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VISI
Terwujudnya Masyarakat Internasional yang beriman, sehat lahir-batin, mencintai

ilmu pengetahuan, bersatu, serta sukses di dunia dan di akhirat.

MISI
 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



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 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 Psikopatologi 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 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 tujuan yang harus kita dukung seperti ESQ (Ary Ginanjar), 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 dakwah (penyuluhan), mencari dan menyebarluaskan

informasi, Ilmu ekonomi, Ilmu pendidikan, Psikologi, Iptek, Politik, Ilmu komunikasi, Management,

Mnemonik, Konseling, memberdayakan SDM, Sosiologi, Leadership, dll.

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



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 sayasemakin dekat kepada kesempurnaan. Saya tidak tertarik untuk menjadi

terapis. 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. Saya pun menyarankan kepada setiap organisasi Islam termasuk remaja

masjid, ada tim yang mempelajari Islam Therapy sehingga bisa menangani korban Narkoba, HIV, dan

psikopatologi 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.

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.

Buku 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. Penyusun

pun yakin bahwa dalam buku ini akan banyak sekali kesalahan terutama dalam hal pengutipan. Karena

itu, penyusun memberitahukan sumber pengutipan 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 buku 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.

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 06-10-2008

Muhammad Yusuf

Alamat E-mail :
islamtherapy@yahoo.com

Silahkan download gratis E-book Konsep Dasar Islam Therapy di www.pakdenono.com



SEKILAS BAHAYA NARKOBA, HIV/AIDS, DAN GANGGUAN JIWA

ISLAM ADALAH AGAMA UNIVERSAL (UNIVERSAL RELIGION)

Islam Therapy, Program Komprehensif Internasional untuk Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan-

Narkoba, HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa

Kecerdasan Qalbiah

Entrepreneurship

Ilmu Kesehatan

Membaca dan Menulis

Ilmu Dakwah (Penyuluhan)

Hak Asasi Manusia

Ilmu Perang

Mencari dan menyebarluaskan informasi

Seni

Ilmu ekonomi

Ilmu pendidikan

Psikologi

Iptek

Politik

Ilmu komunikasi

Management

Mnemonik

Konseling

Memberdayakan SDM

Sosiologi dan Kebudayaan

Leadership

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 Ibadah Haji

Terapi Zakat

Terapi Olah raga

Terapi Sedekah

Terapi Bekerja

Terapi Menghindari Makanan dan Minuman Haram

Terapi Berkhitan

Terapi Menceritakan Nikmat-nikmat dari Allah

Terapi Menyibukkan diri dengan ilmu dan Amal yang bermanfaat

Terapi Mengendalikan nafsu dan Menghindari dosa

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 Menjaga Lisan

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

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 Kasih Sayang,

Terapi Berserah diri dan Bertawakal kepada Allah

Memusatkan perhatian pada saat sekarang

Terapi Bersyukur

Terapi Takut Kepada Allah

Terapi Menjadikan Islam sebagai Solusi Untuk Menyelesaikan segala masalah

Dan Lain-lain

Penjelasan Singkat beberapa Metode Terapi dengan Thibbun Nabawi

Al-Hijamah/Bekam/Cupping Metodh

Ruqyah (Healing Words) + Hexagonal Water

Terapi ASI (Air Susu Ibu)

Madu

Habbatusauda (Black Cumin)

Kolostrum

Obat-obatan dan Suplemen alami (Makrobiotika)

Terapi Bubur

Terapi Bercelak

Terapi Jus (Juice)

Terapi Tidur (Istirahat)

Terapi Memukul Paha

Terapi Tidak Putus Asa

Dan lain-lain

Indonesia Bebas Narkoba 2015

Program-program Dasar Islam Therapy

1. Jangan Bersedih, Kembalilah Ke Agama

2. Islam Therapy On The Screen

3. Pemulihan Fisik dan Mental

a. Forum Kedokteran Islam Indonesia (FOKI)

b. Metode Prof. Dadang Hawari

c. INABAH

4. Perubahan Perilaku dan Gaya Hidup

a. Khuruj Fi Sabilillah

b. ESQ

c. Manajemen Qalbu (MQ)

5. Tenda Religi

6. Sains FM

7. Taman Bacaan, Audio & Audiovisual



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, Bandung Plus Support, Kemuning Plus

Support, PKBI Bandung, PKBI Cirebon, Yayasan Maha Kasih, Cirebon Plus Support, Cirebon

Addict Community, FKPA, Paguyuban Seniman Jalanan (PSJ), Ikatan Persaudaraan Korban

Napza Berkarya (IPKNB), Seluruh KDS, seluruh teman-teman di pelatihan penanganan

korban narkoba dan HIV/AIDS, 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, serta

kepada segenap yang berjasa pada Islam Therapy yang tak dapat saya sebutkan satu

persatu.. hatur nuhun pisan.



”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 kealalaian 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 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, 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 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. 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 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 yan 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.

Sekilas Bahaya HIV/AIDS

”HIV Stop With Me..

HIV adalah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT”

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

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 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.



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.



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.

(Dari berbagai Sumber)



”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..



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)

slam 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.

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 Islam.



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

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 akhirat1.

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.

1
”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)



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 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 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)

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.

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 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



Program Komprehensif Internasional untuk
menanggulangi Masalah Penyalahgunaan Narkoba,

HIV/AIDS, dan Gangguan Jiwa, Berbasis Ajaran 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.

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.

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.

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.

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.

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 dihari 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.

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).

”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)

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. 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.

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.

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) 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. 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. 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.

Mencari dan Menyebarluaskan Informasi

Ilmu 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.



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 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 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 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 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.

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 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.

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:

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.



“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.

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
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

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.

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 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 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.

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

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 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.

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.

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)

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.

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, entrepreneur, 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.

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



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. 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.

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.

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 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.

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.

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)2

”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

2 Nasihat-nasihat pembangkit motivasi ini dikutip dari buku karya Drs. NurHidayat, yang berjudul Nasihat-nasihat Tokoh-

Tokoh Terkenal Dunia, diterbitkan oleh Nuansa Aulia.



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

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"

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), 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.

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)



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 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 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.

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 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 :

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 ???

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,

Artikel Kesehatan Islami



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 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 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. (Yusuf

Assidiq/Republika Online/http://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”.



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”.

Dr. Benny Ardjil, SpKJ (Kapuslab T & R BNN) : ”Dengan 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 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.

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)

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.

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.

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.

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 Indonesia 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 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.

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.

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 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. Pada umur tua sekali otak akan tetap sejahtera.

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)

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.

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.

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.

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.

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?"

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.

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.

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”.

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).

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 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”

Terapi Berkhitan

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."

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.

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 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 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

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 sekali pun 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 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-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)

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 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 dan Berjabat tangan

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 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..

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.



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.

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.

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 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)

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.

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)

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.

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, 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.

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.

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.

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.

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. 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.

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.

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”

” 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.

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

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.

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.



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 – 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.

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 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 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 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).

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.

Sahabat, 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).

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.

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.

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, 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 mati3 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?!”

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)

Di depan telah penyusun sampaikan bahwa 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

3
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.



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.

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. 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.

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 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, 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 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 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 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:

"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.

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)



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-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



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”

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 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 semua air yang ada di lingkungan panti, mulai dari air minum, air

mandi, dan sebagainya menjadi 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 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 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.



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 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 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.

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?

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
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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".

Sumber: http://www.mynutrend.com/keajaibanmadu.html



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.

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.
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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

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.

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 mencukupinya.

Sumber: http://safuan.wordpress.com/2007/09/21/habbatussauda/

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

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.

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”4.

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.

4 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.



Nature’s Plus adalah satu-satunya pabrik suplemen yang mendapatkan penghargaan dari

UNESCO (Badan PBB)

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 saja5.

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 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

5 Sesuai dengan ajaran Islam bahwa sebaik-baik perkara adalah pertengahan.-tambahan dari penyusun



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, 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

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 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, 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 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

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)

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)

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, Minyak Zaitun, 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)



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.

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.



Ini merupakan program-program dasar yang diajukan oleh Islam Therapy. Sesuaikanlah dengan

situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana yang ada. Masing-masing program ini memiliki

kekurangan dan kelebihan. Diharapkan dengan cara disatukan, akan menjadi suatu sistem yang

saling terkait, saling melengkapi kelebihan dan saling menutupi kekurangan.

1) Jangan Bersedih, Kembalilah 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.

2) Islam Therapy On The Screen

Adalah acara pemutaran Film-film Sains Islami, bahaya penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, bahaya

kecelakaan lalu-lintas, 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.

3) Pemulihan 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.

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. 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.



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 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 Association.

{Hasil pencarian lembaga yang berhubungan dengan Islam Therapy melalui internet}

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

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.

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.

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.



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, juga 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

Inabah

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

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

Jl. Sidotopo Kidul 146-148, Telp. (031) 3760534

Jl. Semampir No. 43 – 47 Surabaya. Telp.(031) 5920234, 5930245

4) Perubahan Perilaku dan Gaya Hidup

Khuruj Fi Sabilillah

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.

Bagi yang tidak sedang dalam ketergantungan Narkoba, bisa langsung mencoba ikut khuruj fi

sabilillah sedangkan bagi yang masih ketergantungan, 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.

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, 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/Terapeutik Community), ada

amalan maqami (amalan ketika di daerah sendiri bersama warga sekitar dan keluarga/Family

Therapy and Couple Support)

Demand Reduction (pengurangan dampak buruk) dan Supply 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.

ESQ

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.

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.

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

Manajemen Qalbu (MQ)

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. 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 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 mudah-

mudahan kita menjadi contoh awal bagaimana menjadikan hidup indah dan prestatif dengan bening

hati, Insya Allah.

5) 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.



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?”

6) Sains 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.

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.

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’.

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.

7) 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.



8) 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.

”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)

Silahkan kirim kritik yang membangun, saran, atau informasi yang sesuai dengan visi dan misi Islam
Therapy melalui E-mail : islamtherapy@yahoo.com

Bagi yang ingin membantu pendanaan, silahkan transfer ke
nomor rekening : 134-00-0496143-8 (Bank Mandiri)



Penutup

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.


