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Persiapan Menyambut Bulan 
Romadhon 

Ramadhan segera tiba. Bulan yang dimuliakan Allah serta banyak keutamaan daripada bulan-bulan 

lainnya yang harus kita sambut dengan semangat ibadah. Dan tentunya, kita menginginkan berpuasa 

dengan amalan-amalan berpahala tanpa kelesuan. Meskipun perut kosong sejak pagi hingga menjelang 

maghrib, tidak boleh menghalangi kita untuk memperbanyak amal ibadah yang disyari'atkan Alloh. 

Dengan demikian kita berharap puasa kita di bulan suci kali ini membawa berkah dan diterima oleh Alloh. 

Untuk hal tersebut, maka kita perlu mempersiapkannya sejak dini. 

Lalu, apakah yang perlu kita persiapkan? Silahkan simak pemaparan berikut: 

• Persiapan Ilmu Syari'at 

Ini adalah hal yang paling pokok yang harus kita persiapkan. Karena padda bulan ini kita 

melaksanakan puasa adalah karena perintah Alloh yang telah disayari'atkan kepada kita, maka kita 

harus mempelajari syari'at tersebut. Sehingga antara apa yang diperintahkan dengan apa yang kita 

Buletin ini diberikan gratis 
sebagai media informasi 

kesehatan. 
�� 

Diperbolehkan untuk 
memperbanyak dalam bentuk 
apapun dengan mencantumkan 

sumbernya tanpa tujuan 
komersial. 

�� 
Buletin ini dipersembahkan oleh: 

Dr. Mochamad Syamsul Muin 
SIP. DINKES449/I-22.1/IV/025/2008 

PRAKTEK UMUM 
Ds Kajar Rt 04 Rw II Kec. Trangkil 

Kab. Pati 
Jadwal Praktek: 

Pagi : 06.00 – 08.00 WIB 
Sore : 16.30 – 20.00 WIB 

 

   Ikhtiyar, membangun kesadaran mensyukuri nikmat kesehatan 
 

  Sudah benarkah Anda berobat!??? 
2222    

amalkan menjadi sesuai/sinkron. Sesuatu yang aneh jika kita melaksanakan perintah seseorang, 

tetapi tidak paham apa yang diperintahkan. 

• Persiapan Psikologis 

Secara psikologis, setiap orang akan berbeda dalam menyongsong datangnya bulan romadhon. 

Dari yang paling bahagia dan sangat menantikannya, sampai yang berduka dan sangat sedih 

menghadapinya. Secara umum puasa adalah sesuatu yang berat secara fisik bagi setiap orang, 

terutama yang berbadan gemuk, pekerja berat, wanita hamil dan/atau menyusui, manula maupun 

orang sakit. 

Bagi orang yang sangat berharap keridhoan Alloh, mereka akan mempunyai semangat dalam 

menjalankan puasa lebih dari yang lainnya. Hal ini, akan sangat membantu dalam menepis rasa 

berat dalam menjalankan ibadah puasa yang akan dialaminya. Sehingga semakin tinggi keimanan 

seseorang maka akan semakin mudah dalam menjalankan ibadah di bulan yang suci ini. Maka bekal 

iman dan ilmu syar'i sangat berperan didalamnya. 

Motivasi yang kuat untuk berpuasa menyebabkan fisik kita siap untuk menghadapi sesuatu yang 

diakibatkan oleh puasa tersebut. Diketahui bahwa kadar asam lambung orang yang niat puasa lebih 

rendah dari orang yang kelaparan. Hal ini karena niat(motivasi) puasa menyebabkan penekanan 

pusat lapar di otak sehingga kita siap menahan lapar sampai waktu 

berbuka. 

• Persiapan Fisik 

Ibadah puasa adalah suatu ibadah fisik dan psikis, sehingga secara 

fisikpun juga harus dipersiapkan. Persiapan tersebut, bertingkat sesuai 

dengan kemampuan baik secara ilmu maupun materi. 

Secara umum persiapan fisik meliputi hal berikut: 

• menjaga agar tidak kelelahan menjelang puasa. 

• tidak mengkonsumsi makanan yang ada kemungkinan mengganggu secara fisik, seperti makanan 

yang merangsang lambung, kolesterol tinggi, banyak minum es, dll. 

• olah raga secukupnya. 

• tidur yang cukup. 

• Persiapan Materi 

Persiapan ini memang tidak mutlak, tetapi bila dipersiapkan sejak awal akan memberi faedah yang 

insyaAlloh tidak sedikit. Persiapan ini meliputi keuangan maupun makanan dana lainnya.  
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Banyak kaum muslimin, terutama mereka yang bekerja swasta mandiri, yang mereka menabung 

agar pada waktu datang bulan romadhon mereka bisa fokus total untuk beribadah dan tidak 

terganggu dengan memikirkan pekerjaan. Maka persiapan materi semacam ini insyaAlloh sangat 

bermanfaat. Atau minimal bila sudah ada bekal materi yang dipunyai, mereka bekerja ala kadarnya 

yang tidak menguras tenaga dan fikiran.  Oleh karena itu, hal ini cukup penting untuk 

dipertimbangkan 

walloohu a'lam 

Bagaimana Sahur yang seharusnya? 

Banyak orang beranggapan sahur itu tidak penting, yang penting malam sudah 

makan banyak maka hal tersebut sudah mencukupi. Tetapi ada pula yang 

merasa penting untuk sahur, tetapi mereka berpedoman 1apapun makanannya 

yang penting sahur2. Bagaimana seharusnya kita sahur, agar nanti ketika 

berpuasa akan terasa lebih nyaman? Simak pembahasan berikut. 

1. Mengakhirkan Sahur  
Disunnahkan mengakhiri waktu makan sahur dengan waktu yang tak jauh dari saat terbit fajar. 

Telah diriwayatkan dari Anas dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya dia pernah berkata: 

��َ�ْ�ُ 	ٍ
َ�ََ�َ�اِ�ِ�َ�� َ�ْ�َ� َآ�َن َآْ� ِ �ِرِهَ�� ِ�ْ� �ُ�َ ��َ�ِِ�ِ�# َوُدُ  َ+ْ*َ�ُأ َ�� َ�ْ)ُر َ��َل ا&%َ��ِة   ,ُ-ُ%� ا

�َ�.ِ�ْ َ 0ً+َ1  

Kami bertanya kepada Anas, "Berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga 

keduanya melaksanakan shalat?" Anas bin Malik menjawab, "Kira-kira waktu seseorang membaca 

lima puluh ayat." 

Hikmah mengikuti Sunnah Nabi dengan mengakhirkan sahur memang banyak manfaatnya bagi tubuh. 

Diantara hikmahnya adalah: 

• Mengikuti sunnah Rosul  

• memulai puasa dengan cadangan energi yang cukup. Hal ini karena kita makan menjelang 

waktu dimulainya puasa. 

• Menjaga pola makan yang teratur. Namun hal ini berkaitan dengan berbukanya nanti. Artinya 

bahwa bila kita sahur di akhir waktu dan berbuka diawal waktu, maka pengosongan dan 

pengisian lambung dengan makanan mempunyai interval waktu yang relatif sama. Hal ini 
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sangat bermanfaat agar kenaikan asam lambung tidak melonjak drastis, pengosongan lambung 

akan teratur, dll. Sehingga kesehatan organ pencernaan akan terjaga. 

• Bila setelah sahur tidak tidur lagi, maka sholat subuh akan terjaga dan tidak ketiduran 

2. Hindari Tidur Setelah Makan Sahur 
Kebanyakan orang sering tidur setelah makan sahur. Salah satu faktor yang 

menjadi penyebabnya, karena makan sahur saat masih tengah malam atau jauh 

dari terbit fajar. Selain tidak mengikuti Sunnah mengakhirkan sahur, shalat Subuh 

mungkin tak bisa terjaga dengan baik (tidak tepat waktu). Keadaan ini akan 

nembuat tubuh menjadi semakin lemas pada siang hari. 

Setelah makan sahur, tubuh memerlukan waktu untuk mencerna makanan yang dimakan. Apabila 

setelah sahur langsung tidur, maka hal ini akan memhambat/mengganggu proses penyerapan 

makanan. Akibatnya: 

• proses pencernaan lebih lama karena dalam posisi tidur penurunan makan ke saluran 

pencernaan bagian bawah akan lambat, hal ini menambah pengeluaran energi hanya untuk 

mencerna makanan. Akibatnya badan cepat capek. 

• Akan muncul gas yang banyak, karena makan yang sudah mulai membusuk tetapi masih di 

lambung (atau saluran pencernaan bagian atas). Akibatnya perut terasa tidak nyaman. 

3. Menu Makan Sahur 
Sebuah slogan, 1apapun makanannya yang penting sahur2 ada baiknya untuk kita tinggalkan. 

Lalu apa makanan yang cocok untuk makan sahur? Simak pembahasan berikut: 

a. makanlah makanan yang cepat diserab saluran pencernaan dan mengandung kadar gula 

cukup. Pilihan utamanya adalah buah, semacam jus atau lainnya. 

b. jangan makan makanan yang cepat diserab bersamaan dengan makanan yang lama diserab 

oleh pencernaan. Sebagai contoh jangan makan daging yang banyak dengan porsi nasi yang 

banyak pula. Karena daging cukup lama untuk diserab, sehingga akan mengganggu 

penyerapan nasi. Apabila nasi lama tidak diserab sedangkan dia telah mengalami penguraian 

(pembusukan) maka akibatnya akan muncul gas yang cukup banyak, hal ini mengakibatkan 

perut terasa tidak nyaman. Solusinya adalah, bila anda makan daging yang banyak, nasinya 

sedikit saja. Atau makan yang cepat diserab dulu, baru yang agak lama, kemudian yang paling 

lama. 
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c. memperbanyak minum air saat sahur dan berbuka. Air yang diminum sebaiknya air putih biasa, 

bukan teh, kopi, atau soda. Sebab, minuman-minuman tersebut mengandung kafein yang 

bersifat diuresis atau menambah frekuensi kencing. Makin banyak buang air kecil, makin 

banyak pula cairan tubuh yang terbuang.  

d. sebagian penulis menganjurkan untuk menghindari makanan dan 

minuman yang banyak mengandung gula saat sahur. 

Mereka mengatakan:Makanan dan minuman yang terlalu banyak 

mengandung gula akan memacu tubuh memproduksi insulin untuk 

segera menetralkan kadar gula dalam darah. Akibatnya rasa lapar akan 

cepat timbul dan badanpun menjadi cepat lemas dan lesu. Perbanyak 

makanan yang mengandung protein tinggi karena protein akan diolah lebih lambat dibanding 

jenis makanan lain. 

Namun menurut saya hal ini tidak mutlak benar, ditinjau dari beberapa hal berikut: 

- salah satu teori kenyang adalah bila kadar gula di dalam darah cukup banyak. Memang benar 

bahwa kadar gula yang tinggi di dalam darah akan memicu insulin, yang mana insulin ini akan 

membawa gula ke jaringan. Dijaringan inilah gula tersebut akan digunakan sebagai energi. 

Apabila gula dalam bentuk monosakarida tidak mencukupi didalam jaringan maka tubuh akan 

mengambil cadangan gula (dalam bentuk glikogen). 

- energi yang dihasilkan dari proses pembakaran makanan adalah berasal dari gula dalam 

bentuk monosakarida. Sehingga apabila kita makan makanan yang mengandung gula (baik 

polisakarida, disakarida maupun monosakarida) akan lebih cepat terbentuk sebagai energi 

dibandingkan kita mengkonsumsi lemak maupun yang lainnya. Karena lemak maupun protein, 

akan diubah menjadi energi jika sudah diubah terlebih dahulu menjadi monosakarida (gula). 

- kelebihan gula di dalam jaringan akan di simpan dalam bentuk glikogen. Apabila tubuh 

kekurangan gula, maka glikogen ini akan dipecah kembali menjadi monosakarida. 

Jadi kesimpulannya makan sahur dengan makanan dengan kadar gula tinggi tidak mutlak salah, 

bahkan mungkin juga bermanfaat.  

Jadi menu yang cocok untuk makan sahur adalah awali dengan makan buah atau minum jus 

buah. Setelah kira-kira 0,5 � 1 jam baru makan nasi atau daging dgn syarat jangan makan 

daging dalam porsi banyak bersama dengan nasi yang banyak pula. 
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Bahkan sebetulnya makan sahur dengan jus buah dalam jumlah cukup banyak, sudah 

mencukupi kebutuhan energi dalam sehari dengan catatan bukan untuk aktifitas berat. 

Dekian semoga sahur anda menjadi berkah, dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan penuh 

kekhusyu'an. Aamiin. 

Walloohu a'lam 

 

Aktifitas dikala Puasa 
 

Secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hal aktivitas baik dalam keadaan puasa 

maupun tidak. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam beraktifitas dikala puasa, yaitu: 

• Karena puasa yang kita lakukan di bulan romadhon adalah untuk beribadah, maka aktifitas utama 

adalah memperbanyak ibadah di sepanjang waktu. Otomatis hal ini akan mengurangi jatah waktu 

untuk aktifitas lainnya. Maka yang perlu di lakukan adalah memilih aktifitas selain ibadah yang 

penting-penting saja. 

• Hindari aktifitas yang banyak mengeluarkan keringat. 

• Tidur siang yang cukup 

• Hindari aktifitas yang banyak menimbulkan ketegangan psikis. 

• Hindari aktifitas yang banyak terpapar sinar matahari 

• hindari aktifitas yang banyak menimbulkan goncangan terutama pada perut. Semisal naik motor 

pada jalan yang terjal, dll. 

• Jangan terlalu banyak berbicara, karena akan menimbulkan tenggorokan kering. 

• saat ingin beraktivitas di luar ruangan, apalagi saat cuaca panas, gunakan pakaian yang terbuat dari 

bahan yang nyaman dan menyerap keringat. Hal ini akan membantu mengurangi penguapan cairan 

tubuh. 

Mungkin masih banyak yang belum saya sebutkan.  

Walloohu a'lam 

 
 

Olah Raga masih perlukah? 
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Menjalankan puasa bukan berarti berhenti total berolahraga. Justru aktivitas fisik tetap dibutuhkan untuk 

menjaga kelancaran peredaran darah agar kita tidak mudah loyo. Namun untuk urusan ini pilih olahraga 

ringan yang tak membutuhkan energi berlebih, seperti lari-lari kecil atau jalan kaki. Sebaiknya lakukan 

olahraga menjelang waktu berbuka senagian ahli menyarankan sekitar 2 jam sebelum berbuka puasa. 

Tarawih selain ibadah juga sebagai sarana menjaga kebugaran jasmani karena saat melakukan sholat 

tarawih sama dengan membakar kalori. 

Walloohu a'alam 

 

Bagaimana kita berbuka Puasa?Bagaimana kita berbuka Puasa?Bagaimana kita berbuka Puasa?Bagaimana kita berbuka Puasa? 

 
Berikut ini hal hal yang perlu diperhatikan dalam berbuka puasa: 

1. Menyegerakan Berbuka 
Menyegerakan berbuka merupakan Sunnah Rasulullah, dan akan 

mendatangkan kebaikan. Dari Sahl bin Sa:ad, 

 

4َ>%ُ��ا اِْ;ْ:َ� َوَ��%َ� َ��َل َ� َ+9َاُل ا�%�ُس ِ َرُ��َل ا�%3ِ �7َ%6 ا�%3ُ 3�ْ�َ4ََ َأّن ��َ �ٍ�ْ=َ�ِ 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama 

mereka menyegerakan berbuka". (HR Bokhori-1821) 

2. Memulai berbuka dengan makan yang ringan dan manis 
buka puasa sebaiknya diawali makan yang ringan namun manis. Hal ini diharapkan agar lambung 

siap menerima makanan dan tidak kaget, adapun makan manis akan mempercepat pemulihan energi, 

sebagaimana gula adalah yang paling cepat diubah menjadi energi. Makan yang cocok adalah buah 

seperti kurma atau yang lainnya. 

3. Hindari memulai berbuka dengan makanan yang merangsang lambung 
makanan yang merangsang lambung diantaranya; es, santan, pedas, masam/kecut, kopi, 

minuman bersoda, dll. Makan atau minuman yang merangsang lambung ini jika pencernaan tidak siap 

dapat menyebabkan kolik di usus (kram usus) bahkan dapat menyebab ilius (orang jawa: munter). 

4. Makan dan minum dalam porsi sedikit dulu 
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Buka puasa hendaknya diawali dengan porsi kecil, sehingga pencernaan tidak langsung bekerja 

berat. Perlu diketahui bahwa makanan dan minuman yang masuk tidak langsung diubah menjadi energi, 

tetapi butuh proses terlebih dahulu menjadi monosakarida dan seterusnya menjadi energi. Untuk proses 

tersebut juga memerlukan energi, sehingga apabila tubuh dipaksa langsung mencerna makanan dalam 

jumlah besar, maka yang terjadi adalah banyak energi yang diperlukan untuk hal tersebut. Padahal belum 

ada makanan yang masuk yang telah diubah menjadi energi. Akibatnya tubuh kita akan lemas berat. 

Munkin setelah 1 jam baru energi terbentuk. Hal ini cukup merugikan apalagi kita perlu sholat maghrib. 

Makanan dalam porsi besar akan menyebabkan lambung penuh dengan mendadak, hal ini 

sangat memacu pengeluaran asam lambung untuk melumatkan makanan. Akibatnya akan banyak muncul 

gas. Hal ini akan menyebabkan perut terasa tidak nyaman karena banyaknya gas dan pebuhnya lambung 

dengan makanan. 

5. Makan dan minum sebagaimana biasa setalah sholat maghrib atau setelahnya 
setelah sholat maghrib insyaAlloh pencernaan telah siap untuk menerima makanan dalam porsi 

cukup besar. Namun yang perlu diingat makanan harus memperhatikan kondisi tubuh dan sebaiknya 

makan secara bertahap. 

Demian semoga buka puasa kita menjadi lebih nikmat dan mendapat pahala. Aamiin 

walloohu a'lam 

bersambung insyaAlloh...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
Mulai bulan Romadhon jadwal praktek berubah: 
Pagi : mulai jam 06.00 sampai 10.00 

Siang/sore: jam 14.00 (jam 2 siang) sampai Maghrib 
Demikian harap maklum 

Untuk konsultasi kesehatan, anda bisa membuka blog kami di alamat 
berikut: 

http://www.doktermuin.wordpress.com 


