












Assalamu’alaikum Wr. Wb.



“TIPS SEHAT DI BULAN RAMADHAN 
DI MASA TAHUN PANDEMI”

Oleh :
dr. Mohamad Zia Ul Haq



"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal."

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-

sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”
(QS. Ali Imran : 190-191)















“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak
mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan

dahaga.” (HR. Ath-Thabrani).



Puasa menyehatkan tubuh 
manusia.

• HR Ibnu Sunni dan Abu Nuaim
”Berpuasalah niscaya kamu sehat.”

• HR Thabrani
“Berperanglah niscaya kamu mendapat keuntungan 
(ghanimah), berpuasalah niscaya kamu sehat, 
berpergilah niscaya kamu mendapat kekayaan.”
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• Puasa memang memberikan rasa lapar dan haus yang 
berakibat melemahkan tubuh namun akan
menormalkan fungsi jantung,meningkatkan Imunitas
Tubuh, mengistirahatkan hati, membakar lemak 
dibawah kulit, memfungsikan cadangan protein, 
merangsang hormon, mengistirahatkan organ 
pencernaan, mengobati penyakit, menghilangkan
endapan racun di dalam tubuh, menyehatkan fungsi
ginjal, mencerdaskan otak, dll. 



• Seorang dokter pada zaman rosul yang bernama haris 
bin kaldah mengatakan lambung adalah rumah 
penyakit dan puasa adalah pangkal segala obat.

• Orang islam hidup bukan untuk makan dan juga 
makan bukan untuk hidup melainkan hidup dan 
makan semata – mata untuk pengabdian terhadap 
Alloh SWT.

• Seorang tabib diutus oleh raja mesir kepada 
rosululloh sebagai ungkapan solidaritas sosial, namun 
penduduk madinah tidak ada seorangpun berobat 
dan akhirnya pulang dan bertanya kepada rosululloh 
apa rahasianya :
HR Abu Daud :
“kami kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar 
dan bila makan kami tidak sampai kenyang.”



• HR Thabrani
“lambung bermasalah maka semua organ akan 
bermasalah.”

• HR Bukhori Muslim
“orang beriman makan dalam 1 usus, sedangkan orang 
kafir makan dalam 7 usus.”

• HR Thabrani
“Lambung ( perut ) adalah kolam tubuh. Urat – urat 
seluruhnya bermuara kepadanya, karena itu jika lambung 
sehat maka urat – urat akan tumbuh sehat, jika lambung 
sakit maka urat – urat akan tumbuh sakit.”

• HR Ibnu Majah
“segala sesuatu ada zakatnya dan zakat tubuh adalah 
puasa.”



• Di lambung makanan ditampung dan dicerna selama 4 
jam, diusus diolah sampai diserap selama 4 jam. Jadi
total 8 jam, kalo diibaratkan kita makan 3 kali sehari, 
sedang puasa hanya 2 kali sehari

07.00 14.00 20.00 04.00 18.00

+ 8 + 8 + 8 + 8 + 8 

15.00 22.00 04.00 12.00 02.00
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• Penelitian Journal Science Vol.325 juli 2009.
Penelitian 76 Kera Jenis Rhesus (Macala Mulatta), Penelitian 1989-

2009 dengan umur rata-rata kera 27 tahun.
Gol.I Diberi makan puas (ad libitum).
Gol.II Dibatasi Kalori 30%.

Hasil :
Gol.I : mati 37 % (akibat DM, Kardiovaskuler, Kanker dan Atrofi

Otak).
Gol.II : mati hanya 13%.
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Tips Penting Dalam Berpuasa

• HR Abu Daud dan Tirmidzi
“Jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma, jika tidak ada, 
berbukalah dengan air, karena air itu suci.”

• QS An – Nahl : 69
“….Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam–
macam warnanya. Didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan 
bagi manusia.”



• Niat dan ikhlas dalam menjalankannya.
• Mulailah berbuka dengan yang menghasilkan energi instant yaitu yg

manis.
• Beri kesempatan kepada lambung untuk menyesuaikan proses 

pencernaan, oleh karena itu jangan makan berlebihan saat
berbuka.

• Hindari makanan yang dingin, asam, pedas dan bersantan karena
dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak.

• Perbanyak makanan yang mengandung serat tinggi dan
mengandung imunostimulan.

• Kurangi makanan yang mengandung lemak supaya deposit lemak yg
tersedia dapat dipecah.

• Jangan makan berlebihan melebihi 1/3 bagian untuk makanan.



“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka

berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan

perbuatannya.” (QS.Al A’raf : 96)



JAGA STAMINA, HIDUP BAHAGIA  
TINGKATKAN IMUNITAS, SEHAT BERAKTIFITAS

KEPANIKAN MEMBUAT HIDUP TIDAK NYAMAN !



اثِْیرً ُشْكًرا كَ 





GERAKAN INDONESIA SEHAT 2020

SUKSESKAN

TERIMAKASIH……
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