terjadi penyebarluasan HIV/AIDS di antara pengguna narkoba jarum suntik yang biasanya suka 
berbagi insul (satu insul dipakai beramai-ramai), kita berikan dia insul steril agar tidak lagi 
berbagi dengan teman-temannya. Tentunya ada aturan-aturan tertentu dalam pembagian insul. 

Demikian pula halnya dengan orang yang beresiko tertular HIV melalui perilaku seks bebas. Kita 
sadarkan dia agar berhenti. Namun jika tak mau berhenti, maka kita berikan kondom untuk 
meminimalisir penyebarluasan HIV. Pemberian kondom juga ada aturannya, bukan asal memberi. 

Mohon maaf jika Anda yang beragama Islam menyatakan bahwa pemberian kondom adalah 
upaya melegalkan perzinaan. Pertanyaan saya, sudahkah Anda memahami konsep Harm 
reduction? Saya selaku penyusun program Islam Therapy yang saat ini sedang ikut melaksanakan 
program Harm Reduction beserta sebagian besar pelaksana program Harm Reduction di 
Indonesia sepakat menyatakan bahwa kami tidak melegalkan perzinaan dengan membagikan 
kondom. Kami hanya berusaha memutus rantai penyebaran HIV yang mana dalam satu hari di 
dunia, ada 14.000 orang baru terinfeksi. 

Dulu, dan mungkin inilah hikmah dari hukum rajam, pelaku perzinaan masih jarang sementara 
sekarang, pelaku zina ada di mana-mana. Kalau semuanya dirajam, berapa juta manusia yang 
harus kita rajam? Jika umat manusia melaksanakan hukum rajam sejak dahulu, mungkin jumlah 
pelaku zina saat ini sedikit dan wabah HIV/AIDS tak akan se-mengerikan ini. Tetapi kenyataan 
ini harus kita terima dan satu-satunya jalan adalah semua manusia harus bekerjasama 
menanggulangi wabah HIV/AIDS. Saat kita sibuk berdebat dan saling menyalahkan, mungkin 
jutaan orang di seluruh dunia terinfeksi HIV dan ribuan orang sedang meregang nyawa akibat 
HIV/AIDS. 

Biar pun saya orang yang bodoh tentang agama, setidaknya saya pernah menjadi santri kurang 
lebih 14 tahun lamanya. Saya lebih mengerti agama setelah ikut berjuang menanggulangi masalah 
Narkoba dan HIV/AIDS. Saya jadi tahu bahaya melanggar ajaran-ajaran Islam. Terutama setiap 
saya melihat tayangan-tayangan bagaimana narkoba dan HIV merusak tubuh manusia, hati saya 
bergetar. 
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Saya membebaskan diri dari fanatisme buta terhadap apa pun. Misalnya, meski pun basis 
program saya adalah agama Islam, saya tidak mau menyatakan bahwa setiap program Islami pasti 
benar. Bahkan dalam program Islam Therapy, ada program Islami yang saya sendiri tak berani 
mengikutinya karena saya tahu efek buruk yang akan merusak fisik dan mental saya sehingga 
saya anggap meski pun program tersebut terkenal, namun efek buruknya menjadikan dakwahnya 
sia-sia karena hanya menyadarkan pesertanya sesaat saja. 

Berikut ini adalah beberapa hadist yang saya tafsirkan dari sudut pandang Out Reach untuk para 
petugas penjangkau. 

“Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak 
berkeliling (Out Reach) di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (agar menjauhi prilaku 

beresiko terinfeksi HIV/AIDS). 

(HR. Ath-Thahawi)  

Yakinlah bahwa ketika Anda sedang Out Reach, Anda sedang berbakti kepada Agama, Bangsa, 
dan Negara. Bersyukurlah kepada Allah atas karunianya yang memilih Anda menjadi orang yang 
sedang menyelamatkan orang lain. Kenapa saya sebut karunia? Banyak orang yang lebih 
berpotensi jadi P.O tapi tidak Allah pilih, banyak orang yang lebih kaya tapi tidak Allah pilih, 
banyak orang yang berilmu tapi tidak Allah pilih jadi P.O. sementara kita yang sebetulnya tidak 
berpotensi, miskin, tak berilmu, tapi Allah pilih jadi P.O. dan Allah mendidik kita agar menjadi 
P.O yang baik dengan mengikutkan kita pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh 
lembaga-lembaga Pemerintah seperti Dinkes, BNN, Dinsos, dan sebagainya. Allah bina kita 
dengan memberikan masalah-masalah dan pengalaman-pengalaman di lapangan sehingga kita 
yang mau dibina oleh Allah akan menjadi P.O sejati, dan lain-lain. 

Apabila Allah memberi hidayah (menjauhi prilaku terinfeksi HIV/AIDS) kepada seseorang 
melalui upayamu, itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai 

terbenam. 

(HR. Bukhari dan Muslim)  

Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang 
melakukannya. 

(HR. Bukhari).  

Permudahlah (segala urusan), jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik, jangan menyebabkan 
orang menjauh. 

(HR. Bukhari)  

Jangan mengagumi amal perbuatan (out Reach) sampai ia menyelesaikan yang terakhir. 

(HR. Ath-Thabrani dan Al Bazzar) 
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Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar (Petugas Out 
Reach) kecuali memiliki tiga sifat, yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang 

(mencegah), mengerti apa yang harus dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. 

(HR. Ad-Dailami)  

Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf (Out Reach) meskipun hanya menjumpai kawan 
dengan berwajah ceria (senyum). 

(HR. Muslim)  

Pada hari kiamat seseorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. Orang-orang bertanya, “Hai 
Fulan, mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat 
ma’ruf dan mencegah perbuatan mungkar (Petugas Out Reach)?” Orang tersebut menjawab, “Ya 
benar, dahulu aku menyuruh orang lain berbuat ma’ruf (menjauhi prilaku beresiko), sedang aku 
sendiri tidak melakukannya. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar (melakukan prilaku-

prilaku beresiko) sedang aku sendiri melakukannya.” 

(HR. Muslim)  

Tak sedikit P.O yang bicara tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS tapi dirinya sendiri masih 
mengkonsumsi narkoba dan berperilaku beresiko. Tentunya ini bukan masalah internal di 
kalangan P.O saja, namun ini juga terjadi pada kelompok lain seperti penceramah, ahli kesehatan, 
aparat kepolisian, dan lain-lain. Misalnya, banyak ahli kesehatan yang mengajak orang lain 
berperilaku hidup sehat padahal dirinya sendiri tidak mengamalkan kebaikan yang dia sampaikan 
pada orang lain. Wallahu a’lam95. 

Pengertian Harm Reduction 

Pengguna Napza terjadi di seluruh dunia dan infeksi HIV pada kalangan pengguna napza suntik 
(Penasun) telah teridentifikasi pada lebih dari 144 negara. Penyebaran Pesat HIV pada kalangan 
Penasun pada tahun 80-an memberikan momentum bagi pengurangan dampak buruk (harm 
reduction) untuk dikenal sebagai cara yang mendasar untuk menghentikan penyebaran HIV. 
Harm reduction adalah suatu upaya pengurangan dampak buruk terhadap pengguna Napza dan 
masyarakat luas. Harm reduction menyadari realita dari pengguna Napza bahwa beberapa 
pengguna Napza sulit untuk menghentikan penggunaannya meskipun resiko akan HIV/AIDS dan 
virus lain yang ditularkan lewat darah. Suatu Negara hendaknya mengadopsi berbagai program 
inovatif untuk menanggulangi persoalan HIV dan penggunaan Napza Penelitian menunjukan 
bahwa harm reduction adalah satu – satunya pendekatan yang sejauh ini dikembangkan untuk 
mengatasi persoalan penggunaan Napza dan HIV/AIDS. 

Kebijakan, strategi dan kegiatan harm reduction yang ditujukan untuk mengurangi konsekuensi 
negatif adalah sebagai berikut : 

� Ongkos sosial dan ekonomi dari penyebaran penggunaan Napza dalam suatu komunitas 
sebagai konsekuensi yang tak terpisahkan; 

� Biaya pengobatan seseorang yang terinfeksi HIV 

                                            
95 http://benderahitam.wordpress.com 
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� Biaya resmi yang berkaitan dengan system peradilandan penahanan pengguna Napza; 
Kriminalisasi pengguna Napzamengakibatkan kekhawatiran akan timbulnya 
penganiayaan, pemerkosaan hak asasi  manusia, semakin kentalnya marjinalisasi dan 
penolakan akan perawatan kesehatan primer serta layanan sosial.   

Prinsip - Prinsip Harm Reduction  

Prinsip pertama : 

Tujuan pragmatis jangka pendek 

Harm reduction menempatkan penekanan pada tujuan pragmatis jangka pendek di atas tujuan 
idealis jangka panjang. Upaya untuk mencegah penularan pesat HIV perlu untuk dimulai secepat 
mungkin. Potensi ledakan penyebaran virus HIV harus dicegah terlebih dahulu, bila tidak, tujuan 
jangka panjang berupa abstinensia dan rehabilitasi tidak akan banyak berarti.Tindakan 
pencegahan yang terbaik dimulai sebelum prevalensi HIV pada kalangan penasun lebih besar dari 
5% untuk mencegah peningkatan HIV yang tajam. 

Prinsip Kedua : 

Hirarki Resiko 

Adalah berguna untuk menyusun suatu hirarki resiko untuk menghindarkan diri dari resiko 
terinfeksi HIV dari pengguna napza : 

1. Hentikan atau jangan pernah menggunakan napza 

2. Jika anda menggunakan napza gunakan dengan cara selain menyuntik 

3. Jika anda melanjutkan penggunaan napza suntik, jangan berbagi jarum, sendok, 
filter dengan pengguna napza lain/gunakan perlengkapan menyuntik yang baru 
setiap penggunaan jika anda menggunakan perlengkapan menyuntik baru setiap 
saat, anda tidak akan tertular virus seperti HIV (kecuali seseorang telah 
menggunakan perlengkapan suntik anda sebelumnya tanpa sepengetahuan anda); 

4. Jika anda terpaksa menggunakan kembali perlengkapan suntik (jarum atau 
perlengkapan lainnya), bersihkan jarum dengan metode yang benar. Memang masih 
ada beberapa resiko tertular HIV setelah membersihkan jarum, namun pembersihan 
jarum akan mengurangi resiko tersebut. 

 
Prinsip Ketiga :  

 
Strategi beragam 

 
Harm reduction menggunakan strategi beragam. Seluruh pendekatan dan programyang berbeda 
harus dipertimbangkan sebagai pelengkap antara satu dengan yang lainnya, bertindak pada 
berbagai level dari mulai jalanan atau sekolah hingga pemerintah daerah dan pusat.Ledakan 
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epidemi HIV pada kalangan penasun telah terjadi dalam berbagai kota sejak 20 tahun terakhir. 
Penelitian menunjukan bahwa berbagai intervensi ini adalah: 

� Program pemberian informasi kepada Penasun mengenai resiko; 

� Penyusunan program pengobatan dan subsitusi napza; 

� Program penjangkauan dan edukasi sebaya; 

� Pembagian jarum suntik steril dan perlengkapan suntik; 

� Penjualan perlengkapan suntik; 

� Konseling sukarela dan test HIV pada kalangan Penasun; 

� Akses pada perawatan kesehatan primer; 

� Mengenyahkan hambatan bagi perilaku penyuntikan aman, hukum dan praktik-praktik 
kepolisian; 

� Menyasarkan pada kelompok tertentu seperti narapidana, etnis minoritas dan perempuan. 

Prinsip keempat : 

Partisipasi dari pengguna Napza 

 
Pengguna Napza bukanlah merupakan penerima layanan pasif, mereka harus dilihat sebagai 
pemain yang berperan penting dalam upaya pencegahan penyebaran HIV. Organisasi pengguna 
Napza, dimanapun mereka berada, dapat mewakili kepentingan mereka dan mendukung serta 
melaksanakan program pencegahan HIV serta program lain yang berkaitan dengan pengguna 
Napza. 

Secara meningkat, pendekatan harm reduction telah diadopsi dan diadaptasikan pada kebutuhan 
dari berbagai Negara ataupun masyarakat. Harm reduction memberikan pendekatan alternatif dan 
kerangka kerja untukmengatasi persoalan penggunaan napza. Kontroversi sering membayangi 
pelaksanaan harm reduction, namun harm reduction memiliki sejarah yang panjang dalam 
membawa kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat umum. Prinsip-prinsip dalam harm 
reduction adalah pragmatis, manusiawi, efektif dan menyeluruh.  

 

Tenda Religi 

Adalah Program Kemping Religius ke Gunung-gunung, bukit-bukit, Pesawahan, dan sebagainya. 
Di tempat yang Asri dan di lingkungan alam bebas ini, peserta Program disibukkan dengan 
Sholat, Dzikir, Membaca Al-Qur’an, Puasa, Merenung, dan aktifitas ibadah lainnya. Ide program 
ini berdasarkan perdebatan sengit antara pentingnya dengan dilarangnya uzlah. Karena pendapat 
saya adalah pertengahan, maka kita harus uzlah dengan waktu yang ditentukan dan tidak boleh 
lebih dari 40 hari. Waktu rata-rata yang diambil adalah 7 hari.  
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Prof. DR. H. Mohammad Surya, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Konseling, menulis : 
“kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka membutuhkan untuk berada 
dalam ketenangan atau kesunyian. Banyak orang senantiasa sibuk dengan berbagai kegiatan 
sehari-hari dan menganggap bahwa berada dalam ketenangan atau menyendiri merupakan sesuatu 
yang sia-sia dan hanya menghabiskan waktu. Pada dasarnya berada dalam ketenangan merupakan 
suatu kebutuhan dasar untuk memperoleh kesehatan psikologis. Mereka yang mampu 
mewujudkan kebutuhan ini akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, kebermaknaan, dan 
kekuatan dalam dirinya dan memperoleh keefektifan hidupnya. Orang yang tidak mengenal dan 
tidak dapat memenuhi kebutuhan ini cenderung akan sibuk dalam menghadapi berbagai tantangan 
terhadap dirinya. Mereka mungkin sukses dalam pekerjaannya, akan tetapi mereka kehilangan 
sentuhan dengan orang lain dan lingkungannya sehingga merasa tidak tenang dan hampa, kondisi 
ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan psikologisnya”. 

 

Aini S. Hutasoit, dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Aromatherapy untuk Pemula 
”Cara Mudah Memanfaatkan Wewangian Alami untuk keselarasan Pikiran, Jiwa, dan Raga”, 
menulis : ”Usai berlibur ke gunung atau sekedar keluar kota, biasanya akan timbul perasaan segar 
dan bersemangat kembali. Kita seakan mendapatkan suntikan darah segar. Di tengah alam yang 
serba hijau dan kaya akan aroma, pikiran memang menjadi tenang dan tentram. Setiap kali Anda 
mengambil napas, seakan jiwa menjadi bergairah kembali karena udara yang bersih. Aroma yang 
harum, dan lingkungan yang hijau tersebut, kemudian membuat pandangan dan sikap kita 
terhadap hidup menjadi lebih positif. Siapa yang tak ingin hidup tenang di tengah keharuman 
alam yang memberikan rasa tentram itu?” 

Program Tenda Religi akan saya gabungkan dengan program Pecinta Alam sejati (Program Lutfi 
Pramono). Berikut ini adalah penjelasan tentang pecinta alam dari Lutfi Pramono yang saya 
temukan di internet dan saya tampilkan di http://benderahitam.wordpress.com 

Seandainya pohon bisa memberontak dan bicara tentunya ia bakal menjerit ketika ditebang, 
seadainya satwa liar itu bisa bicara tentunya ia bakal menyelamatkan hidupnya, namun kita 
sebagai manusia punya mulut, hati, telinga, otak malah diam saja melihat, mendengar jeritan-
jeritan alam yang rusak ditangan kerakusan spesies manusia seperti kita ini. Apakah kita bangga 
dengan kekuasaan kita sendiri sementara kita telah melakukan bunuh diri secara perlahan 
bersama-sama oleh perbuatan kita sendiri. 

Sebelum kita membahas pecinta alam dan kegiatannya mari kita pahami betul apa epistemologi 
dari “Pencinta Alam”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Cinta mempunyai empat 
makna, yakni, [1] ‘suka sekali’ ; ‘sayang benar’ ; [2] ‘kasih sekali’ ; terpikat’ ; terpikat ; [3] ‘ingin 
sekali’ ; berharap sekali ; ‘rindu’ ; dan [4] ‘susah hati ; risau’ (1993 -190). Yang artinya pencinta 
diberi makna ‘orang yang suka akan’ (h191). Selain itu kata alam yang diserap dari bahasa Arab, 
di Indonesia berkembang sehingga mempunyai tujuh makna. Ketujuh makna itu ialah [1] ‘segala 
ada yang dilangit dan dibumi’ ; [2] ‘lingkungan dan kehidupan’ ; [3] ‘segala sesuatu yang 
termasuk dalam satu lingkungan dan dianggap satu lingkungan dan dianggap sebagai satu 
keutuhan’ [4] ‘segala daya yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan mengatur segala 
sesuatu yang ada di dunia ini [5] ‘yang bukan buatan manusia’ ; [6] ‘dunia’ ; dan [7] ‘kerajaan ; 
daerah ; negeri ‘ (h.22). Kalau kedua kata tersebut digabung maka arti dari pencinta alam adalah 
‘orang yang sangat suka akan alam’. 

Namun tidak disaat ini, pencinta alam yang sebenarnya hanya pantas ditunjukan pada masyarakat 
asli hutan, organisasi non pemerintah yang peduli terhadap lingkungan dan alam, individu yang 
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peduli dengan lingkungan hidup lewat kemampuan yang dia bisa, seperti menanam pohon, 
membuang sampah tidak sembarangan, tidak memelihara satwa liar yang dilindungi UU, tidak 
menebang pohon ditaman nasional dan disekitar hutan lainnya, naik sepeda, menulis tentang 
lingkungan, membuat film tentang hutan dan kelestariannya, dan masih banyak lagi bentuk 
kepedulian terhadap lingkungan. 

Makna ‘orang yang suka akan alam’ berarti manusia yang peduli dengan alam dan menjaga 
kelestariannya. Dengan menjaga kelesatariannya berarti ia membela nasib hutan dan satwa liar 
yang sedang mengalami kepunahan bukan berpetualang menantang andrenallin naik gunung, 
memanjat tebing, atau membuka jalur untuk latihan atau dengan bangga bisa menaklukan alam. 

Sejarah memang harus dipelajari tentang pendirian pencinta alam yang motori almarhum Soe 
Hok Gie, Herman Lantang dan kawan-kawan. Di era 60-an memang terjadi pergolakan masa 
transisi kemerdekaan. Invansi politik praktis diluar kampus Universitas Indonesia lewat 
organisasi dan kesatuan aksi mahasiswa dari berbagai atribut dan ideologinya berusaha memasuki 
Universitas. Namun, Almarhum Soe dan rekan-rekannya tidak peduli dan menjadi kelompok 
yang tidak memihak dengan kemelut politik saat itu. Mereka lari ke gunung dan pergi ke tempat-
tempat sepi terpencil. Kalau penulis menyimpulkan contemplasi ala raja-raja Jawa seperti 
pendeta-pendeta hinduisme. Mereka paham waktu itu posisi benar-benar terjepit. Kebersamaan 
dan pengalaman itulah lahir istilah pencinta alam, yaitu Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) 
Prajnaparamita FSUI. Di Tahun 1971 nama Prajnaparamita dilepas diganti dengan Mapala UI. 
Alhasil bangsa yang euforia ini bermunculan organisasi pencinta alam baik dari kampus dan 
diluar kampus. 

Kegiatan mereka hanya berlarian ke gunung, ke goa, ke tebing hanya untuk menikmati alam. 
Jaman abad ini sudah berubah namun masih ada saja organisasi pencinta alam baik dari kampus 
dan masyarakat yang bergiat untuk naik gunung, ke goa, arung jeram, ke tebing atau pendidikan 
seperti gaya militer, menggampar seenaknya calon peserta dengan alasan biar berdisiplin seperti 
militer. Padahal pendidikan ala militer dewasa ini dengan kekerasan sudah mulai dikurangi. 

Pernah penulis mendengar cerita dari aktivis lingkungan dari negeri yang hutannya sudah hilang 
bahwa seandainya gunung itu dipenuhi sampah dan hutannya gundul, iklimnya panas, sungai 
dipenuhi limbah pabrik, tebing karst di bom dan batunya diambil untuk bahan lantai, meja, dan 
satwa liar yang eksotik punah seperti Harimau Jawa, Jalak Bali. Apakah organisasi pencinta alam 
baik itu dikampus maupun diluar kampus diam saja melihat itu semua. 

Memang hutan Indonesia belum parah meski terlihat parah atau sungai-sungai masih belum 
tercemar hingga bisnis olah raga arus deras pun menjamur atau gunung masih ada tempat menarik 
meski jauh paling atas, goa-goa masih banyak yang bagus, tebing-tebing masih menjulang tinggi 
toh mereka hanya santai-santai saja atau tidak perduli sama sekali lebih mementingkan event-
event kejuaraan atau pelatihan-pelatihan yang tidak ada hubungannya dengan makna dari 
pencinta alam. Sangat tragis benar. 

Apa ada yang salah dari Almarhum Soe Hok Gie dan kawan-kawan lamanya hingga penerusnya 
hanya mementingkan kepuasaan sesaat atau kode etik pencinta alam Se-Indonesia yang syahkan 
bersama dalam gladian ke-4 yang setiap kegiatan wajib dibacakan setiap kegiatan seperti maksud 
dari pesannya Pencinta Alam Indonesia adalah sebagai dari masyarakat Indonesia sadar akan 
tanggung jawab kami kepada Tuhan, Bangsa dan Tanah Air. Dengan kesadarannya mereka 
(Pencinta Alam) menyatakan pada poin 2 yang isinya memelihara alam beserta isinya menjadi 
ucapan atau janji tanpa makna (Lip Service). 



Islam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi    

 470470470470

Namun hasilnya pun hutan tetap gundul, satwa liar makin lama makin punah, bencana lingkungan 
mulai bermunculan, bahkan pemanasan global yang dibicarakan setiap negara dan para aktifis 
lingkungan dari LSM dengan gencarnya mencari solusi. Sedangkan organisasi yang namanya 
Pencinta Alam belum menunjukan taringnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahkan hanya 
bisa dihitung oleh jari organisasi pencinta alam yang peduli terhadap lingkungan. Atau menurut 
saran respon dari pembaca tulisan Quo Vadis Pecinta Alam yang ditulis penulis mending diganti 
saja nama pencinta alam dengan nama jenis petualang. Biar tidak terjadi pembiasan makna dari 
kata Pencinta Alam. 

Alhasil, makin sepinya minat pemuda sekarang untuk masuk organisasi pencinta alam. Tradisi 
lama masih dipakai tidak ada formulasi-formulasi baru untuk merefleksikan kegiatan-
kegiatannya. Atau organisasi pencinta alam dewasa ini telah bangga dengan “establishment” 
(kemapanan). Kebiasaan-kebiasaan lama yang harus ditinggalkan malah terus diulang-ulang saja 
seperti pendidikan dengan kekerasan atau perbedaan yang antara senior dan yunior, pendendaman 
akibat dari pendidikan yang keras, menebang pohon untuk simulasi SAR, atau pembukaan jalur. 
Meski kecil namun tetap saja kita memberikan pendidikan yang tidak baik terhadap masyarakat 
sekitar gunung atau hutan. 

Pernah penulis ditanya saat masuk organisasi mahasiswa pencinta alam waktu masih kuliah dulu 
oleh senior, apa tujuan anda masuk pencinta alam? Penulis menjawab ingin mengenal alam lebih 
dekat. Namun, ketika pendidikan tidak dikenalkan dengan alam malah disiksa di bentak meski 
tidak ada kekerasan fisik, membuka jalur hutan dengan parang seperti kesatria. 

Ironisnya, bencana-bencana alam tidak separah di jaman itu. Namun saat ini kita mendengar dan 
merasakan dampak dari penyakit lingkungan seperti pemanasan global, banjir, longsor, tsunami, 
belum lagi penyakit-penyakit aneh lainnya. Apa kita sebagai pencinta alam terus merenung naik 
gunung?Apa kita sebagai pencinta alam masih saja manjat memenuhi kepuasaan jiwa? Apa kita 
sebagai pencinta alam terus menelusuri goa?Apa kita sebagai pencinta alam terus pergi keriam 
berarung jeram melintasi sungai?Apa kita sebagai pencinta alam bangga dengan ucapan sebagai 
penikmat alam? Waktunya kita bergabung dan belajar dari organisasi-organisasi non pemerintah, 
masyarakat dengan kearifan tradisional sekitar hutan yang peduli terhadap lingkungan untuk 
melakukan sinergi bersama mencari solusi tentang kerusakan alam. Ini tugas semua pencinta 
alam Indonesia di abad 21 ini. Waktunya meninggalkan dunia petualang. Take Action Now! 

Islam Therapy FM 

Adalah Stasiun radio Sosial Khusus Pendidikan dan Penyebarluasan Informasi Positif. 
Pendidikan yang Dijadikan Prioritas adalah: 

1. Agama Islam  

Yang dijadikan penyebarluasan informasi terpenting adalah Aqidah, Sunnah dan adab-adab 
Sehari-hari, Fiqh, Tafsir Al-Qur’an, lImu Hadist, dll. Murattal al-Qur’an beserta terjemahannya 
mungkin lebih pas untuk diperdengarkan kepada para pendengar karena jika hanya berbahasa 
Arab saja, banyak masyarakat yang tidak mengerti sehingga sulit memahami apalagi menjadikan 
al-Qur’an sebagai sumber petunjuk kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.  
Semoga program ini dapat mencegah segala bentuk pemurtadan dan aliran sesat.  

2. Sains Islami 

Selain memutar VCD Sains Islami Karya Harun Yahya, juga kita banyakan artikel-artikel sains 
Islami dari Majalah Insight dan lain-lain.  
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3. Sains  

Sains yang kita pelajari di sini adalah sains murni (pure science), yang dihasilkan dari hasil olah 
pemikiran dan pemahaman manusia terhadap alam semesta. Ilmu pengetahuan ini tidak berkaitan 
dengan pandangan hidup seseorang, baik Materialisme, Budhaisme, Kristianisme, maupun 
Islamisme.  

4. Entrepreneurship (wirausaha, strategi bisnis dan marketing) 

Semoga dengan pendidikan Entrepreneurship, masyarakat terinspirasi serta termotivasi untuk 
berinovasi dalam bidangnya masing-masing dan berwirausaha. Menjadi bos bagi diri sendiri dan 
kaya raya. Dengan demikian, perekonomian Indonesia yang saat ini terpuruk bangkit kembali dan 
lapangan kerja akan ada di mana-mana.  

Banyak juga yang malu menjadi penjual. Tarmizi Yusuf , pensiunan dari salah satu bank 
pemerintah yang sukses menjalankan bisnis MLM dari salah satu perusahaan MLM terkenal di 
Indonesia, dalam bukunya yang berjudul ‘Unggul dalam Menjual’, menulis : “Menjual 
sebenarnya dapat dijadikan profesi, tidak berbeda dengan profesi lain seperti dokter, pengacara, 
dosen atau penyanyi, sebagai pekerjaan utama yang menghasilkan untuk menghidupi anak-anak 
serta keluarga. Muhammad saja sebelum menjadi Rasul, berprofesi sebagai penjual. Kenapa 
sebagai umatnya gengsi menjual. Tidak sedikit orang yang hidup berkecukupan karena menjual. 
Menjual dapat memberikan penghasilan tanpa batas, sesuai dengan prestasi masing-masing. 
Penghasilan menjual tidak seperti gaji yang sudah dibatasi”. 

 
Selain membacakan buku-buku seputar entepreneurship yang bagus seperti buku karya 

Tarmizi Yusuf, dll, kita juga mengundang pembicara dari entreupreneurs yang telah sukses di 
bidangnya.   

 

5. Ilmu Kesehatan dan Keselamatan 

Segala ilmu kesehatan seperti Islam Therapy, Kedokteran Barat, Patologi, Kedokteran Tiongkok, 
Psikologi, Narkoba, HIV/AIDS, Satanology, dll kita informasikan untuk memperluas wawasan 
masyarakat dalam bidang kesehatan; bidang yang sangat penting diketahui. Banyak orang 
memahami ilmu kesehatan secara terpisah dan tidak saling mengaitkan, padahal semuanya 
berjalan di atas jalan kebaikan yang menuntut adanya sikap saling mengisi.   

Pengetahuan tentang kesehatan pun bermanfaat untuk meminimalisir maraknya kasus mal 
praktek. Selain itu, wawasan tentang ilmu kesehatan diharapkan akan terjalin kerjasama antara 
dokter dengan pasien. Dengan kata lain, pasien sudah tidak perlu lagi diberi penjelasan terlalu 
panjang lebar sehingga banyak menyita waktu padahal pasien yang lain sedang menunggu. 
Penyuluhan tentang bahaya narkoba, HIV, dan Psikopatologi serta bagaimana cara perawatannya 
dijadikan bahasan utama. 

Pertolongan pertama pada kecelakaan baik di darat, laut, maupun udara adalah ilmu yang harus 
diketahui oleh masyarakat. Banyaknya hambatan pada proses penyelamatan adalah ketidaktahuan 
korban dengan apa yang harus dilakukan. Misalnya di laut, banyak penumpang yang tidak 
mengetahui apa yang harus dilakukan jika kapal tenggelam, bagaimana cara menolong orang lain, 
berapa batas maksimal ketinggian untuk melompat ke air, bagaimana cara menggunakan radio, 
apa yang harus dilakukan selama terapung di lautan luas bersama penumpang lain, dan lain 
sebagainya. Demikian pula pada saat terjadi kebakaran, banyak yang tidak tahu penanganan yang 
benar untuk masing-masing jenis kebakaran.     
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6. Pengembangan Mental dan Spiritual 

Disini kita berupaya mengembangkan mental dan spiritual pendengar dengan membacakan buku-
buku terkait karya para pakar baik dari kaum muslimin (Dr. Aidh al-Qarni, Yusuf Al-Uqshari, 
Ary Ginanjar Agustian, dll) maupun non muslim (Steven R. Covey, Richard Carlson, Andrew 
Matthews, dll). Di sini kita juga akan mempelajari ilmu komunikasi, presentasi, dan lain-lain.  

7. Bahasa asing  

Merupakan pembelajaran bahasa asing seperti Arab, Inggris, Mandarin, Urdu, dll untuk 
menyambut persatuan masyarakat Internasional terutama kedatangan jemaah Khuruj Fi Sabilillah 
dari luar negeri. Jika di setiap wilayah muslim banyak yang bisa berbahasa asing, tentunya tidak 
akan kekurangan penerjemah dan kita akan mendapatkan ilmu dari saudara kita sesama umat 
Islam yang berbeda warna kulit, kebangsaan, bahasa, dan lain sebagainya. Dari merekalah 
mudah-mudahan kita mengerti maksud suatu ayat al-Qur’an atau hadist Nabi yang tidak bisa 
dipahami di negara kita.  

8. Pelajaran Sekolah  

Dengan ini, diharapkan mahalnya biaya pendidikan tidak lagi menjadi persoalan bagi orang 
miskin karena siapapun bisa belajar hanya dengan bermodalkan kemauan. Pendidikan rendah 
bukan halangan untuk berkarya; bahkan dengan tidak sekolah, kita bisa fokus mewujudkan 
mimpi dan karya besar kita. Banyak karya-karya besar dan orang-orang kaya yang berasal dari 
orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan formal dalam waktu yang lama (baca juga buku 
berjudul ”Bagaimana berpikir seperti seorang milioner (how to think like a milionaire)” karya 
Charles-Albert Poissant). Contohnya, Thomas Alva Edison hanya berpendidikan formal 
selama tiga bulan. Tetapi ia bisa menjadi salah satu penemu terbesar sepanjang jaman yang 
menghasilkan lebih dari 1300 hak paten di Amerika serikat dan di Negara lain. Demikian pula 
Andri Wongso, Motivator kita yang Sekolah Dasar Tidak Tamat Tapi Bisa Sukses.  

Tentunya harus memiliki tujuan hidup yang jelas, kerja keras, banyak bergerak, 
memanfaatkan waktu dan biaya– yang biasanya digunakan untuk sekolah- sebaik mungkin demi 
terwujudnya cita-cita seperti menggali ilmu pengetahuan yang terkait dengan cita-cita yang ingin 
kita wujudkan. Mencari ilmu pun tidak sulit. Tinggal pergi ke perpustakaan atau toko buku besar 
yang bisa bebas membaca; tak perlu bunuh diri seperti yang dilakukan beberapa remaja yang 
bunuh diri hanya karena putus sekolah. Putus sekolah bukan berarti putus harapan menggapai 
cita-cita, justru sebaliknya. Kita punya lebih banyak waktu dan cara belajar sesuai kehendak serta 
hanya mempelajari yang kita perlukan. Bosan belajar di kamar, tinggal cari lokasi yang asyik 
untuk belajar seperti di pesawahan, pinggir sungai, tepi pantai dan lain sebagainya.  

Tidak sekolah tapi giat belajar lebih baik daripada orang yang tidak serius menjalani 
pendidikan atau berkarir namun tidak sesuai dengan jurusan pendidikannya yang hanya 
membuang-buang waktu dan biaya besar. bukan gelar, yang terpenting adalah karya besar. Kita 
akan lebih tenang ketika mengetahui yang mengemudikan kapal adalah jurumudi yang handal 
daripada ketika kita mengetahui yang mengemudikan kapal adalah Nakhoda yang hanya 
mengandalkan ijazah tanpa memiliki keterampilan yang memadai. Silahkan baca juga buku karya 
Syarifuddin Al-Mandari  berjudul Rumahku Sekolahku ‘panduan Islami untuk mencerdaskan 
anak dalam lingkungan keluarga’.  

Umat Islam harus banyak bergerak seperti yang diajarkan dalam Sholat, ibadah Haji, dan 
sebagainya yang penuh dengan gerakan yang gerakannya terarah dan memiliki tujuan jelas yang 
ingin dicapai. Artinya kita harus selalu mengikuti arahan orang-orang sukses dalam menggapai 
cita-cita kita.  Berikut ini saya kutip dari buku berjudul Perilaku Anak usia Dini ’kasus dan 
pemecahannya’.  
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Salah satu penulisnya adalah Yohana Ratrin Hestyanti, Psi. : tak dapat dipungkiri, 
kebanyakan orang tua merasa bangga memperlihatkan prestasi yang diperoleh anaknya kepada 
orang-orang di sekitarnya. Pajangan deretan piala di ruang tamu, membuat prestise dan harga diri 
sebagai orang tua meningkat. ”Aku berhasil mendidik anakku”.  

Begitu pikiran yang muncul dalam benak orang tua setiap kali memamerkan keberhasilan 
anaknya. Akhirnya, berlomba-lombalah orang tua seperti ini memaksa anaknya mendalami satu 
bidang tertentu, atau mengharuskan anak mengikuti berbagai kegiatan yang hasilnya dianggap 
akan membanggakan orang tua. Sering kali orang tua juga mendengar bahwa kursus tertentu 
dapat mengembangkan potensi anak lebih maksimal, sehingga mereka memaksa anak untuk ikut 
kursus tersebut. Mereka percaya bahwa kegiatan tersebut akan sangat berguna untuk anak di 
kemudian hari dalam menghadapi persaingan zaman yang keras ini.  

Di sisi lain, mereka lupa bahwa yang menjalankan itu semua adalah anaknya, yang belum 
tentu suka, mampu, dan berminat terhadap kegiatan-kegiatan yang dipilih orang tua. Anak terlahir 
sebagai manusia yang unik dengan berbagai anugerah, sifat, dan bakat yang berbeda-beda antara 
satu dengan yang lain. Walaupun terlahir dari orang tuanya, bukan berarti mereka mutlak adalah 
milik orang tua yang bisa dibentuk sekehendak hati mereka. Orang tua perlu membantu anak 
menjadi diri mereka yang seutuhnya, seperti yang anak inginkan, bukan sesuai dengan keinginan 
orang tua. Sungguh pendapat yang menyesatkan bila orang tua merasa bahwa yang mereka 
lakukan adalah yang terbaik untuk anak. Sementara anak tertatih-tatih mengikuti apa yang 
sebenarnya merupakan ambisi orang tua.      

 

 9. Informasi Positif Seputar daerah  

Kita sebarluaskan informasi seputar Pembangunan, Kegiatan Positif Masyarakat, Informasi 
Kegiatan Di Masjid-Masjid, dll. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat muslim di daerah kita 
mengetahui jemaah Khuruj Fi sabilillah yang datang ke wilayah kita sehingga semuanya bisa 
turut membantu program. 

 

Taman Bacaan, Audio & Audiovisual “Islam Therapy” 
Adalah salah satu Tempat Mencari ilmu dan belajar Bersama serta sebagai Pusat Informasi 

dan edukasi Islam Therapy. Disediakan buku-buku, kaset, Majalah dan VCD pilihan mulai dari 
Agama, Entrepreneurship, sampai Iptek. Disediakan pula fasilitas belajar dengan sarana 
Komputer agar dapat membaca e-book, belajar melalui learning sofware yang kini banyak 
diproduksi mulai dari sofware pelajaran komputer, bahasa, sains, kesehatan, arsitektur, dan lain-
lain. Selain itu, juga disediakan fasilitas belajar melalui Internet (www.harunyahya.org, iptek, 
www.ilmukomputer.com, entreprenurship, penulissukses,com, neuroscience dan lain-lain) dan 
mencari ilmu melalui siaran Televisi seperti Discovery Channel, National Geographic, Animal 
Planet, dll.  

Mereka yang hobby membaca bisa membacakan materi sesuai hasil musyawarah di 
kelompoknya. Dengan cara ini, orang yang membutuhkan ilmu namun tidak suka membaca pun 
tetap akan mendapatkan ilmu yang dibutuhkannya.   
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Menjadikan Masjid-masjid sebagai pusat belajar 
dan mengajar  

(Program CBU Islam Therapy) 

“Ingsun titip tajug lan fakir miskin..”   

(Sunan Gunung Jati) 

Dalam rangka memakmurkan masjid-masjid dan sosialisasi program Islam Therapy, kegiatan 

belajar dan mengajar (ta’lim wa ta’lum) harus kita budayakan lagi. Kita libatkan para remaja 

(Remaja Masjid) dalam kegiatan ini. Alangkah baiknya jika materi-materi ta’lim wa ta’lum kita 

seragamkan sehingga di seluruh masjid materi-materi ta’lim wa ta’lumnya sama. 

Setelah sholat berjama’ah, kita luangkan waktu paling lama sepuluh menit. Ta’lim wa ta’lum 

setelah sholat berjamaah tidak boleh terlalu lama karena di antara hadirin mungkin ada –yang 

karena kesibukannya- tidak memiliki waktu selama itu. Materi-materi untuk ta’lim wa ta’lum 

dapat kita cari di buku-buku yang ada di perpustakaan masjid, di majalah-majalah, di internet, 

dan lain sebagainya. 

Pakdenono.Com telah menyediakan DVD yang berisi semua materi yang ada di situsnya. Saya 

dikirimi DVD tersebut oleh Pak De Nono dan setelah saya lihat isinya, saya betul-betul kagum 

melihatnya. Terlebih, ketika saya melihat tulisan saran untuk mengcopy dan 

menyebarluaskannya, saya sadar bahwa saya telah memiliki suatu hasil kreativitas dari seorang 

muslim yang ikhlas.  

Sesuai dengan konsep program Islam Therapy yang akan menjadikan karya dan kreatifitas umat 

Islam (orang-orang yang cinta kebaikan tanpa pamrih, siapa pun dia , dari bangsa mana saja, apa 

pun agamanya) yang sesuai dengan visi dan misi Islam Therapy sebagai bagian dari Program, 

Saya sangat berharap kepada seluruh kaum muslimin terutama yang mendukung Program Islam 

Therapy, memiliki DVD dari pakdenono.com untuk memudahkan Ta’lim Wa Ta’lum. DVD 

tersebut nyaris gratis! klik di sini  untuk informasi lebih lanjut tentang DVD tersebut.  
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Hindari materi ta’lim wa ta’lum yang berisi khilafiyah, penghujatan kepada pemerintah, berbau 

politik, atau kebencian baik kepada orang lain, jemaah Islamiyah lain, bangsa lain maupun agama 

lain. Tentu saja ta’lim wa ta’lum setelah sholat berjamaah ini tak perlu kita laksanakan jika 

setelah sholat berjamaah ada ceramah atau kegiatan agama lainnya. 

Petugas ta’lim wa ta’lum membacakan materi, sementara hadirin cukup mendengarkan dan 

memperhatikan jika ada ketidaksesuaian dengan alqur’an dan al-hadist pada materi yang sedang 

dibacakan. Usahakan setiap materi ta’lim wa ta’lum dibacakan oleh petugas yang berbeda. 

Dengan kata lain, kita bergiliran menjadi petugas ta’lim wa ta’lum dan setiap orang harus siap 

menjadi petugas ta’lim wa ta’lum di masjid mana saja. 

Setelah mengucapkan salam dan membacakan tema ta’lim wa ta’lum serta sebelum membacakan 

materi, kita beritahu hadirin darimana kita dapatkan materi yang akan dibacakan dan karya siapa. 

Contoh : 

”Jangan bersedih, kembalilah ke Agama.. 

Hadirin, saya akan membacakan nasihat DR. Aidh al-Qarni, saudara kita dari Arab Saudi untuk 

saudara-saudaranya yang ada di sini, dalam bukunya yang berjudul La Tahzan” 

Selain kita ikutserta dalam turut menyebarluaskan dakwah DR. Aidh al-Qarni dan menumbuhkan 

semangat kaum muslimin untuk terus berkarya-karena karyanya akan dijadikan materi ta’lim wa 

ta’lum di masjid-masjid, kita pun secara tidak langsung mengajak hadirin untuk terus memperluas 

wawasan serta membudayakan ta’lim wa ta’lum di masjid dan di rumah. Sebelum menutup ta’lim 

wa ta’lum dengan do’a kifarat masjid, kita ajak para hadirin menyampaikan apa yang telah kita 

dengarkan bersama kepada anak istri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara 

kita sesama umat Islam. Jangan lupa untuk menyisipkan pesan bahaya narkoba, HIV/AIDS, dan 

Gangguan jiwa setiap membacakan materi. 

Dianjurkan kepada para cendekiawan yang tinggal di sekitar masjid, agar menyumbangkan karya 

tulisnya untuk dijadikan materi ta’lim wa ta’lum. Materi-materi yang terkumpul-apabila bukan 

berbentuk buku-dibundelkan dan diperbanyak untuk disebarluaskan ke masjid-masjid yang lain 

atau antar masjid saling bertukar bundelan materi ta’lim wa ta’lum. Juga bundelan materi ta’lim 

wa ta’lum tersebut dapat dibagikan ke rumah-rumah untuk dijadikan materi ta’lim wa ta’lum di 

rumah-rumah sebagai bagian dari program family therapy. Bantuan para dermawan sangat 

dibutuhkan untuk mendanai kegiatan ini. 
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Setelah sholat shubuh berjamaah, tema ta’lim wa ta’lum kita adalah, ”Kita tingkatkan iman 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Tujuannya adalah agar kita semua mengawali hari-

hari kita dengan iman. Kita jalani hari-hari kita dan kita bentengi diri kita dari segala problema 

kehidupan dengan iman. Dengan iman pula kita saling menjaga diri dari melakukan perbuatan 

dosa yang hanya akan merugikan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan hidup kita. 

Insight Magazine 

Keajaiban Al-Qur’an 

Keajaiban Desain Di Alam 

Cita Rasa Seni Warna Ilahi 

Penciptaan Alam Semesta 

Keruntuhan Teori Evolusi 

Rahasia Kekebalan Tubuh 

Atlas Penciptaan 

Kumpulan Artikel Karya Harun Yahya 

Nonton Video Iptek Islami On-Line Gratis 

Download Gratis Karya-karya Harun Yahya di Pakdenono.com!!! 

iptekita.com 

beritaiptek.com 

Setelah sholat dzuhur berjamaah, tema ta’lim wa ta’lum kita adalah, ”Kobarkan semangat, 

kuatkan tekad, kita harus sukses!”. tujuannya adalah memotivasi dan mengobarkan kembali 

semangat para hadirin serta mengajak kita semua untuk meraih kesuksesan. Materinya dapat kita 

cari dalam ESQ, Quantum Ikhlas, buku-buku karya Aa Gym, www.andriwongso.com, buku 

berani gagal karya Billy P.S Lim, dll. Tentunya akan sangat menarik jika ada motivator atau 

trainer di antara hadirin. Kita bisa minta kesediaan beliau untuk mengobarkan semangat kita. 

esqway165.com 

quantumikhlas.com 
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motivasi-islami.com 

andriewongso.com 

pengusahamuslim.com 

wirausaha.com 

Setelah sholat ashar berjamaah, tema ta’lim wa ta’lum kita adalah, ”Jangan bersedih, 

kembalilah ke agama..”. tujuannya adalah meredam dan menghilangkan kesedihan dalam 

menjalani hari-hari kita dan solusi terbaiknya adalah kembali ke agama. Kita tenangkan jiwa-jiwa 

kita. Kita bacakan buku La Tahzan. 

http://www.scribd.com/doc/2880327/La-Tahzan-Jangan-Bersedih-Aidh-alQarni 

Setelah sholat maghrib berjamaah, tema ta’lim wa ta’lum kita adalah, ”Islam Therapy, 

menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi”. Tujuannya adalah agar kita selalu menjaga 

kesehatan dan mencegah serta mengobati penyakit dengan bergaya hidup sehat melalui 

pengamalan ajaran Islam. Materinya dapat kita cari dalam Ebook Islam Therapy, terapi sholat 

tahajud, mukjizat gerakan sholat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, dll. 

Terapi Sholat 

Sholat Dan Otak Manusia 

Sujud Dalam Sholat Cerdaskan Otak 
Sholat Untuk Pengobatan Dan Kesehatan 

Hikmah Di Balik Gerakan Sholat 

Gerakan Sholat Mengandung Terapi Kesehatan 

Sholat dan implikasi psikologi kesehatan 

Manfaat Sholat bagi kesehatan 

Gerakan Sholat dan Kesehatan di dalamnya 

Sholat Tahajud dalam ilmu kedokteran 

Sholat menurut medis alternatif 

Penyembuhan kanker dengan sholat tahajjud 
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Terapi Wudhu 

Akupunktur Wudhu 

Manfaat Wudhu 

 
 

Terapi Doa dan Dzikir 

Teknologi Stimulasi otak manusia dengan do’a dan dzikir  

Gelisah, adakah obatnya? 

Makalah Mengatasi kegelisahan dalam kajian al-qur’an dan kesehatan 

 
 

Terapi Puasa 

Puasa dan Kesehatan jiwa 

Puasa dan Kesehatan 

Bukti ilmiah manfaat puasa bagi kesehatan 

Puasa memformat kesehatan tubuh 

 
 

Terapi Olahraga 

Senam otak penyegar pikiran 

Suplemen, olah raga dan kesehatan 

 
 

Thibbun nabawi. Ilahiyah, alamiyah, ilmiyah 

Bekam 
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Bekam, Pengobatan cara Nabi 

Bekam Sebagai Intervensi Keperawatan 

Habbattusauda 

Kandungan utama habbatussauda 

Keajaiban Madu 

 
 

Pijat, Akupunktur, dan lain-lain  

Jagalah Kesehatan Otak Anda! 

Pijat Kebugaran atau pencerahan 

Melancarkan Peredaran darah 

Pijat akupresur untuk penenangan 

Mengapa Pijat sangat bermanfaat? 

“Refleksi” Pijat multi manfaat 

Akupunktur 

 
 

Websites 

islamicmedicine.org 

islam-usa.com 

pdpersi.co.id 

lib.fkuii.org/index.php 

ilmukedokteran.net 

dokternasir.web.id 

sadarnarkoba.com 



Islam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi    

 480480480480

infonarkoba.com 

aidsindonesia.or.id 

e-psikologi.com 

medikaholistik.com 

promosikesehatan.com 

Setelah sholat isya berjamaah, tema ta’lim wa ta’lum kita adalah, ”Kejayaan, kebahagiaan, 

keselamatan, dan kesuksesan hidup kita di dunia dan di akhirat hanya dalam pengamalan 

ajaran Islam secara sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W”. Kita 

bacakan buku berjudul Petunjuk Sunnah dan adab-adab sehari-hari karya Ust. Andi 

Abdurahman (diterbitkan oleh Pustaka Nabawi, Cirebon). Di dalam buku tersebut ada lebih dari 

75 bab tentang sunnah dan adab-adab sehari-hari mulai adab-adab thaharah, adab-adab makan 

dan minum, adab-adab pergaulan sesama muslim, hingga adab-adab seputar kematian 

(memandikan jenazah, menguburkan jenazah, dsb). 

Ta’lim wa ta’lum setelah sholat isya berjamaah, dapat dilanjutkan dengan ta’lim wa ta’lum 

seperti : 

Ba’da Isya malam senin : Ilmu al-Qur’an 

Ba’da Isya malam selasa : Ilmu al-Hadist 

Ba’da Isya malam rabu : bahasa Arab 

Ba’da Isya malam kamis : sejarah 

Ba’da Isya malam jum’at : mengingat mati dan alam akhirat 

Ba’da Isya malam sabtu : bedah buku dan websites/blogs 

Ba’da Isya malam minggu : Islam Therapy on The Screen, yaitu acara pemutaran film-film-film 

iptek Islami dengan alat bantu laptop dan in focus. (alangkah menariknya jika semua kegiatan 

ta’lim wa ta’lum ba’da Isya kedua menggunakan laptop dan in focus sebagai alat bantu) 
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Di negara kita banyak sarjana yang menganggur padahal mereka bisa kita berdayakan untuk 

mengajarkan ilmunya kepada para pemuda dan pemudi putus sekolah. Jadikanlah masjid-masjid 

sebagai tempat kuliah gratis di siang hari-daripada dikunci-dengan tetap menjaga adab-adab di 

masjid. Adakan berbagai fakultas seperti fakultas ilmu komputer, ilmu kesehatan, bahasa asing, 

entepreneurship, dan lain-lain. Dianjurkan di setiap masjid besar memiliki laptop dan in focus 

sebagai alat bantu kuliah. Mungkin lebih baik dana untuk membangun masjid-masjid baru yang 

terlalu megah digunakan untuk mendanai kegiatan ini. 

Bagi yang belum mengerti bagaimana tertib dan cara melaksanakan Ta’lim wa Ta’lum di masjid 

dan di rumah, saya anjurkan untuk ikut program I’tikaf (Khuruj Fi Sabilillah) bersama Jema’ah 

Tabligh. saya juga menganjurkan kepada para peserta program Islam Therapy untuk menghapal 

dan mengamalkan Mudzakarah 6 Sifat Sahabat 

Pertimbangkan untuk menjadikan suatu masjid sebagai tempat kuliah gratis khusus laki-laki atau 

khusus wanita. Ada ratusan masjid di suatu kota. Bisa saja satu masjid membuka satu fakultas 

sehingga calon mahasiswa atau mahasiswi dapat memilih untuk kuliah di masjid mana dan 

meneruskan studi ke masjid yang mana. Ciptakan pendidikan yang berkualitas dan lulusan-

lulusan yang cerdas lahir-batin. Buatkan sertifikat untuk dijadikan modal mencari pekerjaan di 

perusahaan-perusahaan yang mendukung program ini. Saya yakin, masih banyak perusahaan 

yang mendambakan karyawan-karyawan yang berkualitas dan bermoral. Namun jika tidak ada 

perusahaan yang mau menerima anak-anak didik kita; kita mendidik para pelajar kita agar jadi 

para entepreneurs yang sukses dengan berwirausaha. 

Ini hanyalah ide saya. silahkan dilaksanakan jika menurut Anda baik. jika tidak baik, silahkan 
diperbaiki. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam. (Muhammad Yusuf)96 

Homeschooling (Program Rindani Sumaryah) 
 
Konsep awal homeschooling adalah menyediakan pendidikan di rumah bagi angkatan usia 
sekolah yang tidak bisa mengenyam pendidikan formal karena keterbatasan fisik (cacat tubuh 
misalnya), psikis, biaya pendidikan, ataupun karena tidak tersedianya sekolah di area sekitar 
tempat tinggalnya (misalnya di hutan atau gunung atau pulau terpencil). Namun sekarang 
homeschooling sudah bergerak jauh dari konsep awalnya. Keluarga-keluarga di kota besar, 
mengadopsi homeschooling bukan karena alasan di atas, melainkan karena jalanan macet. 
 
Homeschooling diselenggarakan ketika orang tua keberatan atau merasa keberatan 
menyekolahkan anaknya, baik karena alasan jarak ataupun karena alasan-alasan lainnya. 
Mengapa disebut homeschooling (bersekolah di rumah) bukan home learning (belajar di rumah) ? 

                                            
96 http://benderahitam.wordpress.com 
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kalau belajar di rumah adalah si anak hanya belajar tetapi dia tetap bersekolah di luar rumah 
dengan kata lain dia hanya mengulang pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.    
 
Sedangkan kalau homeschooling adalah si anak bersekolah di rumah dan orang tua sebagai 
fasilitatornya dalam membimbing si anak belajar. Aktivitas di sekolah yang biasa dilakukan di 
sekolah kini si anak melakukannya di dalam rumah dengan pengawasan orang tuanya sendiri. 
Saat ini bersekolah merupakan suatu kelajiman atau bahkan keharusan bagi anak-anak. Karena 
itu, seseorang yang mencoba untuk tidak menyekolahkan anaknya maka dia khawatir akan 
dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak. 
 
Mari kita pelajari faktanya ! saat ini, berapa puluh juta lulusan sekolah menengah atas dan 
perguruan tinggi? Di sisi lain, berapa puluh juta yang berstatus pengangguran? Padahal, betapa 
besar karunia Allah berupa kekayaan alam di negeri ini. Apa yang mereka pelajari di sekolah? 
Inilah salah satu fakta bahwa belajar di sekolah belum tentu efektif. Dengan kata lain bersekolah 
belum tentu belajar. 
 
Dalam banyak kasus, bersekolah bahkan menjadi penyebab kegagalan hidup seorang anak. Tidak 
sedikit anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negative yang menghancurkan hidup mereka. 
Justru mereka dapatkan lewat pergaulan sekolah, baik dari guru mereka atau dari kawan-kawan 
mereka.  
 
Tanpa perlu penelitian mendalam, banyak yang menilai bahwa metode pembelajaran dari system 
evaluasi yang sekarang berjalan pun cenderung menciptakan mental-block (hambatan mental) 
yang menghambat laju kreativitas anak, padahal justru hal itu amat dibutuhkan di era informasi 
global saat ini. 
 
Setiap anak lahir ke dunia ini dengan membawa potensi dasar, yaitu berupa nilai-nilai kehidupan 
yang akan menjadi pendorong untuk dapat bertahan hidup di masyarakat. Disertai potensi lainnya 
yaitu berupa multiple intelligences. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal 
pada masa usia dini, yaitu pada usia nol sampai delapan tahun yang merupakan masa golden age. 
Dalam usia inilah seorang anak mencapai titik puncak untuk menerima segala respon yang 
diberikan oleh lingkungan sekitarnya. 
 
Perkembangan potensi anak sangat dipengaruhi oleh pembinaan dan pendidikan dari orang tua. 
Masyarakat, dan lembaga pendidikan. Potensi yang ada pada anak dapat dibiarkan berkembang 
secara alamiah tanpa stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Namun perkembangan potensi 
tidak akan terjadi secara optimal, sebaliknya, potensi anak akan berkembang dengan baik bila 
stimulus diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Dengan alasan tersebut, maka anak harus 
memperoleh pembinaan dan pendidikan yang disesuaikan potensinya sehingga dapat bertumbuh 
kembang secara optimal. 
 
Dalam rangka menggali potensi anak diperlukan peran aktif orang tua. Orang tua berperan 
sebagai teladan yang memahami perkembangan anak dan juga memberikan pengasuhan serta 
pendidikan. Sudah seharusnya rumah dijadikan sebagai sumber awal pendidikan dan sebagai 
sarana terpenting dan utama bagi anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, 
salahsatunya dengan memindahkan proses pendidikan formal ke rumah 
(homeschooling/sekolahrumah). Karena waktu terbanyak yang dihabiskan oleh anak adalah di 
rumah bersama dengan orang tuanya dibandingkan di luar rumah. 
 
Dijadikannya orang tua sebagai pengajar, fasilitator, motivator, dan manajer akan mempermudah 
mengarahkan perkembangan anak, karena orang tualah yang paling mengerti keberadaan mereka. 
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Stimulasi-stimulasi dapat diberikan untuk mengenalkan anak pada lingkungan, baik dalam 
lingkup keluarga, masyarakat di sekitar tempat tinggal ataupun tempat-tempat umum. 
 
Contohnya melakukan aktifitas rumah bersama-sama, mengajak anak berkunjung ke rumah 
teman (silaturahmi), berkunjung ke sanggar-sanggar, tempat rekreasi, pasar, dan tempat yang 
memungkinkan dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan. Inilah salah satu gambaran 
metode yang diberikan orang tua untuk melatih anak-anak bersosialisasi. 
 
Banyak faktor yang menyebabkan merebaknya homeschooling di Indonesia. Di antaranya 
mahalnya biaya pendidikan, sering berubahnya kurikulum pendidikan, beratnya beban tugas 
sekolah yang harus ditanggung siswa, tidak fleksibelnya waktu belajar, membuat para pakar 
pendidikan mencari system pendidikan alternative bagi anak. Bersekolah di rumah memberikan 
jawaban atas permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, walaupun tidak 
menyelesaikan masalah secara tuntas. 
 
Ketidakpuasan terhadap system pendidikan formal membuat banyak orang tua yang akhirnya 
beralih ke homeschooling untuk memperoleh pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Kegagalan 
institusi pendidikan formal dalam proses pendidikan anak semakin memicu orang tua untuk 
mencari pendidikan alternative. Dalam hal ini kehadiran homeschooling diharapkan menjadi 
sekolah alternative untuk pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. 
 
Sarana minimal yang diperlukan untuk melaksanakan homeschooling adalah perpustakaan mini 
dan media informasi seperti Koran, radio, atau televisi. Multi media semisal internet juga dapat 
disediakan sebagai sarana pendukung97. Bukan hanya fasilitas tersebut saja yang dijadikan 
penunjang terlaksananya homeschooling, organisasi atau perkumpulan yang ada di masyarakat 
juga dapat dimanfaatkan, seperti klub olahraga, tempat les atau kursus, selain itu pengetahuan si 
orang tua juga harus berwawasan luas, mengerti dan memahami perkembangan anak dan 
mengetahui yang dibutuhkan oleh anak. 
 
Persepsi umum tentang homeschooling adalah terbatasnya interaksi anak dengan dunia luar, 
terutama dengan teman sebaya, sehingga perkembangan social anak akan berbeda dengan anak-
anak seusianya. Banyak yang menganggap bahwa kematangan social anak homeschooling lebih 
rendah dibandingkan dengan anak-anak yang menjalani pendidikan formal di sebuah lembaga 
sekolah. 

                                            
97 Program ini penyusun temukan di Koran harian Radar Cirebon 12 Agustus 2009 pada rubrik Opini. Saya kira, internet dalam 
program ini bukan sebagai media pendukung namun dijadikan media utama homeschooling. Semua informasi yang dibutuhkan bagi 
masing-masing murid homeschooling dengan segala potensinya ada di internet, terutama bisa memangkas anggaran untuk membeli 
buku dan Koran. Di internet banyak Ebook gratis dan bisa membaca berita secara on line yang dapat di save pages as. Para penerbit 
buku tak perlu gulung tikar karena mahalnya biaya produksi buku yang membuat buku menjadi mahal harganya sehingga masyarakat 
jarang membeli buku. Mulailah memproduksi Ebook dengan harga jual yang sangat murah karena biaya produksinya murah sekali. 
Dengan internet, murid homeschooling bisa bergaul dengan semua orang yang berbeda bahasa, agama, ras, dan suku bangsa di seluruh 
dunia. Orang tua bisa tetap beraktifitas seperti biasanya. Tugasnya hanya mengawasi, memeriksa internet dan memberi arahan kepada 
murid sekaligus anak-anak yang mereka sayangi. Anda tak perlu stress karena tak bisa menjadi orang tua yang serba tahu untuk 
mengajarkan ilmu kepada anak karena ada jutaan orang yang akan mengajarkan ilmu kepada anak Anda melalui internet. Tentunya 
mantap sekali jika pemerintah membantu program ini dan kita harus berjuang membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah 
social agar anggaran untuk mengatasinya yang begitu besar bisa kita minta untuk mendanai program ini. Harapan saya, setiap orang 
terutama rakyat Indonesia memiliki laptop. Tetapi konsep program Islam Therapy sudah mencapai tingkat gen.  Saya tidak boleh 
terlena dengan perasaan setiap orang memiliki laptop adalah hebat sebelum narkoba (dalam arti luas termasuk racun-racun kimiawi) 
berhasil ditanggulangi karena laptop, televisi, dan sebagainya menimbulkan gangguan kesehatan bagi mereka yang didalam tubuhnya 
ada racun kimiawi. Serangan utamanya adalah otak yang di dalamnya ada pusat pengendali perilaku yang bisa membuat kehancuran 
moral semakin parah jika semua pengguna laptop mengalami kerusakan otak sehingga tugas para khalifah bisa hancur berantakan. 
Kita jangan sampai merasa sedang berjuang untuk kebaikan padahal sedang menghancurkan hanya karena bisikan “hebat, T.O.P, 
keren”. Ingat, tergesa-gesa itu dari setan agar kita tidak bisa mengamati sesuatu secara teliti. Peluang keburukan untuk manusia sekecil 
atom pun bagi setan bisa dijadikan big opportunistic. Terutama mereka mudah menangis sehingga mengundang belas kasihan Allah. 
Wajar saja jika program-program mereka sukses. Wallau a’lam. 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tahapan lebih lanjut bagi perkembangan karakter 
anak. Di sekolah anak mengalami perkembangan social yang berpengaruh terhadap pembentukan 
kecerdasan intelektual dan sosialnya, karena sosialisasi anak dengan teman sebaya berpeluang 
besar terjadi di sekolah. 
 
Anak yang dididik dengan metode homeschooling antara lain akan membentuk anak yang lebih 
mandiri, memiliki kesempatan untuk menggali potensi dirinya lebih dalam, mengkondisikan anak 
untuk bergaul lebih dekat dengan orang tuanya. Kemudian mempunyai waktu yang lebih luas 
untuk melakukan aktivitas bersama keluarga, dan terlindung dari dampak negative yang 
disebabkan oleh lingkungan sekolah. 
 
Namun demikian, dalam system homeschooling menuntut komitmen dan kreativitas lebih dari 
orang tuanya, tidak ada standar kurikulum yang baku, semua tanggung jawab pendidikan dipikul 
oleh orang tua (dan kakak-kakak murid homeschooling yang memiliki kakak atau anggota 
keluarga besar si orang tua yang menganggur- tambahan dari penyusun). 
 
Mungkin untuk homeschooling hanya kalangan-kalangan tertentu yang mengetahuinya karena 
hanya masyarakat kota saja yang mengetahui homeschooling. Orang tua yang menyelenggarakan  
homeschooling harus memahami secara teliti apa itu homeschooling? Homeschooling adalah 
sekolah alternative terbaik dalam mendidik anak, memelihara fitrahnya serta mengembangkan 
potensi unik pada diri si anak. Sebuah keluarga yang memilih untuk bertanggung jawab sendiri 
atas pendidikan anak-anak dan mendidik anaknya dengan berbasis rumah. 
 
Pada homeschooling, orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan anak; sementara 
pada sekolah regular tanggung jawab itu didelegasikan kepada guru dan system sekolah. Untuk 
masalah kurikulum yang ada di home schooling sudah barang tentu berbeda di setiap keluarga. 
Walaupun orang tua menjadi penanggung jawab utama homeschooling, tetapi pendidikan 
homeschooling tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh orang tua. 
 
Selain mengajar sendiri, orang tua dapat mengundang guru privat, mendaftarkan anak pada 
kursus, melibatkan anak-anak pada proses magang (internship), dan sebagainya. Sesuai namanya, 
homeschooling memang berpusat di rumah. Tetapi, proses homeschooling umumnya tidak hanya 
mengambil lokasi di rumah. Para orang tua homeschooling dapat menggunakan sarana apa saja 
dan di mana saja untuk pendidikan homeschooling anaknya.  
 
(Rindani Sumaryah adalah Mahasiswa Pendidikan luar sekolah Universitas Negeri 
Jakarta) 
  

 
Demikianlah program-program kebaikan yang saya masukan ke dalam Program Islam Therapy. 
Saya pun akan terus berinovasi dan melakukan Pengembangan masing-masing Program dengan 
menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai panduan agar Program Islam Therapy bisa 
diterapkan di seluruh Negara dengan beragam situasi dan kondisi. Selain itu, juga terus menjalin 
hubungan dan kerjasama dengan seluruh penggagas program terkait seperti program sekolah 
alam, penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, 
pengentasan KKN, melindungi Flora dan Fauna, dan lain sebagainya terutama Program-program 
yang dapat membangkitkan Republik Indonesia dari keterpurukan. 
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”Sebelum ”Sebelum ”Sebelum ”Sebelum MMMMurtad dan Mengajak urtad dan Mengajak urtad dan Mengajak urtad dan Mengajak 

Orang lain Anti agama”Orang lain Anti agama”Orang lain Anti agama”Orang lain Anti agama”    
 

 

Seorang yang bertekad untuk murtad (keluar dari Islam) merasa bingung. 
Ketika akan mandi, dia ingat bahwa mandi adalah bagian dari ajaran Islam. 
Ketika akan bekerja, bekerja adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika akan 
berolahraga, olahraga merupakan bagian dari ajaran Islam. Ketika akan 
menuntut ilmu, menuntut ilmu adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika akan 
mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika 
sakit dan ingin berobat, berobat adalah bagian dari ajaran Islam. Ketika 
tersenyum dan menyapa serta bersalaman, senyum, sapa, dan salam juga bagian 
dari ajaran Islam. 

Ketika akan menikah, menikah adalah bagian dari ajaran Islam.  Ketika ingin 
berhubungan suami istri, berhubungan badan antara suami dengan istri adalah 
bagian dari ajaran islam. Ketika akan tidur, tidur merupakan bagian dari ajaran 
Islam.  Ketika akan makan dan minum, makan dan minum adalah bagian dari 
ajaran Islam. Ketika akan berjual-beli, jual beli pun bagian dari ajaran Islam.  

Demikianlah, jika Anda ingin murtad atau anti agama, Anda jangan mandi, 
jangan bekerja, jangan olahraga, jangan menuntut ilmu, jangan mengajarkan 
ilmu, apabila sakit jangan berobat, jangan tersenyum, menyapa dan bersalaman 
dengan orang lain, jangan menikah, jangan tidur, jangan makan dan minum, 
jangan berjual beli,  dan seterusnya.  

Setelah Anda yakin bahwa Anda sanggup untuk murtad atau anti agama, 
barulah Anda boleh mengajak orang lain untuk murtad atau anti agama.  
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Tentang 
Muhammad Yusuf 

“Assallamu Alaikum, keselamatan 
bagi Anda semua..” 

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, 
kepadaNya kita memohon pertolongan dan 
kepadaNya kita memohon ampunan. kita 

berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-
jiwa kita dan dari keburukan perilaku-perilaku 
kita. siapa yang diberi hidayah oleh maka tidak 
ada yang dapat menyesatkannya dan siapa yang 
disesatkan oleh Allah maka selain Allah tidak 

ada yang dapat memberinya bimbingan. 
shalawat dan salam semoga tercurahlimpah 
kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan 
keluarga beliau serta semua orang yang ikut 

sunnah beliau hingga akhir zaman.. 

Nama saya Muhammad Yusuf. usia 28 tahun. tinggal di Kab.Kuningan. belum menikah. Hobby 
membaca buku, menulis, browsing internet dan main komputer, memperluas wawasan, 
mengarang lagu dan puisi, menonton film, mendengarkan musik dugem (Indonesian House 
Music/Funkot, Trance) dan underground (Black Metal, Death Metal, Ghotic Dhoom Metal, 
Brutal Death, Grind Core, Punk, etc), terlibat dalam kegiatan sosial, dll. 

Menjadi sukarelawan penanggulangan bahaya Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa sejak 
tahun 2006. Bertugas sebagai Perawat Rekan Sebaya dan Petugas Out Reach di suatu LSM. 
Mengkoordinatori IPKNB  (Ikatan Persaudaraan Korban Napza Berkarya). 

Alamat email : islamtherapy@yahoo.com, 

My Facebook  

My Friendster 

Saya hanyalah orang bobrok dan bodoh yang sok bicara agama. bukan berarti saya sudah tobat 
dan menjadi orang baik, saya hanya belajar menyampaikan kebaikan yang saya ketahui. 

Apa yang saya susun dari berbagai sumber adalah apa yang saya temukan ketika saya sedang 
mencari solusi. ada pun hipotesis-hipotesis yang saya sampaikan, meski pun mungkin bagi 
sebagian orang tidak masuk akal, tak akan saya kemukakan jika tidak berdasar. 
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Perjalanan hidup saya penuh dengan kesalahan, kesedihan, kegagalan, keputusasaan, dan berkali-
kali ingin bunuh diri. Tapi tak ada yang perlu saya sesali karena perjalanan hidup saya 
menghasilkan program Islam Therapy yang layak untuk di perjuangkan sebagai bakti kepada 
Agama, Bangsa, dan Negara. 

Ada pun Program penanggulangan HIV/AIDS adalah upaya saya meneruskan perjuangan teman 
saya. dialah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) peserta Program Islam Therapy pertama. Hanya 
dalam dua minggu dia ikut program, alhamdulillah, hasilnya bagus sekali. dari awal dia ikut 
program sampai dia meninggal dunia, setelah melalui banyak kejadian yang saya rahasiakan, saya 
jadikan bahan dasar penyusunan program Islam Therapy. dari almarhumlah saya tahu kefektifan 
program Islam Therapy dan apa saja yang dapat menjadikan ODHA gagal setelah sukses ikut 
program. karena itu, jika program Islam Therapy untuk penanggulangan HIV/AIDS sukses dan 
ada pahalanya, semoga semua pahalanya untuk almarhum. mungkin banyak orang mengganggap 
almarhum buruk amal sampai menjadi ODHA. namun bagi saya, almarhum adalah pahlawan 
perjuangan penanggulangan bahaya penyebaran HIV/AIDS internasional dalam program Islam 
Therapy. 

Rasululloh SAW. Bersabda: Sesungguhnya ada seorang yang mengerjakan pekerjaan isi neraka 
(menurut pandangan manusia), padahal dia (ditakdirkan) termasuk isi surga. Dan ada pula yang 
mengerjakan pekerjaan isi surga, padahal dia termasuk isi neraka. Sesungguhnya pekerjaan itu 

dinilai menurut akhirnya (HR. Bukhari N0 1728) 

Saya berjuang seorang diri dan mendanai sendiri Program Islam Therapy secara Underground. 
saya ingin program Islam Therapy terkenal dan go internasional tapi tak seorang pun yang kenal 
saya. karena itulah saya tidak memberitahu alamat LSM tempat saya beraktifitas. saya juga lebih 
suka beraksi daripada kebanyakan berteori (Talk less Do More). 

Saya percaya jika Allah dapat memperbaiki saya dengan waktu yang sangat singkat. walau 
bagaimana pun, saya adalah orang yang membenci dosa tapi jalan hidup saya harus penuh dengan 
dosa. jika saya sembuh total, insya Allah saya ingin betul-betul menjalani hidup cara Rasulullah 
karena saya tidak ingin mengalami kehidupan seperti hidup saya yang sekarang untuk kedua 
kalinya. bohong kalau ada yang mengatakan jauh dari Tuhan itu menyenangkan. 

Impian saya adalah menjadikan dunia ini lebih baik, penuh cinta, tak ada perang, semua orang 
sukses lahir-batin dunia-akhirat. ini mungkin mimpi tergila yang pernah ada sepanjang sejarah 
namun saya memiliki keyakinan suatu saat akan terwujud. 

saya membayangkan ketika impian saya telah terwujud. dunia menjadi tempat yang aman, tak ada 
kelaparan, tak ada permusuhan, tak ada kekerasan. manusia, binatang, dan alam begitu damai. 
jika ada yang menangis, semuanya berduka cita. jika ada yang sakit, semuanya mengeluarkan air 
mata. tak ada yang hidup sengsara, semua jiwa tenang. semuanya tersenyum ceria, bersalaman 
dan menyapa siapa saja. 

saya berjuang untuk mewujudkan impian saya dari nol besar. tanpa pendidikan, tanpa kekayaan, 
tanpa kesehatan fisik dan mental. Aing Civic Entepreneur!!! 

Mustahil hanyalah sebuah kata – Kejar mimpi anda! 

Setiap orang, pada titik tertentu dari hidupnya, memimpikan untuk menjadi seseorang yang 
spesial, orang besar. Siapa yang tidak pernah berfantasi untuk menjadi salah satu orang yang 
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memenangkan pertandingan? Siapa yang tidak pernah bermimpi untuk menjadi ratu dansa? Dan 
berapa kali kita bermimpin menjadi orang yang kaya, atau sukses, atau bahagia? 

Sering kali, kita memimpikan sesuatu yang besar dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi. 
Sayangnya, mimpi tersebut hanya tinggal mimpi. Dan cita-cita  kita pun sirna. 

Ini adalah suatu titik yang sangat menyedihkan dalam hidup kita. Kita berkutat pada kehidupan 
sehari-hari hanya untuk bertahan hidup daripada kita mengerjakan sesuatu yang akan membuat 
diri kita menjadi lebih baik. 

Tapi anda tahu? Kehidupan ini bisa jadi jauh lebih baik, jika kita belajar untuk mencapai yang 
lebih baik, lebih tinggi. 

Masalah yang paling sering timbul untuk mencapai tujuan adalah kata “TIDAK MUNGKIN”. 
Kebanyakan orang tetap berpikir “Saya tidak bisa melakukan ini. Ini terlalu berat untuk saya. Ini 
tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa melakukannya”. 

Namun, jika setiap orang berpikir hal yang sama, tidak mungkin ada penemuan-penemuan baru, 
tidak ada perubahan-perubahan baru, dan tidak ada titik balik dalam kehidupan seseorang. 

Disisi lain, beberapa orang malah memimpikan sesuatu yang luar biasa tapi tidak melakukan apa-
apa. Hasilnya? Patah hati dan putus harapan. 

Jika anda membatasi diri, dan membatasi asumsi pribadi anda, akan tidak akan bisa mencapai apa 
yang anda pikir mustahil. 

Cobalah latihan ini. Ambil secarik kertas dan tulis tujuan hidup anda. Di bagian atas, tulis apa 
saja yang “anda tahu anda bisa melakukannya”. Di bawahnya, tulis apa saja yang “mungkin bisa 
anda lakukan”. Di bawahnya lagi, tulis apa saja yang “mustahil anda lakukan”. 

Sekarang lihat semua daftar itu setiap hari untuk mencapai tujuan di bagian yang “anda tahu anda 
bisa melakukannya”. Tandai ketika anda benar-benar melakukannya. Saat anda bisa memberikan 
tanda pada semua tujuan di bagian tersebut, cobalah untuk mencapai tujuan di bagian yang 
“mungkin bisa anda lakukan”. 

Pada saat anda mulai melakukan bagian yang bisa anda lakukan, abda mungkin memindahkan 
tujuan yang berada di bagian yang “mustahil untuk saya lakukan” ke bagian ini. 

Selagi anda menjalani proses ini, anda akan menemukan bahwa tujuan yang mungkin anda pikir 
mustahil menjadi lebih mudah untuk dicapai. Dan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu hal 
yang mungkin. 

Anda lihat, teknik ini tidak membatasi imajinasi anda. Tujuannya adalah untuk bercita-cita lebih 
tinggi, dan mulai melakukan sesuatu untuk mencapainya sedikit demi sedikit. Namun, sangat 
tidak bijaksana jika anda menetapkan tujuan yang benar-benar tidak realistis. 

Mereka yang hanya bermimpi tanpa melakukan apapun akan berakhir dengan kekecewaan dan 
penyesalan. 
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Di sisi lain, jika anda memberitahukan kepada seseorang beberapa ratus tahun yang lalu bahwa 
manusia bisa ke bulan, mungkin orang itu akan tertawa. Jika anda memberitahukan kepadanya 
bahwa anda bisa mengirim pesan dari tempat anda sekarang ke orang lain yang berada di belahan 
bumi lain dalam waktu beberapa detik, dia akan berpikir bahwa anda sudah gila. Tapi, berkat ada 
keinginan dan kerja keras terus menerus, hal-hal mustahil ini menjadi kenyataan sekarang. 

Thomas Edison pernah berkata bahwa seseorang yang jenius memiliki 1% mimpi dan 99% kerja 
keras. Tidak ada yang lebih benar. Untuk mencapai mimpi, diperlukan kerja keras dan disiplin. 
Tapi perlu diingat bahwa yang 1% itu harus mimpi besar, dan bukan mimpi yang mudah untuk 
dicapai. 

Tanyalah kepada orang-orang berbadan besar di tempat fitness dan mereka akan berkata anda 
tidak akan memiliki badan besar seperti mereka kecuali anda menghapus rasa malas anda. Ingat 
pepatah “Bersusah dahulu, senang kemudian?” Itu benar adanya. 

Jadi bemimpilah teman! Jangan pernah membatasi diri anda. Bermimpilah dan bekerja keraslah 
untuk mencapai mimpi itu. Pada saat anda menapaki tangga kemajuan, anda akan menyadari 
bahwa yang tidak mungkin itu akan menjadi lebih mungkin. 

Angan-angan Suatu Tujuan  

Saya adalah orang yang serba lemah, bukan siapa-siapa, tak bisa apa-apa dan tak memiliki apa-
apa. Namun saya memiliki angan-angan yang ingin saya wujudkan. Saya ingin dunia ini damai, 
sejahtera, dan segenap manusia saling menyayangi. Hati saya menjerit setiap saya melihat orang-
orang yang menjalani hidup serba menderita. Tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk 
meringankan penderitaan mereka? Bahkan saya sendiri tak bisa membantu diri sendiri. Saya 
mudah kehilangan motivasi sehingga harus selalu dimotivasi. 

Anthony Robbins dengan bukunya yang berjudul GIANT STEPS Langkah Keberhasilan 
”Perubahan Kecil Untuk Meraih Sukses yang Lebih Besar”, adalah salah satu motivator saya 
dalam mewujudkan angan-angan saya. Anthony dalam buku tersebut menulis: 

Semua orang mempunyai mimpi.. Anda semua yakin mempunyai karunia, sehingga berani tampil 
beda, memberikan sumbangan kepada orang di sekitar, dan dapat membuat dunia lebih baik. 

Apa aspirasi Anda? Mungkin mimpi yang terlupakan atau yang terabaikan. Jika visi semacam 
itu ada di saat ini, apa jadinya hidup Anda? Luangkan waktu sejenak untuk berangan-angan dan 
memikirkan apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup ini. 

Yang terpenting bukan apa yang Anda lakukan sesaat, tetapi tindakan yang konsisten. Apa 
hakekat semua tindakan? Jawabannya adalah keputusan. Dalam kondisi semacam itulah tujuan 
Anda akan terbentuk. Saya yakin keputusan Anda -bukan kondisi hidup Anda- yang menentukan 
tujuan. 

Siapa yang pernah mengira bahwa keyakinan orang sederhana dan pendiam akan mempunyai 
kerajaan bisnis besar? Tahukah Mahatma Gandhi. Keyakinan Mahatma Gandhi- anti kekejaman 
sebagai sarana membantu rakyat India mengusir penjajah- telah membuahkan hasil yang luar 
biasa. 
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Ketahuilah kedahsyatan dampak suatu keputusan yang dilaksanakan dengan segera dan penuh 
keyakinan. Rahasia yang ada adalah mmembuat komitmen umum yang tidak mudah goyah. 
Meski banyak orang menyatakan mustahil dilaksanakan, komitmen Gandhi yang konsisten 
terhadap keputusan membuahkan hasil luar biasa. 

Anda dan saya dapat membuat hidup menjadi salah satu inpirasi, cukup hanya dengan memiliki 
keberanian dan kesadaran sehingga apa pun yang terjadi dapat dikendalikan. Meski tidak dapat 
selalu mengendalikan kejadian dalam hidup, Anda selalu dapat mengendalikan respon dan 
tindakan yang Anda lakukan. 

Jika ada sesuatu yang tidak menggembirakan- dalam hubungan sosial, kesehatan, dan karir- 
sekarang juga buatlah keputusan bagaimana mengadakan perubahan dengan segera. Semakin 
banyak keputusan yang dibuat, semakin bagus Anda membuat keputusan. Otot semakin kuat jika 
digunakan, demikian juga dengan otot pembuat keputusan. 

Sekarang, buatlah dua keputusan: satu berupa keputusan yang mudah. Kedua berupa keputusan 
yang sulit digapai. Segera ambil tindakan pertama untuk memenuhi masing-masing keputusan. 
Kemudian ikuti langkah berikutnya di kemudian hari. Dengan melakukan hal ini, Anda 
mengekarkan otot yang mengubah hidup Anda. 

Anda harus commit belajar dari kesalahan, dan jangan merasa tertekan. Jika tidak, Anda akan 
berbuat kesalahan serupa di kemudian hari. Jika Anda sedang jatuh, ingatlah bahwa tidak ada 
kegagalan dalam hidup. Yang ada hanya hasil. Ingatlah pepatah berikut: sukses merupakan hasil 
keputusan yang baik. Keputusan yang baik merupakan hasil pengalaman, dan pengalaman 
sering merupakan hasil dari keputusan yang jelek! 

Apa yang Anda pelajari dari kesalahan masa lalu sehingga dapat meningkatkan hidup Anda? 

Belajar dari kesalahan 

Saya belajar dari kesalahan dan saya -mengutip ungkapan Billy P.S Lim- BERANI GAGAL. 
Saya adalah seorang perfeksionis yang segalanya harus sempurna tapi jalan hidup saya harus 
penuh dengan kesalahan dan kegagalan. Saya orang yang Anti Narkoba tapi jalan hidup saya 
harus menjadi pecandu narkoba. Ketika saya masih berstatus santri, saya paling benci pemabuk. 
Saya juga mengutuk pezina. 

Kesalahan-kesalahan dan kegalan-kegagalan dalam hidup saya mengarahkan saya untuk 
mempelajari ilmu kesehatan, entepreneurship, dan iptek. Kedurhakaan-kedurhakaan saya 
mengakibatkan hidup dalam kesengsaraan. Saya butuh solusi. Apa yang saya ketahui dan apa 
yang saya alami mengarahkan saya untuk menjadikan Islam sebagai solusi. Apa yang saya 
ketahui tentang Islam adalah bahwa ajaran-ajaran Islam itu adalah tentang kesehatan, 
entepreneurship, dan iptek. Apa yang saya ketahui tentang ancaman bagi kesehatan, 
entepreneurship dan iptek adalah Narkoba, HIV/AIDS, Gangguan Jiwa atau XXX. 

Angan-angan saya 

Sebetulnya angan-angan saya sama dengan apa yang akan diwujudkan oleh Imam Mahdi dan 
saya yakin hanya Imam Mahdi yang dapat mewujudkannya karena memang semua data 
menunjukkan bahwa hanya Imam Mahdi yang bisa mewujudkannya. Tetapi saya tak mau 
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menunggu kedatangan Imam Mahdi yang penuh misteri dan cerita-cerita tentang beliau yang 
simpang siur. 

Muhammad Isa Dawud dalam bukunya yang berjudul ”Menyongsong Imam Mahdi Sang 
Penakluk Dajjal” menulis : Imam Mahdi akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa akhlak 
yang baik adalah kehendak Allah dalam hubungan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya, 
dan tidak seperti yang dikatakan Marx dan para filosof Amerika bahwa berbagai fenomena sosial 
seperti itu hanyalah respons atas perkembangan ekonomi tanpa ada nilai-nilai tetap di dalamnya. 

Imam Mahdi tidak akan menutup gedung-gedung bioskop dan tidak pula mengharamkan televisi, 
tetapi akan mengubah gerakannya dari program-program yang merusak dan melumuri dunia 
dengan syahwat menjadi ”sumber ilmu pengetahuan, peradaban, dan kesadaran”. Dengannya 
umat manusia dilindungi dari segala bentuk kerusakan berpikir dan berperilaku. Dengan itu pula 
dikembalikanlah nilai-nilai luhur pada puncak kekuatannya. ”Ruh” didorong untuk membebaskan 
diri dari belenggu ”tanah” yang gelap (underground?-tambahan dari saya). 

Di masa Imam Mahdi, manusia akan menemukan kembali kemampuannya menjadi khalifah 
Allah di muka bumi dan akan mereguk kekuatan aktifnya, sebagai mana dikehendaki oleh Allah, 
dari konsep-konsep Islam. Anak-cucu Adam akan kembali memahami dengan baik bahwa alam 
semesta berikut seluruh potensinya ditundukkan Allah untuk dirinya dan membantu tugasnya di 
muka bumi, sekalipun ada saja yang menganggapnya tidak demikian. Sungguh, Maha benar 
Allah ketika berfirman : Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi 
semuanya (sebagai rahmat) dari-NYA. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-
tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir (QS 45: 13). 

Karena itu, Imam Mahdi akan mengeluarkan undang-undang perekonomian yang di dalamnya 
manusia tidak menjadi budak hina dan tidak pula menjadi orang sombong, padahal sesungguhnya 
ia adalah makhluk yang lemah. Program-program Illahi ini akan memberikan kemakmuran 
kepada seluruh masyarakat, sehingga semakin mendorong mereka untuk beribadah kepada Allah 
dengan sebenar-benarnya setelah mereka melakukan penyimpangan dan berbagai 
penyelewengan. 

Metode dan kurikulum pendidikan akan diperbaiki, baik dalam hubungannya dengan kaum laki-
laki maupun perempuan, agar semuanya dapat bergerak pada porosnya yang benar, tanpa ada 
penyimpangan dan pelanggaran. Kemudian, setiap tindakan manusia dilakukan berdasarkan 
kehendak Allah dan bukan kehendak nafsu mereka. 

Imam Mahdi akan mengatur seluruh dunia bagaikan tubuh yang satu. Jika salah satu anggotanya 
demam, maka seluruh tubuh akan merasa sakit dan tidak dapat tidur. Hikmah Rasulullah SAW. 
dan petunjuk Al-Qur’an yang penuh dengan ilmu pengetahuan akan diterapkan. Ia akan mengatur 
seluruh penjuru dunia dalam bentuk kerjasama yang didasarkan pada program-program 
internasional jangka panjang sebagai suatu planet yang satu. Politik, agama, moral, kesehatan, 
bidang-bidang keilmuan, ekonomi dan lingkungan akan menjadi bidang yang memberikan 
kesibukan tinggi pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, semuanya itu 
dilakukan bukan dalam bentuk seminar-seminar atau program-program di atas kertas, melainkan 
diwujudkan dengan cara merealisasikan kemakmuran dan kedamaian yang tidak terpisahkan satu 
sama lain dan dilaksanakan secara merata dan menyeluruh”. 

Sebagai tambahan, saya sertakan apa yang ditulis oleh Harun Yahya setelah menjelaskan hadist-
hadist tentang zaman keemasan dalam bukunya yang berjudul ”Tanda-tanda Kiamat. ” 



Islam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi    

 492492492492

Karakteristik utama dari Zaman Keemasan adalah ditegakkannya keadilan dan kebenaran. Akan 
datang suatu masa di mana hukum dan keadilan mengganti kekhawatiran, konflik, dan 
ketidakadilan. Sebagaimana kita baca dalam hadis-hadis, “Bumi akan dipenuhi keadilan, 
menggantikan kekejaman dan penganiayaan.” (Ahmad Dhiya’ ad-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz 
al-Ahadits) 

Di antara tanda-tanda yang paling signifikan dari periode ini adalah, tidak adanya letusan senjata, 
berakhirnya permusuhan, konflik, dan perpecahan sosial; dan terbinanya persahabatan dan cinta 
kasih di antara manusia. Jumlah uang yang luar biasa besar yang dibelanjakan untuk industri 
perang akan diinvestasikan untuk makanan, kesehatan, pembangunan, kebudayaan, dan pada hal-
hal yang mendatangkan kebahagiaan atas umat manusia. 

Ciri lainnya dari periode yang diberkahi ini adalah kembalinya fondasi-fondasi agama 
sebagaimana halnya dulu pada masa Nabi Muhammad saw. Hukum-hukum, mitos-mitos, dan 
tradisi-tradisi yang dibuat-buat setelah Islam dan tidak memiliki akar darinya akan dihilangkan. 
Perselisihan di kalangan orang-orang Islam dalam menjalankan praktik agama mereka juga akan 
berhenti. 

Singkatnya, Zaman Keemasan akan menjadi masa penuh kekayaan, kemakmuran, perdamaian, 
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemudahan. Ia akan menjadi suatu zaman di mana 
perkembangan seni, kedokteran, komunikasi, produksi, transportasi, dan bidang-bidang 
kehidupan lainnya yang seperti itu akan terjadi sebagaimana tak pernah ada sebelumnya dalam 
sejarah dunia ini. Dan, orang-orang hidup sesuai dengan nilai-nilai moral al-Qur’an”. 

Menurut saya, hanya orang2 muslimlah yang akan membantu Imam mahdi. muslim yang saya 
maksud adalah muslim menurut Allah dan rasul-Nya. bisa saja saat ini kita menantikan 
kedatangan Imam mahdi sambil berkhayal menjadi orang yang paling depan membantu Imam 
mahdi. padahal setelah Imam Mahdi datang, ternyata kita tidak terpilih sebagai pembantu imam 
Mahdi karena menurut Allah dan rasul-Nya, kita bukan muslim. 

Kita ingat, dulu kedatangan Nabi Muhammad ditunggu-tunggu. tapi ketika nabi Muhammad 
datang, hanya sedikit yang menjadi pengikutnya. bahkan ada yang enggan jadi pengikut nabi, 
meskipun hatinya membenarkan kerasulan Muhammad, karena merasa rendah diri menjadi 
pengikut orang yang tdak bisa baca tulis, miskin, dan yatim piatu. 

Tujuan lain dari program Islam Therapy adalah “memuslimkan kaum muslimin”. melalui 
program ini, saya ingin mencetak muslimin sejati secara bertahap dan mengarahkan mereka 
sesuai dengan potensinya masing2. sehingga mudah2an para pembantu imam mahdi adalah 
orang2 yang profesional dan sukses di bidangnya masing2. 

Imam Mahdi akan memperbaiki segala kekacauan di dunia ini dan tugasnya akan jadi lebih 
mudah jika para pembantunya adalah orang2 yang hebat di bidangnya, terutama bidang 
pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, iptek, dll. Karena perjuangan Imam mahdi adalah untuk 
kebangkitan internasional, maka para pembantunya juga harus berpikir internasional. 

Semua Orang tahu ini : sehebat-hebatnya pemimpin, ia tidak mungkin sukses kalau tidak 
didukung oleh tim yang kompak dan kuat. kita sama sekali tidak menemukan suatu kasus sejarah, 
modern maupun pra modern, di mana seorang pemimpin berhasil seorang diri sementara tim dan 
sistem tidak mendukung. di lain pihak, sejarah juga banyak mencatat contoh-contoh pemimpin 
yang maju karena mereka berhasil membentuk dan mengandalkan tim yang kuat. kualitas seorang 
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pemimpin biasanya tercermin dari kualitas tim pendampingnya. untuk mencapai hasil yang 
maksimal, pemimpin harus bisa memilih anggota timnya sendiri. 

Demikian halnya dengan umat kristen yang sedang menantikan kembalinya Yesus (Nabi Isa). 
yang akan membantu Yesus adalah pengikut ajaran Yesus yang benar. maka saya anjurkan agar 
ada program2 kristiani yang akan mencetak kristiani sejati untuk membantu Yesus nanti. harus 
ada yang berani memurnikan kembali ajaran2 Yesus dan kita harus bekerjasama karena Islam dan 
Kristen adalah agama samawi yang paling berdekatan. 

Sambil menunggu Imam Mahdi datang (gak tau kapan datangnya), saya coba menjalankan 
program-program saya untuk mewujudkan angan-angan saya meskipun saya harus jatuh-bangun, 
sengsara, terlunta-lunta, relapse, dan putus asa. Menanggulangi bahaya narkoba, HIV/AIDS, dan 
Gangguan Jiwa adalah awal gerakan saya. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang telah saya 
mulai. 

Setelah Imam Mahdi datang, mudah-mudahan beliau mendukung program-program saya dan 
menjadikan Program Islam Therapy sebagai bagian dari program-program beliau. Terlebih, Imam 
Mahdi adalah keturunan Rasululloh sementara saya adalah keturunan dari sunan Gunung Jati dan 
sunan Gunung Jati adalah keturunan nabi Muhammad sehingga walau bagaimana pun antara saya 
dengan Imam Mahdi adalah keluarga. Wallahu a’lam. 

Berikut ini adalah tulisan pembangkit motivasi yang ada dalam ebook kumpulan artikel yang saya 
download dari pecinta-wanita.com (maklum, saya mah jomblo banget. saya belajar cara ngegaet 
cewek di pecinta-wanita.com) 

”Pernahkah Anda sadari bahwa pada saat Anda memutuskan untuk MENJADI SESUATU atau 
MELAKUKAN SESUATU anda harus melalui sebuah FASE dimana anda diuji habis-habisan? 
Fase dimana anda akan merasakan rasa sakit yang sangat-sangat menyakitkan? Fase dimana Anda 
merasakan penolakan dari banyak orang termasuk orang terdekat anda? 

Contohnya, jika anda memutuskan untuk menjadi MUSISI atau ingin BERBISNIS atau ingin 
melakukan HAL BESAR APA SAJA yang anda ingin WUJUDKAN, maka pada saat FASE ON 
THE WAY THERE atau FASE PROSES MENUJU KESANA anda akan mendapatkan begitu 
banyak komentar negatif, nasihat negatif, nasihat untuk berhenti melakukan apa yang anda 
inginkan yang datang dari banyak orang termasuk orang terdekat anda? 

Mereka akan bilang hal yang anda lakukan itu ber-resiko, jalan yang anda ambil adalah kesalahan 
besar, anda hanya buang-buang waktu percuma, hal yang anda lakukan itu luntang-lantung, ga 
menjamin kepastian hidup, hal itu tidak pasti untungnya, dll. dll? 

Tapi PADA SAAT ANDA BERHASIL maka mereka semua akan MEMUJI-MUJI ANDA dan 
berkata ANDA SANGAT HEBAT! 

Hmmm… aneh bukan? 

Kebanyakan orang menjadi gagal dalam menggapai MIMPI MEREKA karena pada saat PROSES 
menjadi SESUATU tersebut mereka TIDAK TAHAN menghadapi semua ujian dan test serta 
hinaan dari banyak orang yang SE-ENAKnya KASIH Komentar… 
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dan anda harus PERCAYA bahwa 99% orang diluar sana memang SADAR TIDAK SADAR 
HOBI MEMBERIKAN KOMENTAR SE-ENAKNYA… 

Kebanyakan cerita tentang Musisi dan Bisnis-man serta para Ilmuwan dan Orang-orang hebat di 
dunia ini mereka mengalami sendiri FASE GILA ini… 

mereka dicaci, dihina, dimaki, dicemooh dan diberi “nasihat halus” untuk mundur dari mimpi 
mereka… 

Tapi apa yang mereka lakukan? 

Apakah mereka mundur dan menangisi Mimpi mereka yang tinggal mimpi? 

TIDAK! Mereka trus mengejar mimpi mereka dengan STRATEGI yang membuat mereka 
BERHASIL! 

Lihat cerita Thomas Alpha Edison, Donald Trumph, Bill Gates, Colonel Sanders dan banyak-
banyak-banyak lagi… 

Mereka adalah PEJUANG MENTAL diri mereka sendiri… 

Apa maksudnya? 

Maksudnya adalah, mereka melawan KESAKITAN diri mereka sendiri untuk terus berjuang… 
tapi… dengan STRATEGI yang tepat tentunya… 

Ingat cerita the Wright Brothers yang pernah dihina oleh hampir seluruh orang pintar di-didunia 
karena mereka punya cita-cita untuk membuat orang bisa terbang? 

Bahkan mereka jadi bahan olok-olokan dan mendapat julukan badut karena mereka mereka 
melompat-lompat menggunakan sayap dari kayu supaya bisa terbang… (anda pasti sudah pernah 
lihat video kuno orang yang melompat-lompat pakai sayap kayu kan? Itulah mereka) Sekarang, 
Siapa yang tidak tau yang namanya airport dan pesawat terbang? 

Saya akan berikan Anda STRATEGI untuk dapat MELEWATI ujian-ujian dalam FASE PROSES 
ON THE WAY THERE dengan SEMPURNA… 

Strateginya cuma DUA yaitu: 

PEDULI SETAN DENGAN ORANG YANG MAU MENJATUHKAN SAYA! 

Dan 

FOKUS DENGAN APA YANG SAYA KEJAR! 

Mudah sekali bukan? 

Lalu HAL TERBESAR apa yang harus saya KORBANKAN untuk mengejar mimpi saya? Hanya 
SATU!.. 
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Apa itu? 

BUANG RASA MALU ANDA! 

Jangan pernah MERASA MALU untuk MELAKUKAN apa yang anda kejar, jangan merasa 
malu MENYATAKAN apa yang anda mau, jangan pernah MUNDUR karena ucapan-ucapan 
kecil yang menyakitkan hati anda… 

GO FOR WHAT YOU WANT TO BE! NO –MATTER – WHAT – THEY – SAY! 
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Kumpulan Links Websites/Blogs, artikel, Kumpulan Links Websites/Blogs, artikel, Kumpulan Links Websites/Blogs, artikel, Kumpulan Links Websites/Blogs, artikel, 
Ebooks, dan Video Ebooks, dan Video Ebooks, dan Video Ebooks, dan Video     

� Daftar negara-negara di Dunia 

� Daftar tokoh-tokoh Dunia 

� REPUBLIK INDONESA 

� Daftar tokoh-tokoh Indonesia 

� KEBANGKITAN NASIONAL  

� JAWA BARAT, SING BAGEUR URANG MAH.. 

� Daftar tokoh-tokoh Jawa Barat 

� Kotaku, KUNINGAN ASRI 

� DAFTAR TOKOH-TOKOH KABUPATEN KUNINGAN 

� Ayo, Kita cintai lingkungan hidup kita! (walhi.or.id) 

� Badan Narkotika Nasional 

� Badan SAR Nasional, Kita bantu tugas mereka! Ayo belajar tentang SAR 

� Narkoba (Youtube.Com) 

� Ratusan Video Narkoba (Youtube.Com) 

� Ribuan Video Drugs Abuse (Youtube.Com) 

� Narkoba (bnn.go.id) 

� Kamus Narkoba (bnn.go.id) 

� Istilah Gaul Narkoba (bomberpipitpipit) 

� Over Dosis (yakita.or.id) 

� Harm Reduction (yayasan-grapiks) 

� Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak (Stefanusakim.wordpress.com) 

� Togar : Banyak LSM Salahgunakan Harm Reduction (satudunia) 

� Indeks artikel Terapi Rehab (bnn.go.id) 

� Tips Tidak Terjerumus Narkoba (bnn.go.id) 

� Tips Orang Tua Jika Mengetahui Anak Menyalahgunakan Narkoba (bnn.go.id) 

� Kiat Menyampaikan Bahaya Narkoba Sesuai Tahapan Usia (bnn.go.id) 

� Bila Anak Menunjukkan Tanda-tanda Menyalahgunakan Narkoba (bnn.go.id) 

� Indeks Kisah Narkoba (bnn.go.id) 

� Manfaat Praksis amal Islami Pada Klien Pengguna Narkoba dan Gangguan Psikologis 

bag. 1 (sadarnarkoba.com) 
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� Hikmah amal Islami Untuk terapi klien Narkoba bag.2 (sadarnarkoba.com) 

� Tips & Trik agar Anda Terhindar Dari Narkoba (bomberpipitpipit) 

� Tempat Rehabilitasi Islami (kapanlagi.com) 

� Tempat Rehabilitasi Nasrani (kapanlagi.com) 

� Tempat Rehabilitasi Daerah (kapanlagi.com) 

� Cara Penanganan awal pada para pengguna narkoba (bomberpipitpipit) 

� Terapi Do’a Untuk Pemulihan Pecandu (bnn.go.id) 

� Download Gratis Ebooks dan Makalah Seputar Narkoba (scrib.com) 

� Download Gratis puluhan files Pdf tentang narkoba (pdf search Engine.com) 

� Kumpulan informasi tentang narkoba (Geond Search) 

� Belajar Bahasa Arab di Badar Online 

� Belajar Bahasa Mandarin Gratis di mandarin.web.id 

� Belajar Bahasa Tionghoa Gratis di ppsatop.com 

� BELAJAR ILMU AL-QUR’AN DAN AL-HADIST DI OPI.110MB.COM 

� Belajar ilmu Fisika di fisikaasyik.com 

� Belajar Ilmu Kimia di chem-is-try.org 

� Belajar Ilmu Tentang Agama Islam Di Al-Islam.Com 

� Belajar Psikologi di e-psikologi.com 

� Belajar Psikologi di rumahbelajarpsikologi.com 

� Belajar Tentang Otak (neuroscience) di Wikipedia 

� Budha.com 

� cybermq 

� Daftar Alamat Pusat Rehabilitasi Napza (eastjavaaction.org) 

� Dakwatuna.com, Menuju Cahaya Islam 

� Dokter Bagus.com, banyak informasi seputar pengobatan Narkoba dan HIV/AIDS 

� Download puluhan files pdf. tentang narkoba di Pdf Searh Engine.com 

� dr Liza 

� dr-shafiyyah 

� fatahillah 

� first-shine.blogspot.com, Kembangkan terus informasinya agar para gadis muslimah 

cantik Islami 

� GANNAS, Gerakan Anti Narkoba Nasional 

� GaulIslam.com 



Islam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas TerapiIslam Therapy, Menjadikan Islam Sebagai Modalitas Terapi    

 498498498498

� HEAL INDONESIA, Bersama-sama sembuhkan Indonesia! Melindungi Anda dari 

kejahatan bisnis dunia medis 

� Hindu.Web.Id 

� Ibu Dokter dari Cirebon yang suka menulis tentang manfaat ibadah menurut ilmu 

kesehatan (drlizapoem). 

� IlmuKomputer.Com 

� indahmuhariani 

� Indonesiafaithfreedomorg, Anti Agama.. 

� Insight-magazine, Majalah Iptek Islami 

� Islamic Herbal 

� Islamic Medicine.com, situs kedokteran Islam berbahasa Inggris 

� itpin 

� Jakarta black metal community 

� jangkar 

� JAWABAN.COM! SITUS TERBAIK VERSI ISLAM THERAPY UNTUK UMAT 

KRISTIANI 

� Kamus Online English-Indonesia (inbahasa.com) 

� KESELAMATAN KERJA. download ebook-ebooknya di sini. klik aja. 

� Klinik Sehat, Solusi Kesehatan Islami Dan Alami 

� komunitas aids indonesia 

� Kristen.Online.com 

� Kumpulan artikel Islam (artikelislam) 

� Lindungi Satwa Langka! Mari Bersama Mencintai dan Melindungi Mereka 

(pecintasatwalangka) 

� Liputan6.com, Aktual, Tajam, Terpercaya 

� Majalah Elfata, Media Muslim Muda 

� Majelisrasulullah 

� Mengenal Setanisme (churhcofsatan) 

� MENONTON DAN MENDOWNLOAD GRATIS FILM-FILM DOKUMENTER 

IPTEK ISLAMI DI HARUNYAHYA.TV  

� Metode Prof. DR. dr. H. Dadang Hawari (hnf66) 

� Mitrariset 

� Muslim Tionghoa.Com : Agama Islam Itu Indah dan Mudah, Aku Bangga Menjadi 

Muslim 
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� Nonton ratusan Film Tentang HIV/AIDS di YOUTUBE.COM 

� ODHA INDONESIA 

� Pakdenono 

� Panduan untuk blogger pemula di wordpress.com 

� Parentingislami 

� PC Media : Panduan teknologi Penuh inspirasi 

� Pengobatangalihgumelar 

� Polres kuningan 

� Polri.Go.id, Situs Kepolisian Republik Indonesia 

� Putaw.com, Informasi Rehabilitasi bagi pengguna Etep 

� Radar Cirebon 

� Recess.com! tempat gue menimba ilmu Nge-mix.. 

� Rubrik Saintek di Islamuda.com 

� SABDALANGIT, BLOG YANG MENARIK UNTUK PARA PECINTA KEJAWEN 

MENUJU NUSANTARA BERBUDI LUHUR 

� Safety Riding! karena umat Islam adalah umat yang selamat dan menyelamatkan. ayo 

kita pelajari bagaimana cara berkendaraan yang aman di Indonesia Honda Tiger 

Community 

� Salam Online 

� SejarahAlay 

� Situs Iptek Islami (harun yahya) 

� situs para non muslim yang masuk Islam (mualaf) 

� Slank.Com 

� SlankerCyber.Com, Piss N love! 

� Sonnengot 

� Tahajudcallmq 

� Tentara Nasional Indonesia 

� Tutorials ilmu komputer, blog, dsb. disediakan ebooks gratis seputar blog (klik-kanan) 

� WALI SONGO, Ayo Kita Pelajari Program-program Mereka.. 

� WordPress.com 

� WordPress.org 

� yakita 

� yayasan asa bangsa 

� yayasan cinta anak bangsa 
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� yayasan spiritia 

� yayasanmahakasih 

� Faraz’ story (Youtube.Com) 

� HIV Replication 3D Medical Animation 

� Ratusan VIDEO HIV/AIDS (Youtube.Com) 

� Dasar HIV/AIDS (spiritia.or.id) 

� Dampak  Dari Pergaulan Bebas (ninahamzah.wordpress.com) 

� Daftar Istilah HIV (aids-ina.org) 

� KDS di Indonesia 

� Buku-buku Gratis dari Yayasan Spiritia 

� Kumpulan artikel (aids-ina.org) 

� Layanan AIDS di Indonesia (aids-ina.org) 

� Gubsu : Pencegahan HIV/AIDS jangan hanya bersifat seminar dan sosialisasi 

(indonesia.go.id) 

� Narkoba Suntik Jadi Biang AIDS di Jakarta (eindonesia.com) 

� Shalat Tahajud Meningkatkan Kekebalan Tubuh dan Mengusir Penyakit 

(indospiritual.com) 

� Tahajud Perkuat Sistem Imun Tubuh bag.1 (salam-online) 

� Tahajud Perkuat Sistem Imun Tubuh bag.2 (salam-online) 

� Konsep Kesehatan Islam (Drs Miftahudin, Msi) 

� Sholat ternyata penormal otak (scrib.com) 

� Akal menurut al-Qur’an dan neurosains (Hasanudin, Mahasiswa program magister kajian 

Islam dan psikologi-Universitas Indonesia) 

� Pelatihan Shalat Khusyu “Shalat sebagai meditasi tertinggi dalam Islam” (Abu Sangkan) 

� Sholat Ditinjau dalam Medis dan Islam (dr. Hj. Liza, Dinkes Cirebon) 

� Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan (scrib.com) 

� Pengaruh Qur’an terhadap organ tubuh (Dr. Ahmad al-Qadiy, United State Of Amerika) 

� Zikir menurut Islam dan Kesehatan (dr. Hj. Liza, Dinkes Cirebon) 

� Ilmu Penyakit dalam (dr.Hj.Liza, Dinkes Cirebon) 

� My Thesis, Hubungan antara motivasi ibadah, kekebalan stress, dan pencegahan 

gangguan psikosomatik (dr. Hj. Liza, Dinkes Cirebon) 

� Dr Liza Resume Tesis 
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� Makalah mengatasi kegelisahan dalam kajian al-qur’an dan kesehatan (dr. Hj. Liza, 

Dinkes Cirebon) 

� Pendidikan Seks Menurut al-qur’an (Dr. Muhammad Zahiri Awang Mat, Malaysia) 

� Psikologi Al-Qur’an (DR. Lukman Saksono MSc, Drs Anharudin) 

� Manajemen Qalbu (Aa Gym) 

� Kunci Kebahagiaan (Ibn al-Qayim al-Jauziyah) 

� Doa-do’a Ruqyah (Bhatara Semar) 

� Kumpulan Do’a Beradasar Sunnah Nabbawiyah 

� Pola asuh orang tua-anak menurut psikologi dan Rasululloh (dr. Hj. Liza, Dinkes 

Cirebon) 

� Psikologi Islam 

� Renungan-renungan harian (Ishak) 

� Kecerdasan Aspirasi 

� Ramadhan Yang Sehat Dan Mencerdaskan (Marlis Rahman, Ketua LPTQ Sumbar/Wakil 

Gubernur Sumbar) 

� Mensucikan jiwa, Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu (Sa’id Hawwa) 

� Power Through Prayer (E.M Bounds) 

� Gerakan Sholat untuk kesehatan, baik metabolisme dan tekstur tubuh 

(postmetropadang.com) 

� Dampak Medis Sholat Tahajud (forum.upi.edu) 

� Al-Qur’an menenangkan penderita autis (kajianislam.net) 

� Dasar Ilmu Kedokteran (kajianislam.net) 

� Berdoalah jangan sampai punya tetangga jahat (dakwatuna.com) 

� Silaturahim : Menyiram Pohon Persaudaraan (dakwatuna.com) 

� Buku-buku Kesehatan Islami (qultummedia.com) 

� Puasa : menurut fiqh sampai medis (Ahmad Sirajudin) 

� Hubungan Shalat Subuh & ash Shalut Khairu Min an-Naum dengan kesehatan (DR.dr. 

Barita Sitompul. SpJp) 

� Shalat shubuh dan keutamaannya (karismakita.org) 

� Kesehatan dalam Islam (fadlie.web.id) 

� Kesehatan Menurut Pandangan Islam (rotigedang.wordpress.com) 

� Rahasia hidup sehat cara Islam (abbahatun.com) 

� Kajian Ilmiah Kedokteran Islam (dewimarthaindria.multiply.com) 

� Perkembangan Kedokteran Islam (Majalah Nur Hidayah) 
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� Kejayaan Kedokteran Islam (Dr. Fahmi Amhar) 

� Buku Mukjizat gerakan Sholat (dr. sagiran) 

� Buku Terapi Salat tahajud (dr. Moh Sholeh) 

� Buku Panduan diet ala Rasululloh (Indra Kusumah SKL, S.Psi) 

� Buku Peranan Agama dalam kesehatan Mental (Prof. Zakiah Daradjat) 

� Buku Hebat ensiklopedia Mukjizat al-Qur’an dan Hadis 

� Buku-buku Thibbun Nabawy 

� kontribusi peradaban Islam dalam kedokteran gigi (lintasberita.com) 

� Membangun peradaban kedokteran Islam bagian 1,2 dan 3 (KAMMI)  

� Membangun peradaban kedokteran Islam bagian 4 (KAMMI) 

 

� Membangun Peradaban Kedokteran Islam bagian 5 (KAMMI) 

� Kode etik Kedokteran Islam 

� Nabi Muhammad, Al-Qur’an dan sistem pengetahuan manusia 

• AING CIVIC ENTEPRENEUR !!!  

o Andri Wongso : Bosan kita menderita ! Saatnya Bersama ! Bangun Indonesia !  

o Anton Huang : Ayo Wujudkan Entepreneur-entepreneur Indonesia !  

o Bangkit Dong, Sobat! Kita Gapai Kesuksesan  

� 10 Rahasia Pengusaha Sukses  

� Menyembuhkan Masa Lalu (MOTIVASI ISLAMI)  

� Meraih Sukses 

� Sukses dimulai dari mimpi besar (sinarharapan.co.id) 
� Bangsa besar harus punya mimpi besar (kompas.com) 
� Detik-detik lahirnya filosofi orang sukses (andriwongso.com) 
� Berani Bermimpi (andriwongso.com) 
� Mustahil hanyalah sebuah kata – kejar mimpi anda! (bisnisSendiri.com) 
� 6 langkah sukses meralisasikan mimpi menjadi nyata yang sukses 

(inaplas.org) 
� Kata-kata mutiara dari Motivasi Islami. Com 
� Succes story (andriwongso.com) 

• INDONESIA SATU JUTA PROGRAM INTERNASIONAL (Program 

Muhammad Yusuf)  

o INDONESIA BERPOTENSI MENJADI SALAH SATU KEKUATAN UTAMA 

DUNIA (PROGRAM SAYUTI HASIBUAN)  
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� Ajaran Kejawen, Bersama Membangun Bumi Nusantara Berbudi Pekerti 

Luhur (Program Sabdalangit)  

� ANAK INDONESIA TERSENYUM (PROGRAM SETO MULYADI)  

� ASMA AL HUSNA FOR INTERNATIONAL SUPER COP 

(PROGRAM MUHAMMAD YUSUF feat : POLRES KUNINGAN)  

� BUDAYAKAN SAFETY RIDING (PROGRAM LUCKY 

JUNAN SUBIAKTO)  

� DAKWAH MULTIMEDIA (PROGRAM WALISONGO)  

� Harun Yahya: Muslim Indonesia Bersiap Jemput Masa Keemasan  

� HEALINDONESIA, BERSAMA-SAMA SEMBUHKAN INDONESIA 

! (Program Dt. Awan)  

� INDONESIAN 1.000.000 INTERNATIONAL DEEJAYS IN 2015 

(Program Yusuf Dubali)  

� Insan Habluminnallah, Kriteria Pemimpin Masa Depan Bangsa (Program 

Insan Habluminnallah)  

� Konsep ESQ Ary Ginanjar, Tembus Kerajaan Inggris  

� Pecinta Alam Indonesia Abad 21 (Program Lutfi Pratomo)  

� PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA  

� POLISI KEMBALI KE AGAMA (PROGRAM POLRES KUNINGAN)  

� PRO RAKYAT, LEBIH CEPAT LEBIH BAIK, LANJUTKAN! 

(PROGRAM MEGA, JK, DAN SBY)  

� Quantum Ikhlas- The Power of Positive Feeling (Program Erbe Sentanu)  

� Sekolah Alam (Program Lendo Novo)  

• Jangan Bersedih, Kembalilah Ke Agama (Program DR. Aidh al-Qarni)  

o 185 dari 1.000 Penduduk Indonesia Alami Gangguan Jiwa  

o Ajaran Islam Sebagai Metode Mendeteksi Penyakit Fisik dan Mental (NEW!)  

o BAGI ORANG MUKMIN, ADA KEBAIKAN DALAM SEGALA HAL   

o Bersedih: Tak Diajarkan Syariat dan Tak Bermanfaat  

o BERSEMANGAT, WALAUPUN SERING ‘GAGAL’  

o DUNIA ILMIAH BERPALING KEPADA TUHAN   

o Gangguan Kepribadian Antisosial  

o Gangguan Psikosomatik, Tanggulangi Dengan Ibadah Dan Kekebalan Stress  

o Hadapi Hidup Ini Apa Adanya!  

o Hati Menemukan Kedamaian Dengan Mengingat Allah  
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o Iman Adalah Kehidupan  

o Kehidupan di Dunia Ini  

o Kesehatan dan Gangguan Jiwa  

o Kunci Pengokoh Jiwa (Manajemen Qalbu)  

o Landasan & Bimbingan Konseling Agama  

o Mahasiswa Ajak Masyarakat Kembali ke Agama  

o Mengapa Daging Babi Haram?  

o MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI MODALITAS TERAPI (Kumpulan Ebooks, 

Artikel, dan Makalah Kedokteran)  

o Orang Yang Taat Beragama Pengidap Skizofrenia?  

o Stress dan Depresi : Akibat Tidak Menjalankan Agama  

o Yakinilah Bahwa Anda Tetap Mulia Bersama Para Penerima Cobaan!  

• Jangan Hancurkan Keajaiban Organ-organ Tubuh kita dengan Narkoba  

o Bekam Sebagai Detoksifikasi  

o Dipukuli, Terapi untuk Penyalahguna Narkoba  

o Inisiatif Muslim-Yahudi Perangi Narkoba di Inggris  

o Khuruj Fi Sabilillah Sebagai Program CBU Islam Therapy  

o Kumpulan Informasi Seputar Narkoba (Video, Artikel, Web Page, Ebooks, Dll)  

o Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa (XXX) : “Atasi XXX dengan XXX!”  

o Pandangan Agama Hindu Terhadap Bahaya Narkotika  

o Penanggulangan Narkoba ‘Tingkatkan Peran Tokoh Agama’  

o Presiden Yudhoyono Harapkan Peningkatan Perang Terhadap Narkoba  

o Sikap Umat Islam Terhadap Narkoba  

o Truth Or Tradition : Apa kata Alkitab tentang narkoba dan minuman keras?  

• KHALIFAH ALAM SEMESTA DAN SETAN  

o Satu Dunia, Satu Tubuh (Menjadikan Planet Bumi Sebagai Pusat Rehabilitasi)  

� ISLAM THERAPY ANTI VIRUS (NEW!)  

� ISLAM THERAPY ANTIVIRUS (2)  

� ISLAM THERAPY ANTIVIRUS (4) : Scan viruses 

dengan Sofware MYT Antivirus 666…  

• MUHAMMAD DALAM KITAB SUCI DUNIA (Seruan Kepada satu Agama, 

Agama Islam)  

o BUDDHA MERAMALKAN KEDATANGAN MUHAMMAD   

� Umat Budha Dukung Syariat Islam di Aceh  
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o ISLAM DAN TOLERANSI ANTAR AGAMA (Muslim Tionghoa. com)  

o Muhammad Dalam Kitab suci Agama Hindu  

o Muhammad Dalam Kitab Suci Agama Majusi (Zend Avesta Dan Dasatir)  

o Muhammad Dalam Kitab Suci Hindu  

o Muhammad Dalam Kitab Suci Yahudi dan Kristen  

� Abraham David Mandey : Pendeta yang mendapat Hidayah Allah  

� Nourdeen Wildeman: Islam Agama Rasional  

� PROFESOR DAVID BENJAMIN KELDANI B.D : NABI-NABI 

SEJATI HANYA MENGAJARKAN ISLAM  

o Orang-orang Yang Terlibat Terorisme Atas Nama Agama  

� Mereka Membela Diri (Mengenang Tragedi Haur Kuning)  

• Musuh Yang Cerdas : AIDS  

o AIDS Awareness Early Warning System In holy Qur’an  

o Az-Zindani Temukan Obat Anti Virus HIV  

o Dunia Gagal Hentikan HIV/AIDS  

o Free Sex, IDU, dan HIV — Hari AIDS Internasional  

o Keajaiban ASI dari Perempuan yang Terinfeksi HIV  

o Kumpulan Informasi Seputar HIV/AIDS (Video, artikel, web page, ebooks, dll)  

o Menjadikan Agama Alternatif Bagi Pemberantasan AIDS  

o Out Reach dalam Program Islam Therapy  

o Sikap Umat Islam Terhadap HIV/AIDS  

o Tadzkirah Bandung tentang Penanggulangan HIV/AIDS  

o Yang membunuh Odha Bukanlah HIV, tapi ARV/obat AIDS itu sendiri!  

� Virus Hiv bukanlah Causa Prima (Yasar Nurma Foundation)  

� Ebook Islam Therapy, Program Komprehensif Internasional Untuk Menanggulangi 

Masalah Penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa Berbasis 

Ajaran Islam (Edisi Satu Abad Kebangkitan Nasional) di : 

http://www.scribd.com/doc/7540330/EBOOK-ISLAM-THERAPY 

� Klik di sini>> bagi yang ingin membaca Ebook Konsep Dasar Islam Therapy 

Untuk Mendownload Gratis Ebook Konsep Dasar Islam Therapy, Silahkan mengunjungi 

pakdenono.com (Folder ebook > Folder others) 

� Islam Therapy, Nge-mix kebaikan untuk memperbaiki 

� Islam Therapy Community At Facebook 
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