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KATA SAMBUTAN 

 

SAMBUTAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM 

DINAS KEBUDAYAAN KOTA SURAKARTA 

DALAM WEBINAR NASIONAL PERNASKAHAN NUSANTARA  

 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh 

 

Puji Syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul bersama 

dalam Webinar Nasional Pernaskahan Nusantara dengan tema “Wabah dan 

Penyakit dalam Perspektif Naskah-Naskah Kuna”.   

Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 

Keluarga Besar Grup Riset Filologi Melayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Sebelas Maret dan semua pihak yang telah bekerja sama demi terselenggaranya 

kegiatan webinar ini. Melalui webinar ini, para pakar, pecinta, dan pemerhati 

naskah nusantara saling bertemu untuk berbagi ilmu dan bertukar informasi 

mengenai kandungan isi naskah dan nilai-nilai adiluhung warisan leluhur. 

Tantangan yang ada saat ini, bahwa dari ribuan naskah yang kita miliki, 

masih terlalu sedikit jumlah naskah yang dialih aksara dan alih bahasakan. 

Sementara itu, jumlah pakar filologi masih terlalu sedikit. Kondisi naskah-naskah 

kuna juga banyak yang terancam rusak perlu untuk segera dilakukan preservasi, 

baik fisik maupun isi naskahnya.  

Naskah kuno merupakan sumber informasi yang sangat penting yang 

memuat berbagai bukti otentik tentang kehidupan masa lalu. Kandungan isi naskah 

kuno kaya akan potensi informasi dalam hal  politik, ekonomi, sosial-budaya, 

religi, pengajaran berbagai jenis keahlian, serta hal-hal lain terkait dengan 

keperluan hidup manusia saat itu.  
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Berkaitan dengan wabah dan penyakit, beberapa jenis penyakit yang ada 

sekarang sudah pernah dimuat  dalam naskah-naskah kuno nusantara berikut obat-

obatnya. Metode pengobatannya sangat memperhatikan keselarasan hubungan 

antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. 

Dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, penting untuk ditelusuri 

kembali tentang tata laku kehidupan nenek moyang kita dalam menghadapi wabah 

penyakit, solusi, dan pencegahannya. Dengan demikian, melalui kajian naskah-

naskah kuno nusantara ini diharapkan dapat membuka wawasan banyak pihak 

tentang arti pentingnya tentang keberadaan sebuah naskah nusantara.  

Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga dengan webinar ini 

semakin membuka wawasan kita tentang arti penting naskah kuno nusantara dalam 

membangun karakter suatu bangsa, menambah rasa cinta terhadap budaya kita, dan 

menambah semangat kita dalam upaya melestarikan  naskah  kuno  dan nilai-nilai 

kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. 

 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh 

 

 

 

Surakarta, 29 Agustus 2020 

 

 

 

 

Luthfi Khamid, S.S. 

NIP 197610232011011003 
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SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN WEBINAR 
 

Assalamualaikum wr.wb. 

Salam sejahtera dan  bahagia utk kita semua.  

Yth. Kepala Prodi Sastra Indonesia Dr. Dwi Susanto, M.Hum. 

Yth. Kepala UPT Museum Kota Surakarta Luthfi Khamid, S.S. 

Para Pembicara Utama:  

1) Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum. (Staf Ahli Menteri Agama RI, 

Pengampu NGARIKSA) 

2) Prof. Dr. Istadiyantha, M.S. “Naskah-Naskah Pengobatan Melayu” (Guru 

Besar UNS) 

3) Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum “Batik dalam Naskah-Naskah” (Ketua 

HISKI Komisariat UNS) 

4) Dr.  Munawar Holil, M.Hum. “Penyelamatan Naskah-Naskah Nusantara” 

(Ketua Manassa Pusat) 

5) Totok Yasmiran, “Kondisi Naskah-Naskah di Radya Pustaka” (Praktisi 

Tradisi Kentrung, Museum Radyapustaka) 

6) Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi "Merawat Akal Budi 

Perspektif Syair Ikan Manuskrip dari Leiden, Netherlands" (Akademi 

Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Malaysia) 

Para pembicara/pemakalah dan peserta Webinar/Zoominar yang hadir pada acara 

ini. 

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME, Allah swt, atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu secara virtual melalui media 

zoom cloud meeting seperti pagi hari ini. 

Kedua, Fakultas Ilmu Budaya menyambut baik dan memberi penghargaan yang 

tinggi acara ini, dengan harapan forum ini menjadi ajang diskusi, berbagi 

pengalaman, dan menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat bagi 

masyarakat luas. Dengan demikian, forum ini dapat menyadarkan dan 

membangkitkan semangat kita untuk melihat kembali khazanah budaya bangsa 

berupa naskah-naskah warisan leluluhur. Naskah lama bukan benda “wingit” penuh 

misteri gaib yang tidak boleh disentuh, tetapi justru sebaliknya harus menjadi 

sumber pengetahuan untuk memahami berbagai hal, termasuk tentang wabah dan 

penyakit. 
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Pesan RM Ranggasasmita perlu saya sampaikan di sini:  

Siang dalu, den talaten maca iku/ sagung kang lepiyan/ supaya dadiya misil/ 

masalahe wasiteng tyas aja samar/ yen tan kaur, mamaca ing saben dalu/ yen 

ratri kewala/ den sregep ngeling-elingi/ rasakena murade dan maksudira/ den 

gumathuk, ing tekadnya nyambut-nyambut/ manawa kapiran/ utawa kang tutul 

petis 

Suluk Martabat Sanga karya Mas Ronggosasmita (dalam Suluk Acih, 1815). 

Sang pujangga mengajak pembaca untuk membaca karya-karya teladan yang tak 

lagi dibaca dengan aktif dan cermat. Teks kuno harus diakrabi, dibaca serius, untuk 

membangkitkan pemahaman kontemporer akan makna dan muradnya. 

Terakhir, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Para Nara Sumber, 

pemakalah dan peserta seminar, Kaprodi Sasindo, Kepala UPT Museum Kota 

Surakarta, dan panitia seminar yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan 

acara ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadi amal ibadah. 

Dengan mengucap Bismillahirohman nirrohim, acara Webinar dengan tema 

Wabah dan Penyakit dalam Persepektif Naskah-Naskah Kuna saya nyatakan 

dibuka. 

Selamat berseminar, wassalamu alaikum wr,wb. 

 

 

 

Surakarta, 29 Agustus 2020 

 

Dekan Fakultas Ilmu Budaya 

 

 

 

Prof. Dr. Warto, M.Hum. 

NIP 196109251986031001 
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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala bahwa webinar pernaskahan Nusantara dengan tema "Wabah 

Penyakit dalam Perspektif Naskah-naskah Nusantara" yang diselenggarakan oleh 

grup riset filologi Melayu, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret pada 

tanggal 29-30 Agustus 2020 ini dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja tidak 

terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah mendukung sepenuhnya nya 

webinar tersebut. 

Izinkanlah Pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada panitia untuk 

menyelenggarakan webinar ini. 

1. Pertama-tama ucapan terima kasih disampaikan kepada ketua lembaga 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Sebelas Maret. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Sebelas Maret yang telah memberi dukungan sarana dan 

prasarana. 

2. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada UPT Museum Kota 

Surakarta yang telah ikut membantu pelaksanaan webinar ini dalam bentuk 

kerja sama yang sudah dirintis sejak 2 tahun terakhir ini. Kami berharap 

kerja sama ini ini dapat berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kami 

merasa gembira bahwa webinar ini Ini mendapat antusiasme dari berbagai 

kalangan dari seluruh Nusantara. Terima kasih kepada seluruh pembicara 

yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan tentang naskah-naskah 

nusantara dalam hubungan dengan kesehatan. Secara khusus, kami 

menyampaikan terima kasih kepada sebutkan nama pembicara utama yg 

telah membukakan wawasan keilmuan tentang naskah nusantara. Kepada 
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segenap pembicara yang lain, dengan tulus kami juga menyampaikan terima 

kasih atas partisipasinya teriring. Harapan semoga kegiatan seperti ini dapat 

kita lanjutkan di masa yang akan datang. 

Akhirnya, kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan webinar ini 

masih banyak kekurangan-kekurangan. Namun demikian, kami berharap bahwa 

prosiding yang terbit ini akan menjadi monumen yang berharga Bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang naskah-naskah nusantara. Prosiding ini 

memuat sejumlah 20 artikel dengan cakupan bidang yang meliputi terapi sufistik, 

merawat akal budi, rajah, litografi, jampi-jampi, caos dahar, syair Hamzah Fansuri, 

sikap batin, primbon jawa, hubungan pengobatan tradisional dengan covid-19, 

Legenda pagebluk, tabut, dan lain-lain yang sangat menarik untuk dikaji. 

Kami berharap bahwa prosiding ini mampu memberikan sumbangan kepada 

ilmu pengetahuan, khususnya kajian-kajian tentang naskah-naskah nusantara. Kami 

menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan-

kekurangan titik karena itu kami berharap, semoga di masa depan kekurangan-

kekurangan ini dapat diperbaiki. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang 

kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih atas 

sumbangsih Bapak/Ibu dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini. 

 

 

 

 

Surakarta, 29 Agustus 2020 

 

Ketua Grup Riset Filologi Melayu 

 

 

 

Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum. 

NIP 196409181989031001 
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KEUTAMAAN THIBBUN-NABAWI DAN PENGOBATAN KHAS MELAYU 

Istadiyantha 

Email: istadiyantha@staff.uns.ac.id 

 

ABSTRACT 

The Qur'an as a written text revealed to Prophet Muhammad is a very remarkable text 

in terms of its authenticity. The contents of this text are quite universal, but apart from 

the Qur'an there is the Assunnah which is the Prophet Muhammad's word (qaul), deed 

(af'al), and decision (taqrir).  One important aspect, as one of the Qur'an's contents and 

Prophet Muhammad's life practices is the Islamic health system or Thibbun-nabawi. 

Thibbun-nabawi also preserves the Arab medicinal tradition that is still considered 

useful. 

The teachings about Thibbun-nabawi spread its influence throughout the world from 

time to time, one of them to the Malay area. This influence was brought by the Arabs 

who came to the archipelago and the Indonesians went to Arab lands vice versa. 

According to the Malay tradition, there are some treatments that still retain their 

ancestors' old practices but others have combined them with Islamic practice. Treatment 

in Islam, healthcare system is both physical and emotional, some are direct and there 

are acts that do not address treatment directly and others are preventive. Many 

documents in the form of Malay medicine manuscripts scattered across countries, and 

the number of manuscripts residing in Indonesia is very small. This study of literature is 

expected to contribute to health management from Islamic teaching and Malay 

medicine aspects. 

Keywords : Thibbun-nabawy/faithhealing; Malayic Manuscripts; Malay 

Medicine 

 

Pendahuluan 

Istilah ath-Thibbun Nabawi mulai dimunculkan oleh para ulama muslim yang 

ahli bidang ilmu pengobatan pada abad 13-14 M. Saat itu beberapa ulama ingin 

mempopulerkan ilmu kedokteran dalam bingkai keimanan sehingga praktik 

pengobatan terjaga dari kesyirikan, takhayul, dan khurafat (Hikmatir Ikhlas: 2015). 

Tercatat seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengulas ath-Thibbun Nabawi 

dalam kitabnya Zaadul Maad fi Hadyi Khairil Ibad, Ibnu Muflih al-Maqdisi dalam 

Al-Adab asy-syar’iyyah, dan Imam adz-Dzahabi yang dikatakan juga menulis Kitab 

mailto:istadiyantha@staff.uns.ac.id
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Thibbun Nabawi. Selain itu, dikalangan dokter ada Abdul Latif al-Baghdadi, 

penulis buku penyakit diabetes yang juga disebut pemilik Al-Tibb min al-Kitab wa 

al-Sunna.  

Penulisan buku Ath-Thibbun Nabawi masih terjaga hingga beberapa abad 

kemudian, seperti Imam Suyuthi yang hidup pada abad 15 M. Ketika kekhalifahan 

Islam meredup, hegemoni berpindah ke Eropa karena renaisans Barat. Akhirnya, 

hal ini berdampak juga bagi dunia Islam. Kolonialisme mencengkeram wilayah 

kaum Muslimin lantas banyak karya ulama dan ilmuwan Islam yang dimusnahkan 

atau diambil alih penjajah, tak terkecuali di Indonesia (Hikmatir Ikhlas: 2015). 

 

Lingkup Thibbun-nabawi  

Imam Ibnu Muflih menyatakan dalam kitab Al-Adab asy-Syar’iyyah, Zaid 

ibn Aslam menyebutkan pada zaman Rasulullah s.a.w. ada seorang lelaki yang 

terluka lalu darahnya menggumpal. Lelaki itu kemudian mengundang dua orang 

laki-laki dari Bani Anmar untuk memeriksa kondisinya. Ia pun meyakini bahwa 

Rasulullah s.a.w. bertanya pada mereka berdua, “Siapakah diantara kalian berdua 

yang paling ahli di bidang pengobatan?” 

“Apakah ilmu pengobatan itu ada baiknya ya Rasulullah?” kata mereka. 

Beliau bersabda, “Obat itu diturunkan oleh Tuhan Yang menurunkan 

penyakit.”Dalam hadist disebutkan: “Siapa yang berlagak melakukan pengobatan 

padahal ia tidak mengetahui ilmu pengobatan, maka ia akan dimintai 

pertanggungjawaban.” (HR. Abu Dawud no.4586, disahihkan Al Albani dalam 

Shahih Abu Dawud). 

Tercatat seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengulas ath-Thibbun Nabawi 

dalam kitabnya Zaadul Maad fi Hadyi Khairil Ibad, Ibnu Muflih al-Maqdisi dalam 

Al-Adab asy-syar’iyyah, dan Imam adz-Dzahabi yang dikatakan juga menulis Kitab 

Thibbun Nabawi. Selain itu, dikalangan dokter ada Abdul Latif al-Baghdadi, 
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penulis buku penyakit diabetes yang juga disebut pemilik Al-Tibb min al-Kitab wa 

al-Sunna. 

Penulisan buku Ath-Thibbun Nabawi masih terjaga hingga beberapa abad 

kemudian, seperti Imam Suyuthi yang hidup pada abad 15 M. Ketika kekhalifahan 

Islam meredup, hegemoni berpindah ke Eropa karena renaisans Barat. Akhirnya, 

hal ini berdampak juga bagi dunia Islam. Kolonialisme mencengkeram wilayah 

kaum Muslimin lantas banyak karya ulama dan ilmuwan Islam yang dimusnahkan 

atau diambil alih penjajah, tak terkecuali di Indonesia. 

Kitab Ath-Thibbun Nabawi karya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah 

rahimahullah bukan buku sembarangan. Pertanyaannya di sini, berapa banyak yang 

tahu dan paham mengenai literatur Ath-Thibbun Nabawi? Kenyataannya justru kini 

para praktisi yang mendeklarasikan dirinya sebagai pengobat Ath-Thibbun Nabawi, 

jangankan paham filosofi kedokteran terkait terkait dengan kitab Ath-Thibbun 

Nabawi, membaca kitabnya pun mungkin belu pernah. Di samping itu, kebanyakan 

mereka bukanlah berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Padahal, 

Rasulullah s.a.w. menekankan pentingnya kompetensi. Thibbun-nabawi adalah 

praktik perawatan kesehatan berdasarkan apa yang dilakukan, dikatakan, dan 

dizinkan oleh nabi muhammad saw.yang tertuang dalam alquran dan alhadits. 

Pengobatan khas melayu di sini adalah tradisi pengobatan yang dilakukan oleh 

orang-orang daerah Melayu. Melayu adalah bahasa dan bangsa di sumatera, 

semenanjung malaysia, dan pelbagai daerah di Asia Tenggara 

(https://kbbi.web.id/melayu). 

 Alquran sebagai suatu teks tertulis, sejak awal turunnya pada tahun 611 M. 

saat turunnya ayat “Iqra””, yang menandai awal kenabian Muhammad saw.  

 A. Teeuw mengatakan, bahwa kemurnian Alquran dari sejak turunnya 

sampai sekarang, merupakan hak yang luar biasa (A. Teeuw, 1984: 251-

252).  

 Dalam hal Alquran pun kita menghadapi sebuah teks yang 

oleh umat Islam dianggap sebagai firman Tuhan yang 

https://kbbi.web.id/Melayu
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diturunkan Tuhan lewat mulut Nabi Muhammad demi 

kesselamatan umat manusia.  Teks harafiah kitab suci ini 

menurut keyakinan  penganut agama Islam diselamatkan 

Tuhan dari perusakan dan penyimpangan, dan atas usaha para 

ulama pada awal sejarah Islam ditetapkan dan dikodifikasikan 

untuk selama-lamanya, justru ubtuk menghindari bahaya 

perusakan yang mengancamsetiap teks yang diturunkan terus-

menerus. Dari segi penurunan teks ini memang juga suatu 

kasus yang sangat khas dan luar biasa.  

 Sebab teks mana pun juga tidak lupus dari proses perubahan, 

perusakan, penyesuaian, peerkembangan, dan pembaharuan 

(A. Teeuw, 1984: 251-252).  

 

Treatment Kesehatan 

a. Asupan makanan yang berkualitas: “Hai sekalian manusia, makanlah yang 

halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” {QS 2 (Al-Baqarah: 168)}. Penulis mendapat 

informasi dari London (2016) seorang mahasiswa di UK sdg bepergian ke 

Slovenia, di daerah itu ada mewabah virus yang menyebabkan badan lemas, 

sampai tak bisa jalan,  setelah mahasiswa itu sampai di London nerobat ke 

dokter, treatment yang dilakukan oleh dokter adalah: “istirahat cukup dan 

asupan makanan yang baik, dokter tidak memberikan sebutir obat pun”. 

b. Preventif 

Larangan minum minuman keras {QS 5 (Almaidah: 90 – 91), minum 

sambil berdiri; meniup makanan agar minuman panas lekas dingin, 

memakan makanan yang busuk/basi atau menjijikkan {QS 7 (Al-A’raf: 

157), 

c. Menjaga kebersihan; {QS 2 (Albaqarah: 222)}. ayat tentang menjaga 

kebersihan lahir batin, bersiwak/ membersihkan gigi jika tidak 

memberatkan) diperintahkan untuk dilakukan setiap akan shalat fardhu 

(hadis). 
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d. Tindakan untuk antisipasi kesehatan: khitan, bekam, mencukur rambut yang 

tiak perlu, dan memotong kuku (dikuatkan dalam hadis), 

e. Menjaga ketenangan jiwa: tidak marah, tidak bersedih, tidak takut, tidak iri, 

dilarang pesimis, dsb. “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang 

malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa 

dari rahmat Allah swt. Sesungguhnya Allah Subhanahu 

Wata’alamengampuni 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)” [QS 39 (Az Zumar: 53-54)}. 

f. Menjaga istirahat dan tidak memforsir diri {QS 73 (Al-Muzammil)} tentang 

manajemen istirahat dan ibadah; Mengukur kemampuan diri {QS 2 

Albaqarah: 286)]: tidak boleh memforsir diri. 

g. Terapi spiritual Islami adalah salah satu paradigma dalam dimensi psikologi 

yang mulai banyak dikaji dan dipraktekkan oleh kalangan masyarakat. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pendapat para profesional 

menunjukkan adanya pengaruh terapi spiritual islami terhadap 

penanggulangan depresi. David Hawkin amat terkenal pendapatnya bahwa 

emosional yang terkendali secara baik akan berefek terhadap kesehatan. 

Ternyata semua iyu telah banyak diungkap oleh Alquran. 

Dengan demikian teori kesehatan yang diajarkan oleh Alquran harus 

digunakan secara terpadu dari berbagai aspek yang langsung maupun tidak 

langsung menunuju aspek perawatan krsehatan, tetapi jika aspek-aspek itu 

dilakukan secara utuh maka orang itu akan sehat. Pengamalan ajaran agama 

secara “Kaaffah” atau sempurna ini yang mengundang sifat Allah yang 

Maha Rahman menyembuhkan hambanya  (QS 26 (Asy-Syuara: 80)). 

Teori kesehatan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad, di masa Pandemi 

ini (2020), terkenal di luar negeri. Contoh pemasangan poster di Chicago: 
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Tiga pesan Rasulullah terpampang di jalan Chicago, saat dunia sedang 

dilanda wabah coovid-19: Lembaga yang memassang iklan tersebut adalah 

Gainpeace. GainPeace telah meluncurkan papan iklan untuk menghormati para 

pahlawan yang berada di garis depan, merawat mereka yang terkena dampak 

Covid-19. Papan iklan ini juga menyoroti nasihat luar biasa Nabi Muhammad SAW, 

mengenai pencegahan dan pedoman selama pandemi, Republika, 20 April 2020 

(https://www.republika.co.id/berita/q92izk484/reklame-memuat-tiga-pesan-

rasulullah-terpasang-di-chicago). 

 

Ath-Thibbun Nabawi Bukan Perdukunan 

Beberapa waktu belakangan ini ada oknum-oknum yang mengaku praktisi 

Ath-Thibbun Nabawi, terbelit masalah. Bukan ringan masalahnya, mereka dituduh 

melakukan praktik perdukunan. Peristiwa ini tentu menyedihkan karena menodai 

citra Ath-Thibbun Nabawi, sebagai pengobatan yang rasional. Di sisi lain, tidak 

sedikit ahli menganggap metode pengoabatan Nabi s.a.w. tidak rasional dan 

menyebut pelakunya dukun. 

Allah s.w.t. berfirman,  

https://www.republika.co.id/berita/q92izk484/reklame-memuat-tiga-pesan-rasulullah-terpasang-di-chicago
https://www.republika.co.id/berita/q92izk484/reklame-memuat-tiga-pesan-rasulullah-terpasang-di-chicago
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“Dan kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi obat dan rahmat 

bagi orang-orang yang beriman. Dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada 

orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. Al Isra’: 82). 

Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al Asy’ari r.a. Ia berkata, “Kami 

melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Kami pun berkata: “Wahai Rasulullah, 

bagaimana pendapat engkau tentang hal tersebut?” Rasulullah s.a.w. menjawab: 

“Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan suatu ruqyah 

selama tidak mengandung unsur kemusyrikan.” (HR. Muslim).  

 Dalam riwayat lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melarang 

ruqyah, sebagaimana riwayat berikut ini : 

 Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam melarang ruqyah dan adalah keluarga Amr bin Hazm memiliki bacaan 

ruqyah yang mereka pakai untuk meruqyah dari sengatan kalajengking. Mereka 

datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya engkau melarang dari ruqyah dan kami memiliki bacaan 

ruqyah yang kami pakai untuk meruqyah dari sengatan kalajengking.” 

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Perlihatkan kepadaku bacaan 

ruqyah kalian.” Mereka pun memerlihatkannya (membacakannya) kepada 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, 

“Aku lihat tidak apa-apa. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi 

manfaat kepada saudaranya, lakukanlah.” (Sahih, HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-

Baihaqi, dan yang lain. Lihat secara rinci dalam Silsilah ash-Shahihah, 472). 

Saat Nabi s.a.w. dan para ulama yang berkompeten berupaya membersihkan 

budaya perdukunan, justru ada saja orang yang terus berkamuflase sebagai praktik 

ath-Thibbun Nabawi, tetapi dalam prakteknya jauh dari tuntunan Islam. Mereka 

melakukan itu demi keuntungan finansial semata. 

Imam Ibnul Qayyim sejatinya menulis perihal Ath-Thibbun Nabawi untuk 

meluruskan pemahaman para dokter yang pada waktu itu terjerembab dalam 

filsafat menyimpang. Itulah alasannya, tetapi walau sudah diterjemahkan dalam 
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bahasa Indonesia, kita kadang tidak akan mengerti begitu saja maksud dan tujuan 

beliau membahas sesuatu sehingga dianggap melenceng dari pemabahasan 

mengenai pengobatan. 

Dalam Musnad dan lainnya diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau 

bersabda, “Tidak ada bencana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada 

perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi berbagai suap makanan 

yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, ia bisa mengisi 

sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga 

sisinya untuk napasnya.” (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). 

Ketika membahas hadist etika makan di atas, Ibnul Qayyim menyentuh 

pembahasan komposisi manusia, yakni terdiri atas unsur tanah, udara, dan air. 

Mengapa pembahasan kemudian jadi melebar ke dalam ranah filsafat? Itu karena 

urutan pertama doktrin ilmu pengobatan yang dianut kalangan mayoritas mereka 

waktu itu adalah unsur kosmologi. 

Unsur yang dimaksud dalam bahasa Inggris disebut element, bahasa Arabnya 

al-Arkan. Unsur tersebut hanya terdiri atas empat komponan bukan seperti unsur 

kimia dalam sistem periodik. Unsur itu antara lain tanah, udara, air dan api, Dalam 

ayat penciptaan jelas disebutkan komponan penyusun tubuh manusia. 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat 

kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (QS. Al Hijr: 28).  

Dalam ayat lain disebutkan: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia 

dari air... (QS. Al Furqon: 54). 

Pada tahap selanjutnya ditiupkanlah ruh sehingga manusia hidup dan 

bernapas untuk menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida sebagai 

sisa produksi energi di dalam tubuh.  
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Kitab Thibb, dalam khazanah Naskah Melayu 

 Sebagian naskah Melayu yang membahas tentang pengobatan, ditulis dalam 

korpos sub-genre Naskah Melayu tentang Kitab Tibb, korpus manuskrip kitab Tibb 

yang dikenal dalam manuskrip Melayu adalah sebuah sub-genre dari kepustakaan 

tradisional Melayu yang berisi tentang aneka macam pengetahuan, seperti tabir 

mimpi, tasawuf, ilmu faraidh, hisab, astrologi, ilmu perhitungan, ilmu falaq, dan 

pengobatan tradisional (https://jantungmelayu.com/2018/04/kitab-tib-manuskrip-

obat-dan-ilmu-tradisional-melayu/). 

 “Naskah obat obat Melayu sudah hilang semua. Dari sekitar dua tahun 

riset yang kita lakukan, hampir seluruh naskah naskah kuno pengobatan Melayu 

itu berada di luar negeri, terutama di Inggris, Malaysia dan Singapura. Tidak 

sedikit naskah itu berada di Leiden Belanda.,” ujar Pengelola Museum Sang Nila 

Utama Riau, Yoserizal Zen, di Pekanbaru, Jumat (17/9). 

 Yoserizal menyebut, dari inventarisir dan riset yang dilakukan Museum 

Sang Nila Utama, diketahui sedikitnya 300-an naskah naskah pengobatan kuno, 

yang berisi ribuan jenis dan pengetahuan obat obatan Melayu Riau berada di 

Malaysia dan Singapura. Puluhan naskah lainnya, berada di London Inggris dan 

Leiden, Belanda (https://nasional.tempo.co/read/278693/naskah-obat-obatan-

melayu-kuno-raib/full&view=ok). 

 

Simpulan 

 Pengobatan secara Islami prinsipnya bersifat lahiriah dan batiniah, secara 

langsung maupun antisipatif. Kepatuhan kepada agama secara sempurna “kaaffah” 

amat membantu proses perawatan dan penanganan kesehatan. Pengobatan 

Thibbun-nabawy dan pengobatan tradisional khas Melayu amat penting dilakukan 

penelitian lebih seksama. Artikel ini hanya merpakan percikan pemikiran yang 

sederhana, yang semestinya harus ditindaklanjuti menuju kajian yang lebih detil 

dan sistematis. Thibbun-nabawy yang berkembang di Nusantara segera saja 

https://jantungmelayu.com/2018/04/kitab-tib-manuskrip-obat-dan-ilmu-tradisional-melayu/
https://jantungmelayu.com/2018/04/kitab-tib-manuskrip-obat-dan-ilmu-tradisional-melayu/
https://nasional.tempo.co/read/278693/naskah-obat-obatan-melayu-kuno-raib/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/278693/naskah-obat-obatan-melayu-kuno-raib/full&view=ok
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beradaptasi dengan budaya setempat. Demikian pula tradisi pengobatan Melayu 

tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal sebelumnya. Penelitian lebih lanjut 

tentang Thibbun-nabawy cukup tersedia data dan referensi untuk didalaminya. 

Sedangkan penelitian lebih lanjut tentang pengobatan khas Melayu terkendala oleh 

sejumla referensi berupa naskah yang sudah banyak berpindah ke mancanegara. 
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