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ABSTRAK 

Nama   : Zainab Maulida 

Tempat/Tgl.Lahir  : Medang, 11 09 1991 

                          Nim    : 45123018 

Fakultas/Jurusan  : Ushuluddin/ Tafsir Hadis 

Judul skripsi : “Produk Halal Thayyib 

Herba  Penawar Al- 

Wahida Indonesia (Hpai) 

Ditinjau Dari Surah Al-

Maidah Ayat 88”  

Pembimbing I  : Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag 

Pembimbing II : Dr. Nur Aisyah Simamora, M.A 

 

PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (PT HPAI) menyadari pentingnya 

reputasi yang baik. Untuk memelihara reputasi yang baik dibutuhkan tanggung jawab dan 

profesionalisme tinggi dari setiap pelaku bisnis yang terlibat dikarenakan perusahaan 

Halal Network adalah bidang usaha yang berlandaskan pada kepercayaan dan kejujuran. 

Prinsip-prinsip usaha dari Perusahaan adalah tindakan yang bertanggung jawab dengan 

integritas yang baik, berdasarkan norma Syariah Islam, patuh dengan hukum dan 

peraturan yang berlaku serta menghormati budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. 

HPAI berdiri atas dasar kepedulian dan kekhawatiran kita sebagai Ummat Islam 

dengan banyak beredarnya produk yang tidak JELAS HALAL dan THAYYIBNYA, 

produk yang mengandung unsur KHINZIR/Babi, produk buatan YAHUDI ZIONIS 

ISRAEL dan para sekutunya (Ummat Islam Indonesia dikepung oleh produk-produk yang 

demikian)Produk-produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) mengutamakan 

kualitas demi kesehatan konsumen. Terbuat dari bahan-bahan alami hewani dan nabati. 

Yang menjadikan referensi yang halal dan berkualitas. Sehingga konsumen tidak ragu 

lagi jika memakai atau memakannya. Umat muslim harus memperhatikan makanan halal 

dan thayyib atau berkualitas dari segi dzatnya. Banyak produk-produk yang ditawarkan 

dari berbagai macam referensi menawarkan barang-barang yang dapat membahayakan 

konsumen karena bahan dasar yang digunakan terbuat dari bahan yang berbahaya 

dijangka panjangnya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mensyiarkan produk-produk Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) melalui tulisan ini agar masyarakat umum 

khususnya lebih mengutamakan produk-produk yang mengutamakan halal dan thayyib 

dan dilihat dari harga suatu produk. dengan  judul PRODUK HALAL THAYYIB 

HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA DITINJAU DARI SURAH AL-

MAIDAH AYAT 88 masyarakat atau pembaca lebih memahami kaitan makanan halal 

dan thayyib dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan dapat 

menganalisis  produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) ditinjau dari Al-

Quran surah Al-Maidahayat 88. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang atas 

segala nikmat yang diberikan serta Hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu 

tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa 

kebenaran di atas muka bumi ini sehinggan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

Alhamdulillah berkat pertolongan Allah  Swt penulis dapat menyusun 

skripsi dengan judul “ PRODUK HALAL THAYYIB HERBA PENAWAR 

AL-WAHIDA INDONESIA (HPAI) DITINJAU DARI SURAH AL-

MAIDAH AYAT 88”  dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Islam Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari 

berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayah tercinta Usman dan omak tercinta Kamariah yang telah mendidik 

dan membersarkan serta memotivasi penulis demi tercapainya gelar 

sarjana strata satu, ayah dan omak yang tak sabar melihat penulis 

memakai toga di depan keduanya. Serta keluarga yang saya cintai, buat 

adik tersayang Zaitun Wardah, Zulhalim, uwak-uwak saya, dan 

sepupu-sepupu yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kepada 

Bapak Dr. H. Arifinsyah, M.Ag selaku wakil Dekan I, Ibu Dra. Hj. 

Hasna Nasution, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. Maraimbang, 

MA selaku Wakil Dekan III. 

3. Bapak Dr. H. Sugeng Wanto, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-

Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas 
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Islam Negeri Sumatera Utara, kepada Ibu Siti Ismahani, M.Hum 

selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara. 

4. Bapak Prof.Dr.H.Hasan Bakti Nasution, MA selaku pembimbing I dan 

Ustadzah Nur Aisyah Simamora, Lc, MA selaku pembimbing II yang 

telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis 

selama penulisan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam khusunya 

Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara. 

6.  Bapak Pembimbing Akademik yang telah banyak meluagkan 

waktunya untuk membimbing penulis. 

7. Dan buat teman-teman  yang telah membantu penulis, teman-teman 

sekelas Nur fadhilah syam, Abdur Rohim, Fahmi Randa, Heriansyah, 

Wahid, Indra, Umar, teman-teman Musyrifah Rusunawa Julia Maria, 

Kamalia, Dila, Wildan, Lisa, kak Ulfah, Ulin, Azizah, Riyah Shibha, 

teman- teman sekampung Fatmawati, Azar Syariah, Vera, Fitri, Tika, 

teman-teman organisasi Ratih, Nazwa, cikita. Dan teman-teman liqo di 

Alfiyan, serta Direktur Alfityan Ustadz Hanafi Ismet, L,c. Koordinator 

asrama Ummi Ramayana, dan teman-teman kamar kak Arinda Aulia 

Harahap, dedek, Ichi, Sumi, kak Jemati terima kasih atas dukungan 

dan support, dan yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan 

satu persatu. 

Akhirnya, jika dalam penulisan itu terdapat kesalahan baik dari teknik dan 

metode penulisan, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan 

penulisan skripsi ini, dan semoga Allah melimpahkan karunianya kepada mereka 

semua. Dan semoga skripsi dapat menambah khazanah keilmuan bagi para 

pembaca dan menjadi amal baik bagi penulis, amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Bagi seorang Muslim, halal haram merupakan sesuatu yang sangat 

penting, bukan hanya memperhatikan apakah produk yang akan dikonsumsi 

terdapat label "halal" dari lembaga MUI, tetapi juga oleh penelitian lanjut, halal 

haram merupakan urusan seseorang dengan Allah SWT secara langsung yang 

akan berdampak saat di dunia sampai akhirat kelak.
1
 

Abu Abdillah Nu‟man bin Basyir Ra berkata, aku mendengar 

Rasulullah saw bersabda : 

ْعُت َرُسْوَل اهلِل َصلَّى َعْن َأِب َعْبِد اهلِل النػُّْعَماِن ْبِن  َبِشْْيٍ َرِضَي اهللُ َعنػُْهَما َقاَل َسَِ
نَػُهَما أُُمْوٌر ُمْشَتِبَهاٌت  اَل يَػْعَلُمُهنَّ  اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقْوُل : ِإنَّ اْلَْاَلَل بَػِّيٌّْ َوِإنَّ اْلََْراَم بَػِّيٌّْ َوبَػيػْ

بُػَهاِت فَػَقْد اْسَتبػْرَأَ ِلِديِْنِو َوِعْرِضِو، َوَمْن َوَقَع ِف الشُّبُػَهاِت َكِثيػٌْر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتػََّقى  الشُّ 
 َوَقَع ِف اْلََْرامِ 

 [رواه البخاري ومسلم]2
Artinya: 

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, antara 

keduanya ada perkara samar(syubhat) yang tidak diketahui banyak orang. 

Orang yang menghindari perkara syubhat berarti memelihara agama dan 

harga dirinya, sedangkan orang yang jatuh dalam perkara syubhat berarti 

jatuh dalam perkara haram,seperti penggembala yang menggembalakan 

di sekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan 

masuk ke tempat terlarang itu. Ketahuilah! Sesungguhnya setiap penguasa 

itu memiliki daerah terlarang. Ketahuilah! Sesungguhnya daerah 

terlarang milik Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah! 

Sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging, apabila ia 

baik, maka akan baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka akan 

rusak pula seluruh tubuh, ketahuilah itu adalah hati.”
3
 

 

ِهُم اْْلََباِئثَ َوُيُِلُّ ََلُُم الطَّيَّْباِت َوُُيَرُّْم َعَليْ   

                                                             
1
Kelompok kerja CELLS HPAI, diktat KHT dasar , penerbit CELLS HPAI, juni 2016, h. 

11 
 

3
Ibid., h. 10 
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menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk .
4
 

 

Alquran telah menjelaskan makanan yang halal dan haram, yang halal 

ialah yang tidak dilarang oleh agama, sedangkan memakan daging babi, memakan 

atau meminum darah, memakan bangkai dan menyembelih tanpa menyebut nama 

Allah, semuanya itu dinyatakan haram. Kemudian disebut pula makanan baik 

yaitu semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia tanpa adanya nash 

dan dalil pengharamannya. Kata thayyib dalam konteks makanan berarti ia 

makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan tidak rusak (kadarluwarsa) atau 

dicampuri benda najis. 

 Di masa kini banyak produk- produk yang tersebar menggunakan bahan 

kimia berbahaya. Banyak tawaran dari perusahaan untuk menkonsumsi obat-

obatan berbahan kimia tanpa memikirkan efek yang timbul dari konsumen. 

Mungkin adanya kepentingan pada iklan tertentu untuk mengambil keuntungan 

dari orang – orang yang sakit, dan adanya kebohongan publik tentang obat-obat 

yang dikonsumsi melalui iklan yang terbungkus rapi. Contohnya saja tentang 

pasta gigi yang mengandung flouride yang diiklankan bagus untuk memutihkan 

gigi. UNICEF
5
 mengatakan “ beberapa pemerintahan kurang memahami betapa 

beracunnya flouride bagi tubuh.”
6
 

Herbal Penawar  HPA Indonesia hadir sebagai solusi merupakan 

perusahaan yang memplopori kebangkitan pasar umat Islam masa kini, dengan 

menyediakan produk – produk herba yang halal dan berkualitas (thayyib), di 

tengah kondisi banyaknya pilihan obat-obat di masyarakat. Produk – produk yang 

disediakan HPA Indonesia juga merupakan solusi dari berbagai kebutuhan umat 

Islam. 

                                                             
4 QS. Al-A’raf/7:157.  
5 UNICEF adalah singkatan dari kepanjangan United Nation Children’s Fund. 

UNICEFmerupakan salah satu organisasi dibawah naungan PBB. Organisasi UNICEF didirikan 

pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. Dana organisasi 

ini berasal dari sumbangan sukarela pemerintah-pemerintah, dan pribadi-pribadi (orang-orang 

kaya) di seluruh dunia. Dengan bantuan lebih dari 7000 orang yang bekerja di 158 negara, 

membantu membangun sebuah dunia yang menghargai hak-hak anak. UNICEF bekerja di seluruh 

dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, dan diskriminasi 
6
 Jerry D. Gray , Deadly mist( upaya amerika merusak kesehatan manusia), jakarta, 

sinergi publishing , 2009, h. 154. 
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Kategori produk-produk Herba Penawar Al-Wahida (HPA) Indonesia yaitu : 

a. Sunah 

Produk sunah merupakan beberapa produk herba yang kandungan 

utamanya adalah herba-herba yang direkomendasikan oleh Rasulullah 

SAW. 

Yaitu :  

Siwak  : Pasta gigi 

Madu           : Madu asli  Hpai/ madu multifora 

Kurma          : Healthy dates 

Zaitun                 : Extra virgin olive oil/ Deep oil 

Habbatussauda  : Habbatussauda soft gel/ kapsul 

Susu kambing    : Etta goat milk 

Senna                  : Langsingin 

Jahe                    : Truson 

b. Extrafood           : 23 SEHAT 

Produk herba Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) yang dapat 

digunakan sehari-hari untuk menjaga kesehtan. Yaitu : Herba Penawar 

Al-Wahida Indonesia (HPAI) health coffee, N-Green, gamat kapsul, 

deep squad an minyak herba sinergi ( butbut), kopi tujuh (7) elemen
7
. 

c. HEBAT 

Yang dimaksud dengan HEBAT adalah Herba Terapi, yaitu produk 

yang secara khusus diperuntukkan bagi terapi penyakit tertentu yang 

secara khusus.
8
 

Seperti :  

Diabextrac       : untuk diabetes 

Magafit           : untuk maag 

Lansingin        : untuk melangsingkan tubuh 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)  mempunyai dasar-dasar 

thibunnabawi/ kedokteran islam salah satu ayat, Allah swt berfirman dalam surah 
Almaidah ayat 88 yaitu  

                                                             
7
 Kelompok kerja CELLS HPAI, diktat KHT dasar, penerbit CELLS HPAI, Juni 2016, h. 15 

8 Kelompok kerja CELLS HPAI, diktat KHT dasar, h, 15 
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(ٛٛ )ُمؤِمُنونَ  ۦَوٱتػَُّقواْ ٱللََّو ٱلَِّذي أَنُتم بِوِ  ۚ  طَيّْبا اًل وَُكُلواْ ِمَّا َرَزَقُكُم ٱللَُّو َحاَل   

Artinya: 

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya
9
. 

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwasanya memilih makanan yang halal 

dan baik sangat  penting karena di ujung ayat disandingkan dengan ketakwaan dan 

keimanan kepada Allah SWT, makanan yang masuk ke dalam rongga mulut 

manusia berpengaruh besar kepada tubuh dan jiwa. 

          Al-imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis di dalam kitabnya madaris as-

salikin menerangkan betapa besar pengaruh makanan yang halal kepada mimpi-

mimpi. Beliau berkata bahwa kalau engkau ingin mimpi yang baik, hendaklah 

terlebih dahulu engkau jaga benar agar makanan dan minuman yang masuk ke 

dalam rongga mulutmu itu makanan dan minuman yang halal.
10

 

Dan aplikasi thibbun nabawi yang menjadi ciri khas Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI)  , yaitu menggabungkan metode pengobatan herba yang 

dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan metode pengobatan tradisi 

herba melayu nusantara.
11

 

Dari keterangan di atas penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai 

objek penelitian dengan judul : Produk Halal Thayyib Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI)  ditinjau dari Surah Al-Maidah ayat 88. 

  

                                                             
9 Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur‟an dan Terjemah, Jakarta : PT Sygma Examdia 

Arkanleema, 2010,  h. 122 
10

Haji abdulmalik abdulkarim amrullah, tafsir ak-azhar, Jakarta pustaka, panjimas, 1983, 

juz VII, h.24 
11

Kelompok kerja CELLS HPAI, diktat KHT dasar , penerbit CELLS HPAI, juni 2016, h. 

14. 
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B. Kesimpulan Akhir 

Merujuk kepada deskripsi latar belakang di atas, maka penulis akan 

menfokuskan pada kesimpulan akhir sebagai berikut ; 

Pentingnya mengenal produk Herba Al - Wahida Indonesia yang halalan 

thayyiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Al – qur‟an untuk menjadi 

referensi bagi seluruh manusia dan umat muslim khususnya. 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui apa itu produk halal thayyib Herba Penawar  

Al-Wahida Indonesia (HPAI)   

2. Untuk mengetahui konsep halal dan thayyib dalam alquran surah  

Al-Maidah ayat 88. 

3. Untuk mengetahui analisis terhadap produk Herba Penawar Al-Wahida 

Indonesia (HPAI)   ditinjau dari alquran surah Al-Maidah ayat 88. 

 

D. Kegunaan penelitian 

Dari tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan 

pengetahuan empiris mengenai pengobatan islami, yang halal lagi 

baik. 

2. Secara praktis khazanah ilmiah dan keilmuan tentang penerapan 

pengobatan dengan produk yang halal lagi baik  secara thibbun 

nabawiy. 

3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan pemikiran serta sumbangsih 

pemikir serta sumbangsih bagi fakultas ushuluddin dan studi islam 

khususnya dalam khazanah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. 

4. Untuk mengetahui produk halal thayyib yang harus dikonsumsi sesuai 

dengan perintah Allah SWT. 

5. Menjadikan produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)   

refrensi untuk berobat bagi masyarakat luas. 

6. Mengenalkan produk halal dan thayyib bagi masyarakat awam. 
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E. Batasan istilah 

Adapun beberapa istilah dari judul di atas perlu dibatasi pengertiannya, 

agar istilah yang digunakan dalam judul di atas tidak salah penafsiran atau salah 

faham, istilah-istilah yang dimaksudkan berikut adalah sebagai berikut: 

1. Produk , yaitu benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, 

bahan, atau bangunan yang yang merupakan hasil konstruksi .
12

 

2. Halal, yaitu diizinkan ( tidak dilarang oleh syarak).
13

 

3. Thayyib, yaitu baik ; bagus.
14

 

4. HPAI yaitu kepanjangan dari herba penawar alwahidah indonesia 

5. Tinjau, mempelajari dengan cermat.  

F. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi yang diperoleh dari responden dan mengamati secara langsung 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan 

dikaji menggunakan analisis kualitatif. Dan untuk mengkaji penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian library research, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku tafsir dan buku tentang 

produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)   yang bersangkutan dengan 

judul skripsi tersebut.  

2. Sifat dan Pendekatan  Penelitian 

Adapun sifat  penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah deskriptif analisis . Deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan 

objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya sekaligus menganalisa terkait fakta-fakta yang tampak. 

                                                             
12

Dendy Sugono, KBBI, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi ke-IV, h. 

1103 
13

 Dendy Sugono, KBBI, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi ke-IV, h.476 
 
14 Ibid., h. 1414 
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Dalam hal ini penulis akan menggambarkan realita empirik dibalik sebuah 

fenomena secara mendalam, rinci,tuntas dan sistematis di medan terkait kualitas 

produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)   yang diterapkan untuk 

pengobatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu jenis 

pendekatan penelitian yang tidak melibatkan perhitungan.  

3. Pengumpulan data 

1. Data primer yang penulis gunakan adalah : 

 Observasi  

Observasi adalah  dengan mengadakan pengamatan di lapangan 

terhadap objek yang akan diteliti, yaitu mendeskripsikan keunggulan 

produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)   pada 

konsumen dan observasi terkait testimoni penyakit terhadap 

pengalaman konsumen setelah menkonsumsi produk Herba Penawar 

Al-Wahida Indonesia (HPAI)   dan menjadikan produk Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)   konsumsi harian. 

 Dokumentasi  

Metode ini adalah suatu metode mencari data mengenai hal-hal 

variabel yang berupa catatan, transkip, atau buku-buku terkait 

herba-herba, sejarah pengobatan at-tibun nabawi, dan data tertulis 

keunggulan Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

2. data sekunder yang penulis gunakan ialah  : 

 Kajian pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data denga cara mengumpulkan buku-

buku yang berkiatan dengan kajian tersebut yaitu buku-buku tafsir 

tentang halal dan thayyib menurut surah al-maidah ayat 88. 
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G. Sistematika pembahasan 

     Untuk mempermudah dalam penyususan skripsi ini penulis membuat 

gambaran umum yang diteliti dalam sitematika pembahasan yang dirumuskan 

dalam bentuk bab - bab, dan tiap bab rinci dalam beberapa sub – bab sebagai 

berikut : 

Bab I : pendahuluan yang beisikan latar belakang masalah, kesimpulan akhir, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian batasan istilah, metode 

penelitian, batasan istilah, metode penelitian, sistematika penelitian. 

Bab II : Kajian Pustaka yang menguraikan tentang sejarah Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI) berdiri, visi dan misi Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI), produk-produk yang terdapat di Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI), pengembangan at-tibun 

nabawi di Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) dan 

pengamalan sunnah Rasulullah yang diterapkan Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI)  . 

Bab III: Metode penelitian, yang terdiri dari, pola /jenis penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.  

Bab IV: Paparan hasil penelitian meliputi : (a) temuan dan hasil dan (b) analisis 

terhadap produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)   

ditinjau dari surah al-maidah ayat 88. 

Bab V : Penutup yang berisikan  kesimpulan dan saran-saran yang dipandang 

perlu dan ada manfaatnya. 
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BAB II 

MENGENAL PT HERBA PENAWAR AL-WAHIDA INDONESIA (HPAI)   

A. PROFIL HERBA PENAWAR AL-WAHIDA INDONESIA (HPAI)   

PT Herba Penawar Alwahida Indonesia (PT HPAI) menyadari pentingnya 

reputasi yang baik. Untuk memelihara reputasi yang baik dibutuhkan tanggung 

jawab dan profesionalisme tinggi dari setiap pelaku bisnis yang terlibat 

dikarenakan perusahaan Halal Network adalah bidang usaha yang berlandaskan 

pada kepercayaan dan kejujuran. 

Prinsip-prinsip usaha dari perusahaan adalah tindakan yang bertanggung 

jawab dengan integritas yang baik, berdasarkan norma syariah islam, patuh 

dengan hukum an peraturan yang berlaku serta menghormati budaya tradisi 

masyarakat Indonesia. Agen perusahaan sebagai salah satu pelaku bisnis Halal 

Network yang berpengaruh terhadap reputasi perusahaan harus dilengkapi dengan 

suatu kode Etik dan perilaku untuk menghindari benturan kepentingan, 

penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan informasi. 

Kode Etik dan perilaku agen ini ditujukan agar setiap agen selalu bertindak 

dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip perusahaan 

dalam membangun kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, kepatuhan agen 

terhadap syariah islam, hukum dan peraturan yang berlaku serta rasa hormat 

terhadap tradisi dan budaya indonesia mencerminkan bahwa praktik penjualan 

akurat, lengkap, berimbang dan memenuhi etika standar. Dengan demikian kode 

etik ini wajib dipatuhi oleh setiap agen dalam menjalankan profesinya. 

PT Herba Alwahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI, 

merupakan salah satu perusahaan Bisnis Halal Network di Indonesia yang focus 

pada produk-produk herba. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) sesuai 

dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 

2012. Cara pemasarannya dilakukan melalui kegiatan penjualan langsung melalui 
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jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (Direct selling) dengan 

konsep Halal Network. 

Halal network adalah jaringan usaha halal melalui penyediaan, 

memasarkan dan mengkampanyekan serta penguasaan pasar produk halal yang 

dilakukan secara bersama-sama para pihak yang tergabung dalam Herba Penawar 

Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

Agen adalah setiap orang yang bersedia dan mengikatkan dirinya sebagai 

agen perusahaan yang berhak membeli dan menjual/memasarkan produk dengan 

mendapatkan keuntungan, bonus dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan. Agen merupakan anggota dari usaha perusahaan dan bukan 

merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan. 

Pendiri Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) diprakarsai oleh 17 

orang Muslim yang merupakan para pakar bisnis sekaligus pakar herbal, yaitu : 

No. Nama Jabatan 

1.  H. AgungnYulianto,S.E.Ak,M.kom Direktur Utama 

2.  H. Rofik Hananto, S.E Direktur Marketing dan 

Operasional 

3.  H. Muslim M. Yatim, Lc Komisaris Utama 

4.  Erwin Chandra Kelana, S.T Dewan Komisaris 

5.  Supriyono, S.T Direktur Ilmu Teknologi 

6.  Zulchaidir B. Firly Ramly, S.Si Presiden CELL‟S 

7.  Ir. Rudi Yanto Presiden Leader HNI 

8.  Ari Maryadi Leader HNI 

9.  Anton Slamet, ST Leader HNI 

10.  Barjana, S.Ag Leader HNI 

11.  Sudarmadi  Leader HNI 
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12.  Adi Suprapto, SE Leader HNI 

13.  Helmi Herdianto Leader HNI 

14.  Wisnu Wijaya Adi Putra, ST Presiden Leader Club 

15.  Bagus Hernowo Presiden Leader Club 

16.  Syafruddin, S.Pd Ambassador Leader Club  

17.  Amin Sugiharto, SE Ambassador Leader Club 

 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) dibangun dari perjuangan 

panjang yang bertujuan menjayakan produk-produk halal dan berkualitas 

berazaskan Thibbunnabawi, serta dalam rangka membumikan, memajukan, dan 

mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship. 

1. Struktur Organisasi 

PIMPINAN 

Dewan Syariah 

DR. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA 

Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, SH, MM 

Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ, FIIS 

Dewan Komisaris 

H. Muslim M. Yatim, MA 

Erwin Chandar Kelana, ST 
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Dewan Direksi 

H. Agung Yulianto, SE, Ak. M.Kom 

H. Rofik Hanato, SE 

Supriyono, ST 

2. Motto  

Produk Halal Tanggung Jawab Bersama 

3. Visi 

Menjadi Referensi Utama Produk Halal Berkualitas 

4. Misi 

 Menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggan 

Ummat 

 Menjadi wadah perjuangan penyediaan produk Halal bagi ummat 

Islam 

 Menghasilkan pengusaha-pengusaha muslim yang dapat dibanggakan, 

baik sebagai pemasar, pembangun jaringan maupun produsen. 

produk-produk hpai serta manfaatnya 

1. Produk herbal 

 Andrographis  • Bilberry 

 Biosir    • Carnocap 

 Deep squa   • Diabextrac 

 Gamat kapsul   • Habbatussauda HPAI 

 Ginexrac   • Harumi 

 Langsingin  • Laurik 

 Magafit   • Mengkudu kapsul 
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 Minyak herba sinergi • Mustika dara 

 N-Green   • Pegagan HS 

 Procumin rich vit-E • Procumin propolis 

 Siena ( jati cina)  • Spirulina 

 Truson 

2. Makanan sehat dan vitamin 

 Etta goat milk   • Extra food 

 Health coffee HPAI  • Janna tea cool 

 Janna tea hot   • Kopi 7 elemen 

 Madu asli multifora  • Madu asli premium 

 Madu sj sapu jagat  • Minyak zaitun 

 Sari kurma   • Stimfiber 

3. Kosmetik dan Perawatan pribadi 

 Beauty care set  • Body wash 

 Facial wash   • Deep beauty 

 Hibis    • Pasta gigi herbal HPAI 

 Sabun kolagen   • Sabun madu transparan 

 Sabun propolis transparan 

Produk HPAI terdiri dari 3 macam yaitu : 

1. Produk herbal 

2. Makanan kesehatan dan minuman 

3. Kosmetik dan perawatan pribadi 
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Adapun rinciannya sebagai berikut : 

1. Produk herbal  

 Andrographis centella 

Andrographis centella mengandung ekstrak sambiloto (andrographis 

paniculata), ekstrak ilalang (Imperata cylindrical) dan ekstrak pegagan (centella 

asiatica). Andrographis centella berperan sebagai pelindung liver terbaik, 

bermanfaat meningkatkan system kekebalan tubuh, menurunkan panas (bersifat 

diuretic), analgesic alami (penghilang rasa nyeri), dan antibiotik alami.  

 Manfaat dan Kegunaan :  

Sambiloto (Andrographis paniculata) efektif untuk typhus abdominalis, 

disentri basiler (diare), flu, saki kepala, panas, influenza, radang paru, radang 

saluran nafas, TBC paru, batuk rejan, darah tinggi, infeksi mulut, tonsillitis, 

pharyngitis, kencing manis, kudis, disentri, kencing nanah, kanker, demam, 

infeksi telinga tengah (OMA), luka bakar, digigit ular berbisa, membangkitkan 

nafsu makan. 

Ilalang (Imperata cylindrical) efektif untuk muntah darah, mimisan, urine 

berdarah, urine bernanah, hepatitis, radang ginjal, rasa haus pada campak. 

Pegagan (Centella asiatica) efektif untuk infeksi saluran kencing, bisul, 

panas, ayan, busung, pembekakan hati, campak, darah tinggi, wasir, typus, lepra, 

batuk darah, batuk asthma, batuk kering, demam, radang amandel, sakit 

tenggorokan, bronchitis, sakit kepala, sakit perut, cacingan, menambah nafsu 

makan, mata merah dan bengkak.  

 Bilberry 

Bilberry mengandung antosianosid (salah satu bentuk flavonoid) dan 

polifenol sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan mikrosirkulasi dan 

menjaga fungsi retina. Senyawa tersebut berkhasiat untk melancarkan aliran darah 
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pada retina mata; juga diindikasikan pada penderita degenerasi macula, katarak, 

retinopati diabetic dan meningkatkan daya penglihatan di malam hari.  

 Manfaat dan kegunaan: 

Buah bilberry telah digunakan sejak abad ke-16 di Erofa sebagai obat 

tradisional untuk mengatasi gangguan pembuluh darah dan penyakit mata karena 

mengandung zat aktif yang disebut antosianosida. Zat ini mampu membangun 

kapiler kuat yang terdapat di sebagian besar pembuluh darah mata sehingga 

meningkatkan aliran darah dan pengiriman oksigen ke dalam kapiler. Peningkatan 

aliran darah ke mata dapat mencegah hipertensi ocular yang dapat mengurangi 

resiko glaukoma. 

Bilberry membantu menghentikan penyebaran degenerasi macula akibat 

kerusakan retina yang dialami orang berusia lebih dari 50 tahun. Bilberry juga 

terbukti dapat mencegah katarak, pengelihatan buram dan rabun senja karena 

adanya kandungan flavanoids yang membangun kolagen dalam pembuluh darah 

mata dan melindungi pengelihatan serta daerah sensitive di sekitar retina. 

Setelah diteliti, bilberry dapat untuk mengobati gejala diare, meningkatkan 

aliran darah, memperkuat gigi, memperkuat kulit dari iritasi dan infeksi, serta 

menyembuhkan gangguan lambung/ gastointestinasi. 

 Biosir 

Mengatasi wasir dan gejalanya 

Wasir adalah penyakit yang disebabkan karena pembesaran atau 

pembekakan pembuluh darah vena pada selaput lendir dubur atau pada kulit di 

sekitarnya. Wasir sering mengakibatkan pendarahan saat buang air besar. 

Biosir dapat mengatasi masalah wasir dan gejalanya. Biosir menggunakan 

herba-herba yang memilki efek farmakologi sebagai laksatif/pencahar untuk 

memperlancar buang air besar. 
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 Manfaat dan kegunaan: 

Sebagai anti sembelit, anti radang, menghambat pembengkakan, tonikum 

(penambah tenaga), anti bakteri dan jamur, peluruh getah empedu, juga menjaga 

fungsi hati sehingga metabolisme tubuh dapat berjalan sempurna. 

Sebagai anti infeksi, penurun panas, peluruh air seni, regenerasi sel dan 

memperbaiki sirkulasi pembuluh darah (mempertinggi permeabilitas kapiler). 

Sebagai antibiotik, pereda panas, pereda nyeri, juga meningkatkan 

kekebalan tubuh seluler. 

 Carnocap 

Carnocap menghambat dan mematikan sel-sel tumor dan kanker. Carnocap 

pilihan tepat untuk membantu mengatasi masalah kanker, tumor dan kista kareena 

mengandung ekstrak herbal alami yang dapat bekerja menghambat bahkan 

menghentikan pertumbuhan sel-sel yang abnormal. 

Carnocap memilki komposisi yang dapat menghambat perkembangan sel 

kanker dan mematikannya. 

 Manfaat dan kegunaan: 

Keladi tikus  : membunuh/ menghambat pertumbuhan sel kanker, 

menghilangkan efek buruk kemoterapi, bersifat anti virus 

dan anti bakteri. 

Rumput mutiara : anti piretik, anti inflamasi, anti toksin, anti kanker, 

mengaktifkan sirkulasi darah. 

Jombang  :  Anti  biotic, anti inflamasi, anti piretik, anti toksin, anti 

kanker dan tumor dan diuretic. 

Sambiloto : menurunkan panas, antibiotik, antipiretik, anti radang, anti 

bengkak, diuretic, anti bakteri, analgetik, meningkatkan 
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kekebalan tubuh seluler dan meningkatkan aktifitas 

kelenjar-kelenjar tubuh. 

Kunir putih : anti oksidan, anti inflamasi, anti neoplastik, anti koagulan. 

Temu putih : anti inflamasi, melancarkan sirkulasi darah, anti neoplastik. 

Daun dewa : antipiretik, anti koagulan, stimulasi sirkulasi, anti toksin, anti 

karsinogenik, anti mutagenic. 

Bidara upas : inflamasi, analgesic, anti toksin. 

 Deep squa 

Deep squa squalene merupakan suplemen tubuh yang dapat membantu 

meningkatkan stamina dan menjaga kondisi tubuh tetap prima walaupun setelah 

seharian beraktifitas. 

Diambil dari ekstrak minyak hati ikan hiu botol yang hidup di kedalaman 

1000 meter di bawah permukaan laut (deep sea shark live oil), sehingga kaya 

dengan oksigen. Deep squa squalene juga merupakan produk bahan makanan 

tambahan pelengkap sehat alami yang bermutu tinggi. 

Proses pemurnian deep squa squalene menggunakan teknologi tinggi 

sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terbaik. Deep squa 

squalene memiliki daya antioksida dan kemampuan untuk mengikat molekul 

oksigen yang sangat tinggi dibandingkan dengan antioksida yang lain. 

Mengonsumsi deep squa squalene secara rutin tidak akan menimbulkan 

efek samping karena deep squa squalene mempunyai kesamaan dengan squalene 

yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri sebagai satu senyawa yang berguna bagi 

tubuh. 

 Manfaat dan kegunaan: 

o Untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung 

koroner. 
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o Sebagai penyedia dan asupan oksigen ke semua jaringan tubuh. 

o Sebagai antioksidan yang dapat mencenggah pertumbuhan jaringan 

kanker. 

o Membantu menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh. 

o Membantu detoksifikasi dari dalam tubuh, sehingga sangat berguna bagi 

orang yang mempunyai gangguan fungsi hati. 

 

 Diabextrac  

Yang Meringankan gejala kencing manis 

Diabetes melitus merupakan penyakit yang dikarenakan meningkatkan 

kadar gula darah akibat dari metabolism yang tidak dapat menghasilkan atau tidak 

dapat merespon hormone insulin.  

Diabextrac adalah herba yang mempunyai aktivitas hipoglicernia 

(menurunkan glukosa dalam darah) serta bertindak sebagai insulin yang 

dikeluarkan oleh pankreas. 

 Manfaat dan kegunaan: 

Insulin ialah suatu hormone yang dihasilkan oleh pankreas. Insulin 

berfungsi untuk  meningkatkan penyimpanan karbohidrat, lemak, dan protein. Ia 

bertanggungjawab untuk proses glikogenesis, yaitu penukaran glukosa kepada 

glikogen dalam hati dan otot. 

Insulin juga menyebabkan lipogenesis, yaitu pembentukan trigeliserida 

dan lemak. Ia juga menghalang pemecahan lemak dan meningkatkan penghasilan 

glukosa dalam hati. 

Gynura divaricata ekstrak yang terdapat dalam diabextrac mempunyai 

khasiat mengatasi kencing manis atau diabetes mellitus. 
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Minum diabextrac secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah dan 

meningkatkan tenaga badan sehingga dapat beraktifitas lebih baik lagi. 

 Ginextrac 

Melancarkan buang air kecil 

Ginexrac merupakan herba deuretic yang terbuat dari herba alami dan 

digunakan untuk membantu melancarkan buang air seni dan menghancurkan batu 

kandung kemih, batu empedu dan batu ginjal. 

Penyakit batu ginjal 

Penyakit batu ginjal adalah penyakit karena adanya batu dalam rongga 

ginjal yang disebabkan oleh infeksi pada ginjal atau penggenangan air seni dalam 

ginjal. Penggenangan air seni dalam ginjal ini disebabkan oleh tekanan pada 

kandung kemih yang juga tersumbat. 

Batu kandung kemih 

Batu kandung kemih adalah penyakit karena adanya batu pada kandung 

kemih. Keberadaan batu tersebut terjadi karena pengendapan yang terakumulasi 

dari air seni maupun makanan yang mengandung garam-garaman atau kalsium 

tinggi. 

 Manfaat dan kegunaan: 

Berkhasiat sebagai diuretik, anti radang, anti bakteri dan astringen 

(memperbaiki fungsi membran dan mengikat molekul-molekul protein untuk 

mengurangi iritasi dan peradangan serta pertahanan terhadap infeksi). 

Melancarkan sirkulasi, analgesic (menghilangkan nyeri), antikoagulan 

(mencairkan darah beku). Mengatasi gonorea (kencing nanah), infeksi ginjal dan 

anti piretik (penurun panas). 

Cara alami untuk melancarkan buang air seni dan menghancurkan batu 

kandung kemih, batu empedu dan batu ginjal yaitu dengan mengkonsumsi 

ginextrac secara teratur. 
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 Harumi 

Harumi adalah sinergi herba dari ekstrak daun sirih, akar kunyit, kemangi 

dan bluntas yang digunakan para permaisuri dan putri keratin jawa untuk menjaga 

kesehatan organ intim mereka, sehingga hubungan harmonis suami istri menjadi 

lebih mesra. 

Secara empiris harumi digunakan unruk membantu mengurangi bau badan, 

bau pada organ intim wanita, mengurangi lender (mukosa) yang berlebihan, yang 

disebabkan jamur candida albicans dan menjaga kesehatan tubuh. 

 Manfaat dan Kegunaan 

Piperis folium (daun sirih) mengandung zat aktif fenol yang bersifat 

sebagai antiseptic yang lima kali lebih efektif membunuh kuman disbanding fenol 

BKO (bahan kimia obat). Ekstrak daun sirih mengandung zat aktif kavikol yang 

memilki daya mematikan kuman, fungisida, dan antioksidassi sehingga dapat 

menghilangkan bau badan dan bau tak sedap pada organ intim wanita. 

Curcuma domestica rhizome (akar kunyit) memilki zat aktif kurkumin 

yang bermanfaat menyehatkan organ-organ tubuh bagian dalam sehingga 

melancarkan produksi kelenjar dalam tubuh. 

Ocimun canum folium (daun kemangi) mengandung minyak atsiri 

berfungsi sebagai antiseptik, dapat mengatasi bau badan, bau tak sedap pada organ 

intim wanita dan juga memiliki sifat sedatif (menenangkan). Juga mengandung zat 

afrodisiak yang berfungsi menambah libido hubungan intim suami istri. 

Pluchea folium (daun beluntas): antioksidan alami pengganti senyawa 

antioksidan sintesis TBHQ (tertiary butyl hydro quinone) dan juga mengandung 

beta keroten (pro vitamin A). 

 Lansingin 

Membantu mengurangi lemak dan berat badan 
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Terbuat dari herba alami pilihan yang dikomposisikan untuk membantu 

masalah kegemukan akibat dari penyimpanan lemak dalam tubuh yang 

berlebihan. 

Gunakan langsingin setiap hari satu kapsul pagi dan malam hari untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan disertai olahraga secara teratur, diet rendah 

kalori dan lemak serta perbanyak minum air putih. 

 Manfaat dan kegunaan: 

Formulasi herba kapsul langsingin  sangat bermanfaat untuk menurunkan 

berat badan, karena bekerja dengan cara meluruhkan lemak yang tidak dibutuhkan 

oleh tubuh, memperlancar buang air besar tetapi tidak membuat perut terasa mulas 

dan tidak mengakibatkan diare, membersihkan dan melancarkan aliran darah, 

menyegarkan badan dan anti oksidannya dapat memperlambat proses penuaan. 

Langsingin dapat dikonsumsi setiap hari dan dalam jangka waktu panjang 

untuk menjaga stabilitas berat badan. Langsingin tidak memilki efek samping 

yang merugikan karena terbuat dari ekstrak herbal alami dan diproduksi secara 

higienis sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik. 

 Laurik 

Produk laurik menggunakan tumbuhan sida rhombifolia (sidaguri), 

berfungsi untuk mengeluarkan asam yang berlebihan ( asam urat) yang tersimpan 

di sendi-sendi merupakan sumber penyakit arthritis dan gout (asam urat tinggi), 

kelebihan asam dikeluarkan melalui urin. 

Herba ini bersifat diuretik yang melancarkan buang air kecil. Oleh karena 

itu harus banyak minum air putih. 

Gejala gout (asam urat) sakit yang sangat, terutama pada sendi kaki, sendi 

menjadi bengkak dan kemerahan, serta terasa sakit jika bergerak. 
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 Manfaat dan kegunaan  

o Mengurangi peradangan sendi (inflammation) yang menyebabkan 

nyeri di sendi. 

o Mengobati penyakit asam urat. 

o Memulihkan pembengkakan kelenjar prostat. 

o Menurunkan panas dalam. 

o Menurunkan tekanan darah tinggi. 

 

 Magafit 

Magafit merupakan ekstrak herbal alami yang diramu khusus untuk 

membantu memelihara fungsi organ lambung dan mengatasi penyakit maag akut 

dan kronis dengan mencegah peradangan, mengurangi nyeri lambung dan asam 

lambung serta mengatasi kembung. 

Penyakit radang lambung adalah penyakit terjadinya peradangan pada 

selaput lambung yang dapat menjadi kronis sehingga peradangan terjadi secara 

terus menerus. Penyakit ini dikarenakan pola makan yang tidak teratur, stress 

yang memicu pengeluaran asam lambung berlebih, dan faktor lainnya. 

Magafit yang diformulasikan khusus dapat mengatasi penyakit maag 

dengan memperbaiki organ yang rusak. Magafit terbuat dari ekstrak herbal alami 

yang dikemas secara higienis dalam bentuk kapsul. 

 Manfaat dan kegunakan 

Magafit bermanfaat sebagai peluruh getah empedu, melancarkan sirkulasi, 

peluruh kentut (karminatif) dan astringen (memperbaiki fungsi membrane dan 

mengikat molekul-molekul protein untuk mengurangi iritasi dan peradangan serta 

pertahanan terhadap infeksi), obat maag dan diuretic (peluruh air seni), 

mengurangi nyeri lambung, perut kembung dan maag, meningkatkan nafsu 

makan, menghentikan pendarahan dan anti radang. 
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 Mengkudu kapsul 

Mengkudu kapsul hpai herba yang terbuat dari buah mengkudu pilihan 

yang mempunyai khasiat meringankan gejala tekanan darah tinggi hipertensi. 

 Manfaat dan Kegunaan 

Ekstrak morinda citrifolia. Buah mengkudu mengandung sejenis 

fitonutrien , yaitu scopoletin yang berfungsi untuk memperlebar saluran pembuluh 

darah yang mengalami penyempitan. Hal ini menyebabkan jantung tidak perlu 

bekerja terlalu keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah menjadi 

normal. 

Dari beberapa studi, aktivitas hipotensi dari scopoletin ini tidak pernah 

menurunkan tekanan darah yang normal menjadi rendah. Scopoletin juga 

berfungsi sebagai analgesic, antiradang, antialergi dan antidiabetes. 

Di dalam daging buah mengkudu terdapat zat terpenoid, yaitu hidrokarbon 

isometrik yang terdapat dalam lemak atau minyak esensial yang berperan dalam 

sintetik organic dalam tubuh manusia. 

Buahnya juga kaya akan xeronine dan proxeronine; xeronine berfungsi 

meningkatkan aktivitas enzim dan struktur protein, polisakarida (asam glukoronat, 

glikosida) sebagai immunostimulan, antikanker dan antibakteri, sedangkan 

proxeronine berfungsi meningkatkan kadar xeronine yang menormalkan protein 

sel abnormal dalam tubuh. Megkudu juga mengandung ascorbin (vitamin C) 

sebagai antioksidan. 

 Minyak herba sinergi 

Minyak ajaib dan multiguna dari ramuan herba pilihan, yang terjaga 

alamiah dan ilahiahnya. Masyarakat sejak dulu mempercayat minyak ini mampu 

untuk mengobati tuang patah, terkilir, dan berbagai penyakit lainnya. 
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 Manfaat dan kegunaan 

o Patah tulang: minyak dipanaskan dan dioleskan di bagian yang patah, 

lalu dibalut kain. 

o Wasir/ambeien: oleskan di bagian anus yang keluar. 

o Untuk urut/pijat/gosok: minyak ini aman untuk urut karena tidak 

merusak syaraf kulit. 

o Darah tinggi dan lumpuh (srtoke): panaskan minyak lalu oleskan pada 

tengkuk dan bagian tubuh lainnya yang sakit. 

o Gigitan serangga dan luka kecil: ambil kapas dan basahi dengan 

minyak lalu tempelkan pada bagian yang luka. 

o Terkena air panas, luka bakar: oleskan perlahan di bagian yang sakit 

dan minyaki terus agar tidak melembung/melepuh. 

o Diare (keracunan makanan): minum setengah sendok minyak dengan 

air hangat. 

o Perut buncit: panaskan minyak, urut perut secara perlahan dengan 

gerakan melingkar dan berulang. 

o Kembung perut (anak kecil): panaskan minyak, oleskan pada daun 

sirih, lalu tempelkan pada perut anak. 

o Asthma (anakkecil): minumkan setengan sendok minyak sebelum 

tidur, oleskan pada bagian dada kemudian dselimuti. 

o Bayi yang menangis waktu malam: minyak dioleskan pada bagian atas 

kening bayi. 

o Anak sering kencing di waktu malam: dioleskan di ari-ari/pusar 

sebelum tidur disamping minum madu asli hpai. 

o Wanita menopause: menghilangkan rasa sakit sewaktu bersama suami 

(dengan cara diolesi). 

 Mustika dara 

Mustika dara adalah herba ajaib yang tidak ada duanya.khusus untuk kaum 

wanita dengan khasiat yang luar biasa. Manfaat utama mustika dara yaitu 

mengembalikan sistem kerja organ vital wanita, merapatkan dan mengharumkan 

bagian terpenting, membersihkan dinding rahim secara aman dan efektif serta 
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mengatasi frigid sehingga memberikan kenikmatan suami istri dalam 

berhubungan. 

Mustika dara dapat mengatasi penyakit kista, mioma, toksoplasma, henia, 

varises, wasir, keputihan, herpes, polip, HIV, infeksi vagina, dan kanker rahim. 

Gejala infeksi vagina dapat dilihat dar tanda-tanda seperti: sembelit, nyeri 

di rongga pinggul, berat badan turun drastic, pendarahan, mual, nyeri saat 

berhubungan. Akibat infeksi tersebut mengakibatkan terjadinya kemandulan, 

hamil di luar kandungan, kematian janin, bayi lahir dengan berat badan yang 

rendah. 

Mustika dara juga bias diminum oleh para pria, karena dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma (mengentalkan sperma). Terapi yang 

bagus buat para pria yang punya masalah dengan ejakulasi dini dan sperma encer. 

 

 N-green 

Memelihara daya tahan tubuh 

Berbahan utama spirulina alami yang dikomposisikan dengan herba 

pilihan lainnya seperti: cincau hijau, sirsak, pegagan, daun katuk, lidah buaya, dan 

mint, sehingga mempunyai manfaat yang sangat baik untuk memelihara daya 

tahan tubuh. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa spirulina mampu menurunkan 

kolestrol total, meningkatkan kolestrol HDL, menurunkan trigliserida, dan 

menurunkan tekanan darah. 

Spirulina juga tebukti efektif dalam pemulihan klinik melanosis dan 

keratosis akibat keracunan arsen, dan meningkatkan berat badan pada anak-anak. 

 Manfaat dan kegunaan 

N-green merupakan produk dari herba-herba yang kaya akan klorofil. 

Manfaat klorofil untuk kesehatan sangat banyak, termasuk untuk pencegahan 
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anemia, menguatkan darah pembentuk organ dan kecukupan oksigen di dalam 

tubuh. Klorofil dipenuhi oleh antioksidan, serta memberikan efek menguntungkan 

terhadap berbagai kondisi medis seperti kanker, insomnia, penyakit gigi, sinusitis, 

pancreatitis dan batu ginjal. 

N-green sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

meningkatkan aktifitas antibody dalam melawan infeksi yang disebabkan karena 

virus, bakteri dan penyebab lainnya.  

N-green dikonsumsi rutin dapat sebagai pencegah sel tumor ganas, kanker 

ginjal dan obat antiradang serta dapat menurunkan tingkat tekanan darah tinggi. 

 Pegagan HS 

Terbuat dari herba cantella asiatica yang mempunyai manfaat untuk 

mengatasi berbagai penyakit, melancarkan sirkulasi darah, menambah kecerdasan 

otak dan menghiangkan sesulit. 

Senyawa saponi, termasuk asiaticoside, asam asiatat dan madecassoside 

yang memacu produksi kolagen, thankuside, ishotankuside, brahmoside, brahmic 

acid, madasiatic acid, triterpen acid, meso inosetol, centellose, carotenoids, garam 

K, Na, Ca, Fe, fosfor, vellarine, tannine, mucilage, resin, pectin, gula, vitamin B, 

minyak lemak, kalsium oksalat dan amygdalin. 

 Manfaat dan kegunaan 

Pegagan HS bermanfaat sebagai anti infeksi, penurun panas, peluruh air 

seni, regenerasi sel dan memperbaiki sirkulasi dengan revitalisasi pembuluh darah 

(mempertinggi permeabilitas kapiler), tonikum dan astringen (memperbaiki fungsi 

membrane dan mengikat molekul-molekul protein untuk mengurangi iritasi dan 

peradangan serta pertahanan terhadap infeksi. 

 Procumin rich vitamin E 

Procumin habbatussauda merupakan dari ekstrak tanaman habbatussauda 

(black cumin) yang diformulasi khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, 
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menjaga kesehatan otak, menormalkan kolestrol, mendongkrak daya ingat, 

meredakan stress dan insomnia, menambah stamina, melancarkan peredaran 

darah, mengobati darah tinggi, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, 

antioksidan pencegah radikal bebas, member nutrisi pada tubuh, meningkatkan 

kualitas ASI, dan secara tradisional membantu mengobati berbagai penyakit yang 

ringan maupun kronis. 

Procumin habbatussauda dikemas dalam kapsul lunak yang praktis dan 

lembut ditenggorokan sehingga lebih mudah dikonsumsi.  

Procumin habbatussauda diproduksi oleh pabrik farmasi yang telah 

memilki GMP (Good Manufacturing practice) di Jerman, dan memilki sertifikasi 

halal untuk kapsul gel. 

Kandungan procumin habbatussauda kaya akan berbagai nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh, seperti 38 jenis Biofalvonoids, multivitamin (vitamin B1, B2, 

B6, C provitamin A, E,D), Essensia oil, 16 asam amino, mineral (calcium, 

selenium, magnesium, zat besi, zinc, phosphor) dan berbagai macam enzim. 

 Manfaat dan kegunaan  

Membantu proses penyembuhan, meningkatkan stamina dan system 

kekebalan tubuh, membantu menyembuhkan asma, bronchitis dan penyakit alergi 

lainnya, mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah, sebagai anti tumor dan 

kanker, anti parasit, bakteri, dan virus, memperkuat daya konsentrasi, 

memperlambat proses penuaan sel, memecah batu ginjal, meningkatkan produksi 

ASI, menyembuhkan radang pada persendiaan (reumatik), mengobati gangguan 

lambung dan hati, menyeimbangkan hormone, mengencangkan payudara dan 

menghaluskan kulit. 

 Procumin propolis habbatussauda 

Produk inovatif sinergi propolis dan habbatussauda yang sudah terbukti 

khasiatnya. Perpaduan dua zat aktif ini sangat efektif sebagai antibiotik alami 

untuk kasus peradangan, infeksi virus, jamur dan bakteri, menghambat 
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pertumbuhan sel tumor dan sel kanker, mempercepat penyembuhan luka di 

lambung, liver, ginjal, dan diabetes atau kencing manis.  

Produk procumin propolis juga dapat diknsumsi untuk menjaga vitalitas 

agar terhindar dari sakit dan metabolism lainnya. 

Procumin propolis habbatussauda merupakan kombinasi sempurna dari 

ekstrak tanaman Black cumin (habbatussauda) dengan ekstrak saliva lebah yang 

bercampur dengan resin serbuk sari bunga ( bee propolis).  

Procumin propolis habbatussauda dikemas dalam kapsul lunak (softgel) 

yang praktis dan lembut ditenggorokan sehingga lebih mudah dikonsumsi. 

Procumin propolis habbatussauda diproduksi oleh pabrik farmasi yang telah 

memilki GMP (Good Manufacturing Practise) di Jerman, dan memilki sertifikasi 

halal untuk kapsul gel. 

Kandungan procumin propolis habbatussauda kaya akan berbagai nutrisi 

yang dibutuhkan tubuh, seperti 38 jenis Biofalvonoids, multivitamin (vitamin B1, 

B2, B6, C provitamin A, E,D), esensial oil, beepollen, 16 asam amino, mineral 

(calcium, selenium, magnesium, zat besi, zinc, phosphor) dan berbagai macam 

enzim. 

 Manfaat dan kegunaan 

Procumin propolis habbatussauda dapat membantu meningkatkan daya 

tahan tubuh, meningkatkan stamina energy booster tonikum tubuh, serta 

mencegah berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan 

jamur (atau sebagai antibiotik alami). Procumin propolis habbatussauda 

membantu menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker. 

 Siena 

Siena (jati cina) merupakan herba suplemen dari daun senna (Casia 

Angustifolia folium), yang dibuat secara khusus sehingga memberikan efek cepat 

bereaksi terhadap tubuh. 
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Sejak 3500 tahun yang lalu, daun senna sudah digunakan untuk mengobati 

kaum bangsawan dan elite dan lebih popular ketika tanaman ini menyebar ke 

Erofa. 

Selama berabad-abad daun senna sudah digunakan sebagai obat untuk 

menghilangkan sembelit, penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan 

berkualitas buruk. 

 Manfaat siena 

Di antara manfaat jati cina adalah melangsingkan tubuh, membersihkan 

darah kotor, mengurangi kolestrol, membuang racun dalam tubuh, mengecilkan 

perut, melunturkan lemak bagi penderita obesitas, membantu proses pembuangan 

kotoran dalam tubuh. 

Tentang daun senna 

Jika sembelit berlanjut, akan menjadi racun bagi tubuh. Karena 

mengandung komponen anthraquinon atau sennosida seperti glikosida dianthrone, 

naftalene glikosida dan hidroksianthrasen. 

Daun senna sering digunakan untuk mengatasi konstipasi. Senosida 

mempercepat gerakan hasil pencernaan di usus sehingga menaikkan volume hasil 

pencernaan dan meningkatkan gerakan peristaltic usus sehingga air yang terserap 

usus terserap oleh usus sedikit dan feces tetap lembek. 

Daun enna sangat efektif dalam melarutkan lemak dan racun untuk 

mengembalikan kebugaran tubuh, efeknya akan terasa 10-12 jam berikutnya. 

 Spirulina 

Spirulina (arthospira) adalah jenis ganggang biru hijau dan sejak puluhan 

tahun yang lalu telah dijadikan makanan kesehatan melalui penelitian para ahli di 

dunia. Makanan yang dikonsumsi manusia saat ini banyak menyebabkan 

bertumpuknya toksin dalam tubuh, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit 

seperti: kanker, sakit jantung, imunitas menurun, fungsi organ tubuh menjadi 

lemah, dan lain-lain. 
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 Manfaat: 

a. Meningkatkan aktivitas antivirus. 

b. Menurunkan kadar kolestrol. 

c. Menurunkan resiko serangan jantung. 

d. Meningkatkan daya tahan tubuh. 

e. Mengurangi keracunan ginjal. 

f. Meningkatkan jumlah microba lactobacillus. 

g. Mempercepat penyembuhan luka. 

h. Mengatasi masalah kekurangan zat/mineral. 

i. Mengurangi penderitaan akibat radiasi. 

Manfaat zat spirulina 

a. Betakaroten: menguatkan penglihatan 

b. Vitamin B-12: membentuk sel darah merah (cyanocobala mine) pada 

sumsum tulang. 

c. Zat besi: menguatkan sel darah merah dan sistem pertahanan tubuh. 

d. Klorofil: membuang racun dan membangkitkan tenaga. 

e. Karotenoids: meningkatkan fungsi anti oksidan atau anti kanker. 

 Truson 

Meningkatkan vitalitas dan keperkasaan pria 

Truson merupakan 100% ekstrak herbal alami, ramuan khusus untuk pria 

dewasa, dapat memelihara daya tahan tubuh, menjaga stamina tetap bugar, 

mengatasi disfungsi ereksi dan ejakulasi dini serta memperbaiki kualitas pertama. 
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 Manfaat dan kegunaan 

Eurycomae radix merangsang hormone chorionic gonadotropin (HCG) 

yang merangsang peningkatan hormone testosterone. Sedangkan brusin dan 

strichnin berperan sebagai afrodisiak yang dapat meningkatkan libido. 

Pimpinella herba meningkatkan libido (nafsu), meningkatkan hormon 

testosterone dan jumlah sperma, meningkatkan stamina, pereda nyeri, penurun 

panas dan anti bakteri. 

Nigellae semen berfungsi sebagai bronkodilator (melebarkan pembuluh 

darah bronkus sehingga melegakan pernafasan), meningkatkan sel antibodi B, 

imunitas dan menurunkan gejala ashma bronchial. 

Zingiberis rhizoma menghambat jamur candida albicans dan sebagai obat 

flu. Merangsang keluarnya keringat, sistem saraf pusat dan mengatasi ejakulasi 

dini serta merangsang ereksi, juga regenerasi sel kulit. 

Arginine mencegah kemandulan dan memperkuat daya tahan sperma. 

Piper retrofractum frustus mengatasi rasa lemah (neurasthenia), masuk 

angin, pencernaan terganggu, batuk, ayan dan demam. 

MAKANAN SEHAT DAN VITAMIN 

 Etta goat milk 

Kadar nutrisi dan khasiat susu kambing amatlah istimewa. Komposisi 

gizinya baik yang berupa protein, energy, maupun lemaknya hamper dapat 

disetarakan dengan Air Susu Ibu (ASI) dan lebih baik daripada telur. 

Susu kambing etta goat milk sangat direkomendasikan untuk menambah 

kesehatan ibu hamil, bayi hingga usia lanjut. 

Susu kambing etta goat milk ini sangat bagus untuk ketahanan fisik bayi, 

sedangkan untuk orang dewasa susu etawa digunakan untuk penyembuhan 

berbagai penyakit, seperti asma, lever, kencing manis dan menjaga stamina. 
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 Keistimewaan etta goat milk 

Mempunyai sifat antiseptik alami yang dapat menekan pembiakan bakteri 

dalam tubuh, karena flourin yang terkandung kadarnya 10-100 kali lebih besar 

daripada susu sapi. 

Bersifat basa (alkaline food) sehingga aman bagi tubuh. Proteinnya lembut 

dan efek laktasenya ringan, sehingga tidak menyebabkan diare. 

Lemaknya mempunyai tekstur yang lembut, halus, dan lebih kecil 

dibandingkan dengan butiran lemak susu sapi atau susu lainnya. 

Bersifat homogeny alami yang mempermudah untuk dicerna, sehingga 

menekan timbulnya reaksi alergi. 

Mudah dicerna oleh anak balita sampai orangtua. 

Kandungan vitamin B-1 lebih tinggi disbanding susu sapi. 

Baik sekali dikonsumsi anak-anak dan orang lanjut usia yang tidak dapat 

minum susu sapi karena gangguan pencernaan. 

 Extra food 

Extra food hpai, adalah makanan kesehatan alami yang dibuat dari sinergi 

23 herbal buah-buahan dan sayuran yang kaya akan antioksidan dan serat alami. 

Extra food hpai diformulasikan sebagai makanan suplemen herba yang 

berkhasiat untuk mengatasi berbagai penyakit dan bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh. Dengan mengkonsumsi extra food hpai ini akan memberikan perlindungan 

konsumen dari radikal bebas. 

Selain multi manfaat, extra food hpai mempunyai rasa yang manis dan 

enak dengan tekstur lembut sehingga dapat dikonsumsi anak-anak. 
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23 buah dan sayuran pada extra food 

1 .Madu   2. Habbatussauda 

3. Beras hitam  4. Kurma 

5. Blackberry  6. Anggur hitam 

7. Bee polen.   8.Blueberry 

9. Black plum.  10.Royal jelly 

11. Daun ashitaba  12.Spirulina 

13. Kulit manggis 14. Daun stevia 

15. Meniran   16.Rosella ungu 

17. Daun sirsak  18.Bayam merah 

19. Rosella merah.  20.Zaitun 

21. Curcuma   22.Strawberry 

23. Wortel 

 

 Hpai Health Coffee 

Menghidupkan sunnah dengan kenikmatan kopi 

Hpai healt coffee plus habbatussauda adalah kopi yang diracik secara 

khusus yang kaya manfaat sehingga dapat menjaga stamina dan vitalitas tubuh 

untuk aktifitas maksimal setiap hari. Kopi ini terbuat dari biji kopi alami yang 
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dipadu dengan herbal pilihan, yaitu biji habbatussauda, madu, propolis, susu 

kambing, pasak bumi, dan cokelat. 

 Manfaat dan Kegunaan 

Biji habbatussauda membantu mengatur metabolism tubuh, membawa 

racun ke permukaan kulit untuk dieliminasi, bersifat aprodisiak, adaptogen 

(meningkatkan daya tahan tubuh), menyeimbangkan tingkat insulin, mengatur 

kolestrol, sebagai anti tumor, anti kanker, anti bakteri, anti virus, anti jamur, dan 

anti inflamasi. 

Madu asli bermanfaat untuk berbagai penyakit dan keluhan, penambah 

stamina tubuh, sumber vitamin dan mineral yang lengkap, sumber energy instan 

tanpa meningkatkan gula darah, sebagai anti biotic alami. 

Propolis membantu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan 

stamina, tonikum tubuh, dan sebagai antibiotik alami. 

Susu kambing merupakan antiseptik alami, menekan pembiakan bakteri 

dalam tubuh, bersifat basa (alkaline food) sehingga aman bagi tubuh, proteinnya 

lembut dan efek laktasenya ringan, tekstur lemak lembut, dan memilki kadar 

vitamin B-1 lebih tinggi daripada susu sapi. 

Pasak bumi untuk daya tahan tubuh/stamina/vitalitas, meningkatkan 

hormon testosterone, lebih baik dibandingkan gingseng, mengatasi masalah 

impotensi, mengatasi masalah kemandulan. 

Cokelat mampu mengatasi stress dan memperlambat proses penuaan dini. 

 Janna Tea Cool 

Janna tea cool adalah the dengan sensasi timur tengah yang merupakan 

sinergi dari herba terpilih yaitu: daun zaitun, daun tin, biji habbatussauda, 

peppermint, daun bidara, kayu manis, dan kapulaga. 
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Daun zaitun banyak digunakan untuk menjaga kestabilan gula darah dalam 

tubuh dan meningkatkan thermogenin yang sangat bermanfaat dalam membakar 

lemak secara efektif. 

Daun tin memiliki kandungan kalsium dan antioksidan yang tinggi 

sehingga dapat memperkuat tulang dan sangat cocok untuk para penderita kanker. 

Peppermint diketahui memiliki sifat analgesic, anestesi, dekongestan, 

astringent, antibakteri, antimikroba, antispasmodic, dan bersifat karminatif. 

Habbatussauda membantu mengatur metabolism tubuh, membawa racun 

ke permukaan kulit untuk di eliminasi, menyeimbangkan tingkat insulin, 

mengatur kolestrol, meningkatkan sirkulasi tubuh dan meningkatkan fungsi hati 

yang sehat. 

Daun bidara diantaranya berfungsi sebagai anti mikroba, mengatasi 

tekanan darah tinggi, insomnia, memperbaiki jaringan sel dalam tubuh, memilki 

efek menenangkan. 

Kapulaga dapat mengontrol kolestrol, mengendalikan kanker, mengobati 

masalah kardiovaskular, dan peningkatan sirkulasi darah dalam tubuh. 

Kayu manis dapat mengatur gula darah, mengurangi kolestrol LDL yang 

dapat membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, memiliki senyawa 

anti infeksi alami yang ditemukan dalam studi, efektif terhadap H. pylori yaitu 

bakteri penyebab borok atau bisul dan pathogen lainnya, mengurangi rasa sakit 

terkait dengan arthritis mengurangi proliferasi sel kanker dan untuk pencegahan 

kanker. 

Kayu manis mengandung zat cinnamaldehyde, yang dapat membantu 

menyeimbangkan hormon yang  mempengaruhi kesuburan pada wanita. 

 Janna tea hot 

Janna tea hot adalah the yang cocok untuk para pekerja keras, yang 

merupakan ramuan dari herba pilihan yaitu: lada hitam, kedawung, cabe jawa, 

cengkeh, kayu angin, dan adas. 
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Lada termasuk dalam daftar tanaman yang memiliki kandungan senyawa 

kimia yang mengessankan, dan diketahui memiliki manfaat pencegahan penyakit 

dan mendukung kesehatan. Lada telah lama dipergunakan sebagai bahan 

pengobatan, karena sifatnya yang anti inflamasi, karminatif, serta anti kembung. 

Kedawung sangat baik digunakan sebagai antibakteri, sangat baik untuk 

pengobatan infeksi, mengobati sakit perut, obat alami untuk diare, 

menyembuhkan mual, mulas dan gangguan perut lainnya. 

Cabe jawa mempunyai rasa pedas yang member efek hangat pada tubuh. 

Sehinggga untuk cocok untuk yang sedang enak badan bisa langsung berkeringat 

dan mampu mengusir angin dalam tubuh. 

Cengkeh aroma khas cengkeh merupakan hasil dari senyawa eugenol yang 

memilki kadar kandungan 72-90% sebagai senyawa utama penyususn kandungan 

minyak atsiri di dalam cengkeh. Konsumsi rutin buah cengkeh dalam jumlah 

tertentu mampu membersihkan racun berbahaya serta mikroba perusak dari dalam 

tubuh. 

Kayu angin mengandung asam unseat, senyawa despida (asam barbatolat, 

asam barbatat, hidrat arang, likuin, zat pahit), asam usnin, dan vitamin C. kayu 

angin terkenal sebagai antibiotik dan anti jamur dan dapat digunakan untuk 

mengobati infeksi saluran nafas dan saluran urine, menyembuhkan TBC, kelainan 

pencernaan, sakit perut, disentri, bisul, sariawan, dan masuk angin. 

Adas dapat membantu mengatasi anemia, gangguan pencernaan, perut 

kembung, sembelit, kolik, diare, gangguan pernafasan, gangguan menstruasi, dan 

bermanfaat untuk perawatan mata. 

 Kopi 7 Elemen 

Kopi 7 elemen adalah minuman yang terdiri dari kopi dengan 7 elemen 

tanaman: biji, akar, batang, kulit, daun, bunga, dan buah. 

Komposisi 
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Bunga gula aren, buah mengkudu, kulit manggis, akar jahe, batang kayu 

angin, biji habbatussauda, daun sendok. 

 Manfaat kandungan 

Bunga gula aren sumber energi, mengatasi asma, anemia atau kurang 

darah, kusta, batuk dan demam, baik untuk pertumbuhan anak, makanan awal 

untuk penderita typhoid, pancreas, memperkuat kerja jantung, dan memiliki 

khasiat seperti madu. 

Buah mengkudu sedatife (menenangkan), hipotensif (menurunkan tekanan 

darah), analgesic (penghilang rasa sakit), antioksidan, antihistamin. 

Kulit manggis antiproliferasi (menghambat pertumbuhan dan 

menghancurkan sel kanker), mencegah penyakit jantung, mengatasi diare, 

mengatasi gangguan haid. 

Akar jahe mengatasi masalah pencernaan, perut kembung, migraine, 

melancarkan peredaran darah, mengatasi masalah pernafasan, meningkatkan daya 

tahan tubuh. 

Batang kayu angin obat masuk angin, mengatasi infeksi salauran nafas, 

TBC, mencret, disentri, sariawan, peluruh air seni, batuk. 

Biji habbatussauda aprodisiak, adaptogen (meningkatkan kekebalan 

tubuh), antihistamin/antialergi, antitumor, anti kanker, anti bakteri, anti virus, anti 

jamur, anti inflamasi. 

Daun sendok gangguan pada saluran kencing, batu ginjal, pembengkakan 

dan radang prostat, infeksi saluran kencing, anti diabetes, hepato protektor. 

 Madu Asli Multiflora 

Madu asli multiflora merupakan madu alami tanpa tambahan bahan lain 

yang terjamin mutu dan keasliannya serta lebih terjaga keutuhan kandungan 

gizinya. 
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Madu asli hpai multiflora dihasilkan dari lebah madu unggul “ apis 

mellifera”, kaya akan vitamin, mineral, enzim, protein, hormone-hormon, serta zat 

antimikroba dan zat antibiotic. 

Madu asli hpai multiflora telah lulus kendali mutu yang ketat dan 

mempunyai kadar air yang rendah sehingga tidak terjadi proses fermentasi. 

Lebah madu apis mellifera atau yang dikenal dengan lebah Eropa 

merupakan jenis lebah yang utama dibudidayakan hampir di semua Negara-negara 

di dunia, termasuk di Indonesia. Jenis lebah ini disebut juga dengan lebah hitam 

atau lebah cokelat Eropa, apis mellifera ligusta, lebah kuning Italia, apis mellifera 

carnica, dan lebah kelabu Carniola. Lebah ini adalah lebah jinak yang dapat 

menghasilkan madu berkualitas. 

 Manfaat dan kegunaan  

a. Meningkatkan stamina dan vitalitas. 

b. Mempercepat pemulihan setelah sakit. 

c. Membantu mengeluarkan racun tubuh. 

d. Sumber vitamin dan mineral yang lengkap. 

e. Sangat baik untuk pencegahan penyakit. 

f. Sumber energi instan tanpa meningkatkan gula darah. 

g. Sebagai antibiotik alami dan mempercepat penyembuhan. 

h. Menghaluskan dan meremajakan kulit ( sebagai masker). 

i. Pengganti sirup, gula, dan MSG (penyedap rasa). 

 

 Madu Asli Premium 

Madu adalah makanan yang mengandung aneka nutrisi seperti protein, 

asam amino, karbohidrat, vitamin, mineral, dekstrin, pigmen tumbuhan dan 

komponen aromatik. Bahkan madu mengandung 11 asam amino esensial yang 
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tidak diproduksi oleh tubuh. Dari hasil penelitian terbaru ternyata zat-zat atau 

senyawa yang ada di dalam madu sangat komplek yaitu mencapai 181 jenis. 

Salah satu keunikan madu adalah karena madu mengandung zat antibiotik. 

Hal itu hasil penelitian peter C molan (1992), peneliti dari Departement of 

Biological Sciences, University of Waikoto, Selandia Baru. Menurutnya, madu 

terbukti mengandung zat antibiotik yang aktif melawan serangan berbagai kuman 

pathogen penyebab penyakit. Selain itu, peneliti dari Departement of 

Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Malaya di Malaysia, 

Kamaruddin (1997) juga menyebutkan bahwa di dalam madu terkandung zat 

antimikrobial yang dapat menghambat penyakit. 

 Manfaat dan kegunaan 

a. Meningkatkan stamina dan vitalitas. 

b. Mempercepat pemulihan setelah sakit. 

c. Membantu mengeluarkan racun tubuh. 

d. Sumber vitamin dan mineral yang lengkap. 

e. Sangat baik untuk pencegahan penyakit. 

f. Sumber energi instan tanpa meningkatkan gula darah. 

g. Sebagai antibiotik alami dan mempercepat penyembuhan. 

h. Menghaluskan dan meremajakan kulit (sebagai masker). 

i. Pengganti sirup, gula, dan MSG (penyebab rasa). 

 Madu sj- sapu jagat 

Untuk ketahanan stamina dan membantu memulihkan pesakit 

Madu sj- sapu jagat produk herba yang mempunyai multi manfaat untuk 

ketahanan tubuh dan imunitas serta dapat dengan cepat membantu memulihkan 

pesakit. 
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Madu sj-sapu jagat diracik secara khusus dari madu, sari kurma murni, 

spirulina, pegagan, ilalang, sambiloto dan daun sirsak dengan komposisi yang 

tepat. 

 Manfaat dan Kandungan  

a. Madu: untuk berbagai penyakit dan keluhan, penambah stamina tubuh, 

dan bermanfaat bagi kecantikan kulti wajah dan tubuh. 

b. Sari kurma: meningkatkan stamina, membantu proses pemulihan 

demam berdarah, sangat baik untuk ibu hamil dan ibu menyususi, 

membantu proses melahirkan, baik bagi balita dan pertumbuhan anak, 

penambah nafsu makan. 

c. Spirulina: “super food” dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. 

Nutrisi 1 gr spirulina setara dengan nutrisi 500 gr sayur dan buah. 

d. Pegagan: anti infeksi, antitoxic, penurun panas, dan peluruh air seni. 

e. Ilalang: mengatasi asma, diare, hipertensi akibat sakit ginjal, kencing 

batu, keputihan, melancarkan air seni, mimisan, hepatitis, prostat dan 

radang paru-paru. 

f. Sambiloto: menghambat proses oksidasi yang dipicu oleh radikal bebas, 

meningkatkan kesempatan sel hepar untuk melakukan regenerasi. 

g. Daun sirsak: antikanker alami. 

 

 Minyak Zaitun 

Extra virgin olive oil hpai adalah minyak zaitun murni 100% dengan 

kualitas terbaik (grade A) dan diproduksi secara alami tanpa bahan kimiawi atau 

metode fisik. Aroma dan citarasanya istimewa dengan kadar keasaman kurang 

dari 0,8% yang baik bagi kesehatan serta aman dikonsumsi secara langsung. 
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Zaitun sehat holistic 

Minyak zaitun dipercaya berkhasiat bagi kecantikan. Minyak zaitun 

mampu melembutkan kulit wajah, mempertahankan keindahan kulit tubuh, dan 

berguna bagi keindahan rambut. 

Minyak zaitun juga bisa digunakan untuk mencegah berbagai macam 

penyakit sehingga minyak zaitun sering dipakai sebagai obat dalam pengobatan 

tradisional. 

Zaitun untuk kesehatan 

Menurunkan resiko penyakit jantung. Minyak zaitun mengandung 

antioksidan nabati yang sangat tinggi sehingga dapat menurunkan resiko penyakit 

jantung dengan mengkonsumsi dua sendok setiap hari. 

Mencegah kanker. Kandungan fenol bertindak sebagai antioksidan yang 

dapat mencegah atau menghambat proses kanker. 

Menghilangkan artritis. Mengandung prostaglandin yang dapat mengatasi 

rasa nyeri pada sendi dan pengeroposan tulang. 

Mencegah diabetes. Kandungan lemak tak jenuh tunggal yang bermanfaat 

untuk menurunkan kadar gula di dalam darah serta mencegah resiko terjadinya 

diabetes. 

 Sari kurma  

Sari kurma adalah sari kurma terbaik dari Uni Emirat yang bebas dari 

bahan pengawet dan bahan-bahan yang dimodifikasi secara genetik, kaya akan 

serat, kalium, antioksidan, dan sangat baik bagi kesehatan, terutama untuk 

pencernaan dan liver, juga dapat meningkatkan kualitas. 

Kurma mengandung karbohidrat 60% pada ruthab (kurma basah) dan 70% 

pada tamr (kurma kering), 20% protein, 3% lemak, 7-17% mineral, dan zat besi. 

100 gr kurma kering mengandung vitamin A 90 IU,tiamin 93 mg, riboflavin 114 
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mg, niasin 2 mg, dan kalium 667 mg yang membantu melepaskan energy, 

menjaga kesehatan kulit dan syaraf, serta menjaga fungsi jantung.  

Kini kurma telah hadir dalam bentuk sari kurma sehingga tubuh lebih 

mudah menyerap kandungan yang terdapat pada kurma. 

 Manfaat dan kegunaan 

Makanan dan minuman terbaik bagi ibu hamil, pasca melahirkan, dan ibu 

menyusui karena mampu menstabilkan darah, dan member nutrisi sempurna bagi 

bayi melalui ASI ibu yang mengkonsumsi. 

Mencegah dan mengobati stroke, anemia, lesu dan letih, menambah berat 

badan anak, meningkatkan vitalitas, meningkatkan trombosit dalam darah dan 

mengatasi DBD. 

Melindungi tubuh dari bakteri dan kanker, menstabilkan kejiwaan bagi 

anak dan lansia, memperlambat penuaan tubuh, melengkapi kekurangan kalsium 

sehinggga dapat membantu pertumbuhan tulang. 

Mencegah ejakulasi dini, menambah gairah sex, peningkat stamina dan 

memulihkan tenaga dengan cepat, sangat baik pula untuk bekam dan ruqyah. 

1. Kosmetik dan Perawatan Pribadi 

 Beauty Care Set 

Beauty care set adalah produk pendukung dari deep beauty squalene. Alat 

ion stimulator wajah yang berfungsi untuk menstimulasi kulit wajah, mengangkat 

sel-sel kulit mati, mengencangkan kulit, dan menjaga kelembaban kulit. 

4 mode stimulator 

Cleaning berfungsi mengeluarkan ion positif pada kuit wajah sehingga 

pori-pori kulit wajah terbuka dan dapat mengeluarkan sisa kotoran di bagian 

dalam kulit wajah. 
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Cara pakai: cuci wajah dengan air bersih, kemudian keringkan secara alami. 

Setelah itu pilih mode “cleansing” dan lakukan proses selama 4 menit. 

Moisturizing mode moisturizing ini adalah lanjutan mode cleaning yang 

berfungsi untuk melembabkan kulit wajah dan mengeluarkan ion negative pada 

kulit wajah sehingga membantu secara maksimal penyerapan nutrisi yang 

terkandung dalam deep beauty. 

Cara pakai: oleskan terlebih dahulu deep beauty pada kulit wajah secara merata. 

Setelah itu pilih mode moisturizing dan proses dilakukan selama 4 menit. 

Skincare: mode skincare adalah lanjutan setelah mode moisturizing, mode 

skincare berfungsi untuk perawatan kulit wajah dengan cara pijatan/vibrasi. 

Cara pakai: pilih mode skincare dan gunakan selama 3 menit. 

Lifting: berfungsi untuk mengencangkan kulit wajah. 

Cara pakai: pilih mode lifting, proses lifting dengan menyapu alat kea rah atas 

pada wajah selama 3 menit. 

 Body wash 

Body wash adalah sabun badan yang berfungsi membantu membersihkan 

dan menyegarkan kulit serta membuat kulit tetap lembut dan halus. Dapat 

mencegah kulit menjadi kering dan membantu melembabkan kulit. 

 Facial wash normal skin dan facial wash oily skin 

Untuk membersihkan kotoran, debu, sisa minyak, dan sisa make up pada 

kulit wajah. 

 Deep beauty 

Deep beaty merupakan kosmetik alami yang terbuat dari squalene murni 

tanpa bahan tambahan apapun yang berfungsi sebagai pelembab, pelindung kulit, 

anti aging, antioksidan, dan tanpa efek samping apapun. 
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Squalene merupakan minyak untuk kulit yang 100% alami, sangat murni 

dan tidak mengandung bahan pengawet ataupun berbagai bahan kimia, tidak 

berbau dan tidak berwarna. 

Squalene diperoleh dari ekstrak hati ikan hiu botol yang hidup di 

kedalaman 1000 meter dari permukaan air laut. Ekstrak hati tersebut kemudian 

dihidrogenasikan menjadi squalene. 

Dengan demikian squalene termasuk senyawa hidrokarbon jenuh atau 

disebut poly saturated hydrocarbon yang sangat stabil dan tidak mudah dioksidasi 

lagi, sehingga tidak mudah menjadi tengik. 

Fakta menarik mengenai squalene adalah bahwa senyawa ini merupakan 

senyawa yang sama dengan yang dihasilkan dari kelenjar kulit manusia 

(sebaceous compound-human sebum) yang berfungsi untuk melembabkan kulit 

manusia, tetapi hanya dihasilkan hingga pada usia 20-an tahun saja. 

 Manfaat deep beauty 

Antioksidan, anti aging (mencegah penuaan dini), sebagai pelembab alami, 

sebagai foundation,  pelindung alami kulit dari terik panas dan polusi udara, 

mempertahankan kadar air di bawah kulit, menghaluskan kulit wajah dan tubuh, 

membersihkan dan mencerahkan kulit, menghilangkan kerutan, menghilangkan 

flek hitam, mengenyalkan dan mengencangkan kulit, mengatasi kulit kusam dan 

mencerahkan kulit, mengobati luka pada kulit (bakar ,basah, gangrene), membuat 

kulit wajah tampak lebih muda, dan lain-lain.  

 Hibis  

Pembalut dari bahan baku kapas berkualitas tinggi, tidak mudah tembus, 

mengandung berbagai jenis herbal alami yang mempunyai khasiat tinggi dengan 

menggunakan “bio teknologi” 

 Manfaat hibis 

Hibis dapat membantu maslah keputihan, menghilangkan bau tidak sedap 

dan gatal-gatal, membasmi kuman dan bakteri di daerah kewanitaan, mengatasi 
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nyeri haid dan membantu haid lebih teratur, mengatasi inveksi pada vagina karena 

bakteri, mencegah kanker serviks, myom, kista, kanker rahim dan kanker 

payudara, mempercepat pengeluaran sisa darah nifas bagi yang baru melahirkan. 

Lapisan pembalut hibis 

Lapisan 01: Kapas lembut yang dianyam sehingga mampu menyerap dengan 

cepar dan menjaga permukaan tetap kering. Juga dilengkapi dengan water proof 

untuk mencegah cairan tembus. 

Lapisan 02: kapas lembut yang tidak mengandung zat kimia, mudah menyerap 

cairan, bakteri, dan jamur sehingga tidak menginfeksi organ, dan mencegah cairan 

tembus keluar. 

Lapisan 03: SAP (Super Abssorbent Polimer) alami yang dapat berubah menjadi 

gel. Berbentuk lembaran perpori dan higienis yang berfungsi untuk menyerap dan 

menahan cairan keluar pembalut. 

Lapisan 04: lapisan paling luar yang terbuat dari PU film (Poly Urethane) yang 

elastic, berpori, higienis, dan beroksigen sehingga menjaga permukaan pembalut 

tetap kering saat digunakan. Dilengkapi dengan lem perekat khusus yang kuat, 

sehingga mencegah pembalut berkerut dan memungkinkan wanita bebas bergerak 

saat memakainya. Lem perekat ini aman dan mudah dilepas bila digunakan 

dipakaian dalam. 

 Pasta gigi herbal 

Pasta gigi herbal megandung herbal: miswak, sirih, mint dan pinang. Pasta 

gigi herbal berupaya sedikit mungkin menggunakan bahan-bahan kimiawi dan 

memperbanyak kandungan bahan-bahan alami. 

Sebagai contoh untuk deterjen, pasta gigi herbal tidak menggunakan 

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) yang dapat menyebabkan Ulser pada orang 

bermulut kering, tidak menyebabkan efek samping yang merugikan bagi jaringan 

lunak di dalam rongga mulut, dan tidak menyebabkan iritasi jaringan lunak mulut. 

Manfaat dan kelebihan 
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Pasta gigi herbal menggunakan Sodium Lauryl Sarcosinate yang lebih 

aman, lembut dan sedikit busa. Sedikitnya busa ini adalah nilai lebih, karena 

berarti pasta gigi herbal tidak memiliki abrasive  yang kuat, namun tetap memiliki 

daya bersih yang tinggi. Pasta gigi herbal sangat cocok untuk gigi sensitive, atau 

mudah ngilu. 

Pasta gigi herbal juga sangat ccocok digunakan oleh orang yang memakai 

kawat gigi (behel). Biasanya Tidak akan bisa menyikat gigi berlama-lama (2 

menit) jika menggunakan pasta gigi biasa, karena sanagt abrasive. Pasta gigi 

herbal sanagt lembut untuk mulut, gusi, dan gigi. 

Pasta gigi herbal tidak mengandung Flouride yang berbahaya. Satu lagi 

keistimewaan pasta gigi herbal yang dapat menyikat gigi dengan cara kering. 

Caranya, bersihkan sikat gigi dengan air, tuangkan PGH secukupnya di sikat gigi, 

dan bersikat gigilah tanpa perlu berkumur terlebih dahulu. Sikatlah gigi dengan 

seksama sekitar 2 menit lamanya. Terakhir berkumurlah untuk membersihkan 

mulut. 

 Sabun kolagen 

Sabun kolagen digunakan untuk perawatan kesehatan dan sebagai bahan 

kosmetik. Membersihkan kulit tutbuh sekaligus melembabkan. Kulit menjadi 

bersih, lembut dan lebih bercahaya setiap hari. 

Kolagen merupakan salah satu protein yang terdapat dalam tubuh. 

Kolagen banyak ditemukan pada jaringan ikat seperti kulit, ligament dan tendon. 

Bagian tubuh lain yang juga terdapat kolagen antara lain tulang, pembuluh darah, 

kornea mata dan usus. 

Sekitar 25-30 persen dari semua protein di tubuh dibuat dari kolagen, yang 

ditemukan pada jaringan konektif seperti tulang rawan dan tendon. Mungkin 

karena kental, kolagen sering disebut lem yang menyatukan tubuh menjadi satu. 
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 Manfaat sabun kolagen 

Kolagen ini merupakan produk alami yang sangat luar biasa membantu 

proses pertumbuhan badan. 

Sabun transparent kolagen meremajakan kulit, menghaluskan kulit yang 

sudah kering dan kusam, menjadikan kulit lebih putih, mengurangi iritasi pada 

kulit yang sensitive. 

Sabun transparent kolagen dapat digunakan untuk pembersih wajah, dapat 

membantu memudarkan flek hitam, meningkatkan daya elastisitas kulit, 

membantu proses pembentukan kulit, menjadikan kulit yang kenyal, kencang, 

indah dan halus, serta bisa mengobati penyakit pada kulit seperti panu, kurap, 

koreng dan penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. 

 Sabun madu 

Sabun madu merupakan sabun transparan terbuat dari bahan madu pilihan 

yang sanagat baik untuk perawatan berbagai jenis kulit. Sabun madu dapat 

meremajakan kulit wajah maupun badan dan membantu menghilangan jerawat di 

wajah Karena pada madu mengandung antimicrobial. Manfaat madu untuk 

kecantikan kulit, wajah dan rambut 

a. Mengatasi rambut rontok, melembabkan rambut, membersihkan rambut, 

menyuburkan rambut, dan membuat rambut berkilau. 

b. Kandungan antioksidan, anti jamur dan anti mikroba dapat mempercepat 

penyembuhan luka, bintik-bintik merah, dan melawan infeksi kulit. 

c. Bila digunakan secara teratur, dapat melembabkan kulit maupun rambut 

dalam kedaan paling kering. 

d. Madu membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. Terlihat awet muda 

karena kandungan madu yang dapat menangkal radikal bebas. 

e. Nutrisi yang ada dalam madu seperti magnesium, potassium, dan kalsium 

berkontribusi dalam regenerasi kulit yang mendorong sel untuk 

menciptakan kulit sehat dan indah. 
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f. Ketika enzim pada madu tercampur dengan air, akan terbentuk cairan 

antiseptic yang lembut untuk membersihkan kulit secara menyeluruh tanpa 

mengurangi kandungan minyak alami. 

g. Kandungan anti bakteri berkhasiat membunuh jerawat dan membersihkan 

noda. 

 Sabun propolis 

Sabun propolis merupakan sabun yang terbuat dari gabungan propolis, 

bahan pelembab, dan minyak esensial serta bahan lainnya yang digunakan untuk 

perawatan kesehatan dan sebagai bahan kosmetik. 

Propolis adalah suatu zat yang dihasilkan lebah dari berbagai pucuk daun-

daun muda yang dicampur dengan air liurnya yang bersifat anti bakteri dan 

digunakan oleh lebah untuk menambal dan mensterilka sarangnya. 

Di Australia propolis sudah digunakan secara meluas sebagai obat karena 

khasiatnya yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 

Propolis mengandung lebih dari 300 unsur, diantaranya: Flavanoids, 

chalcones, dehydrocal cones, asam alipatik dan ester lainnya, asam benzoic dan 

turunannya, aldehida, senyawa alcohol, asam sinamat dan turunannya, ketina, 

phenol, asam amino, vitamin, mineral. 

Pada 2011, penelitian tentang penggunaan propolis menunjukan bahwa 

propolis dapat secara efektif menghilangkan propioni bacterium, yaitu bakteri 

penyebab jerawat. Banayk herbalis dan konsumen menggunakan propolis dalam 

perawatan jerawat yang efektif. 

Manfaat propolis untuk perawatan kulit 

Menghaluskan dan mengencangkan kulit, menjaga kelembaban kulit, 

mencerahkan dan memutihkan kulit, menghilangkan flek hitam pada wajah, 

mengatasi jerawat dan komedo, menghilangkan kerutan pada wajah, mengurangi 

kadar minyak berlebih pada kulit wajah, memberikan nutrisi vitamin E pada kulit, 

menjaga kekenyalan dan elastisistas kulit. 
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B. Konsep Halal Thayyib d HPAI 

            Kaum muslim percaya bahwa Allah memadu ummat manusia dengan 

menyediakan aturan-aturan yang secara jelas menyatakan apa yang halal dan apa 

yang haram, guna menyeimbangkan kehidupan dan menciptakan harmoni. 

                 Hukum halal yang dibolehkan dan haram yang dilarang telah 

digunakan untuk mengatur masyarakat sejak zaman dahulu. Apa yang menjadi 

dasar penggologan keduanya bervariasi sepanjang waktu sebab manusia telah 

memahami secara pribadi maupun masyarakat kebaikan dan kejahatan secara 

berbeda-beda. 

             Kaum muslim percaya bahwa manusia membutuhkan hukum dari Allah 

untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadanya. Yaitu sebagai 

khalifah dimuka bumi. Oleh karena itu, hukum-hukum ini ada demi keteraturan 

dan kebaikan umat manusia.
15

 

Al-Quran mendorong kaum muslim untuk menyantap makanan yang halal dan 

thayyib, demi menjunjung perintah Allah dan hidup suci. 

            Islam memandang kehidupan manusia secara holistik, dan mempercayai 

bahwa pikiran, tubuh, emosi, dan jiwa saling terhubung dan oleh karena itu saling 

bergantung. Makanan dan minuman mempengaruhi tubuh secara langsung, dan 

ibadah sangat beruntung pada tubuh yang sehat. Oleh karena itu islam memiliki 

hukum yang jelas mengenai makan dan minum. 

           Bagi seorang muslim, halal haram merupakan sesuatu yang sangat penting 

bukan sekedar memperhatikan apakah produk yang akan dikonsumsi adakah 

terdapat label halal dari lembaga MUI, melainkan lebih dari itu. Sebab halal 

haram merupakan urusan seseorang dengan Allah swt langsung, yang akan 

berdampak saat di dunia sampai di akhirat kelak. 

Allah swt berfirman Surah „Abasa ayat 24-32 : 

                                                             
15 ensiklopedia islam 
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نسَ  َنا اْلَماء َصبِّا ﴿ٕٗاُن ِإََل َطَعاِمِو ﴿فَػْلَينظُِر اْْلِ ﴾ ٕٙ﴾ ُُثَّ َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقِّا ﴿ٕ٘﴾ أَنَّا َصَببػْ
َنا ِفيَها َحبِّا ﴿ ﴾ َوَفاِكَهًة ٖٓ﴾ َوَحَداِئَق ُغْلًبا ﴿ٜٕ﴾ َوزَيْػُتونًا َوََنْاًل ﴿ٕٛ﴾ َوِعَنًبا َوَقْضًبا ﴿َٕٚفَأنَبتػْ

  ﴾ِْٕٖلَنْػَعاِمُكْم ﴿﴾ مََّتاًعا لَُّكْم وَ َٖٔوأَبِّا ﴿

 

Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian 

Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di 

bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma,kebun-kebun (yang) 

lebat,dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk 

binatang-binatang ternakmu.
16

 

 

             Al-Quran menyebutkan bahwa Allah swt menumbuhkan tanaman, biji-

bijian, aneka buah bagi manusia. Tidak hanya untuk makanan sehari-hari, tetapi 

banyak juga terdapat manfaat secara pengobatan. Hal ini disebabkan, di dalam 

tumbuhan terkandung berbagai zat-zat aktif alami yang saling bekerjasama untuk 

menjaga keseimbangan tubuh manusia. 

            Pengobatan herba merupakan kaedah pengobatan tertua di dunia dan telah 

digunakan oleh lebih dari 80% penduduk dunia. Pengetahuan tentang tumbuh-

tumbuhan sebagai sebagai obat telah dilakukan turun-temurun dari generasi ke 

generasi bahkan ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya metode pengobatan 

Nabi, menyebutkan bahwa Rasuullah saw eorang manusia yang sempurna, yang 

kata-kata dansemua yang beliau lakukan adalah wahyu, menyebutkan manfaat 

berbagai herba. Demikian juga di dalam Al-Quran. 

        Pembahasan thibbunnabawi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan herba 

sebagai obat. 

a. Prinsip penggunaan herba HPAI 

1. Herba sebagai obat ( tumbuhan obat 

     Herba adalah tumbuh-tumbuhan yang mengandung satu atau lebih 

zat aktif yang dapat digunakan utuk tujuan terapi, seperti : 

habbatussauda yang mengandung thymoquinoneuntuk melindungi 

fungsi jantung, pembuluh darah, ginjal, otak. Mengkudu (morinda 

citrifolia) yang mengandung morindin sebagai bahan anti kanker. 

                                                             
16

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2010), h. 585. 
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Pegagan (centela asiatica) yang mengandung asiaticoside yang 

berguna untuk masalah kulit dan meningkatkan pikiran (IQ) dan 

sebagainya.
17

 

2. Klasifikasi herba sebagai obat 

      Herba sebagai obat dalam pengobatan islam diklasifikasikan       

berdasarkan cita rasa dan sifat herba mengikuti tujuan pengobatan, 

yaitu : 

 Herba pahit 

 Herba dingin 

 Herba panas 

 Herba laksatif/pencahar 

 Herba kelat 

 

b. Rukun Penyembuhan 

            Herba akan berkhasiat apabila penggunaannya memenuhi semua 

rukun yang ditentukan. Apabila terdapat satu saja rukun yang tidak terpenuhi, 

maka tidak optimal proses pengobatan yang dilakukan. Pasien perlu dibimbing 

agar memenuhi semua rukun penyembuhan sehingga rmerasakan khasiat paling 

optimal dari herba yang dikonsumsi. 

Rukun penyembuhan herba terdiri dari 4 macam yaitu : 

 Tawakal dan keyakinan 

 Penggunaan yang berkelanjutan 

 Munculnya DOC (Direction of cure) 

 Dosis yang mencukupi  

c. Aspek utama penggunaan herba sebagi obat 

 Keberkhasiatan 

          Berawal dari pemilihan herba, waktu pemetikan dan 

prosesnya. Herba yang diambil dari tanah berbeda akan 

memberikan hasil yang berbeda pula walaupun herba tersebut 

merupakan spesis yang sama. 

                                                             
17

 Kelompok kerja CELLS HPAI, Diktat KHT Dasar, (jakarta : CELL HPAI, 2016), h.42.  
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 Cara konsumsi 

          Obat-obatan herba, terutama yang diproduksi hpai, 

umumnya dikonsumsi dalam beberapa bentuk: kapsul, kaplet, 

sachet, minyak dan balsam. 

 Cara tindakan (sinergi) 

        Sinergi atau kombinasi herba dilakukan untuk mendapatkan 

khasiat penyembuhan yang lebih maksimal. Ini terbukti ketika 

madu lebah menjadi obat bagi segala jenis penyakit. Disamping 

bahan utama di dalam ramuan tersebut, bahan-bahan lain juga 

digunakan untuk tujuan sebagai berikut : menambah potensi 

(kekuatan) ramuan tersebut, mengurangi kekerasan obat, 

mempercepat kesembuhan, menetralisir racun. 

 Waktu konsumsi herba 

        Herba dikonsumsi pada waktu perut kosong dan sekitar 30 

menit sebelum makan. 

d. Sebab-sebab herba tidak berkhasiat 

     Adakalanya herba yang digunakan tidak berkhasiat secara maksimal. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal : 

a. Masalah pikiran 

b. Tekanan atau setress 

c. Konsumsi air yang tidak mencukupi 

d. Penggunaan yang tidak berkelanjutan 

e. Pengikatan dan pembuangan 

f. Dosis yang tidak mencukupi. 

g. Yang perlu dibantu dalam konsumsi herba 

Beberapa kelompok yang perlu mendapatkan bantuan dalam konsumsi herba: 

a. Orang kurus. Karena biasanya mengalami masalah atau gangguan 

pada pencernaan. Sehingga tidak dapat menyerap zat-zat makanan 

yang dikonsumsi secara baik. 

b. Orang tua. Karena organ-organ tubuh sudah mulai lemah. 
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c. Anak-anak. Organ tubuh pada anak-anak belum berbentuk secara 

sempurna sehingga daya serapnya terhadap zat makana belum 

optimal. 

Tiga kelompok tersebut dalam konsumsi herba perlu membuka bungkus 

kapsul. Kemudian masukkan dalam gelas dan tuang air panas (suhu kurang lebih 

80 C). Aduk hingga bear-benar rata. Tunggu dingin kemudian diminum. 

Secara prinsip pengobatan herba berbeda dengan pengobatan alopati. 

Pengobatan alopati merupakan praktek-praktek medisyang paling sering 

digunakan Barat dalam pengobatan. Berikut ini tabel perbedaan anatar pengobatan 

herba dengan pengobatan alopati. 

Pengobatan herba Pengobatan alopati 

 Menggunakan bahan alamiah  Menggunakan bahan kimia 

sintesis 

 Bersifat probiotik  Bersifat toksin (racun) 

 Meningkatkan imunitas 

tubuh 

 Menurunkan imunitas tubuh 

 Causatif treatment 

(mengobati sumber penyebab 

penyakit). 

 Symptomatic treatment 

(mengobati gejala) 

 Bersifat konstruktif   Bersiaft desktruktif  

 Munculnya DOC (direction 

of cure/krisis penyembuhan) 

 Ada efek samping 

 Mengobati secara 

menyeluruh fisik, mental, 

emosi, dan spiritual. 

 Mengobati hanya fokus pada 

fisik 
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C. APLIKASI THIBBUN NABAWI di HERBA PENAWAR AL-

WAHIDA INDONESIA (HPAI) 

Herba Penawar Alwahida Indonesia merupakan salah satu perusahaan 

yang memilki komitmen untuk menjaga dan mensyiarkan Thibbun Nabawi 

kepada masyarakat. Baik melalui penyediaan produk-produk herba Thibbun 

Nabawi yang halal dan berkualitas, maupun melalui pelatihan-pelatihan.
18

 

Pelatihan-pelatihan Thibbun Nabawi yang diadakan oleh HPA Indonesia 

dinaungi oleh ATTIN ( Asosiasi Terapis Thibbun Nabawi Indonesia). Tujuan 

utamanya adalah agar setiap keluarga umat islam di Indonesia memilki “ dokter 

Thibbun Nabawi”. 

Aplikasi Thibbun Nabawi yang menjadi cirri khas HPAI, yaitu 

menggabungkan metode pengobatan herba yang dilakukan oleh Rasulullah dan 

para sahabat dengan metode pengobatan tradisi herba melayu nusantara. 

Dalam banyak riwayat sejarah islam, dinyatakan bahwa yang dibangun 

oleh umat islam di Madinah setelah Masjid adalah pasar. Berbeda dengan masjid, 

di mana saat itu di Madinah memang belum ada masjid. Saat itu telah ada 

beberapa pasar milki Yahudi. Namun menurut Rasulullah, pasar seperti itu bukan 

pasar bagi umat islam. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat, 

terutama yang telah memilki kemampuan berniaga seperti : Abu bakar, Umar bin 

Khttab, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf untuk mempelopori berdirinya 

pasar umat islam. 

Sejak itulah umat islam di Madinah memilki pasar yang penuh dengan 

nilai-nilai keislaman. Pasar yang berasal dari umat islam, oleh umat isalm, dan 

dari umat islam. Perekonomian umat islam di Madinah, mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Hal ini dijadikan sebagai modal untuk membangun Madinah. 

Herba Penawar Al-Wahida HPA Indonesia merupakan perusahaan yang 

mempelopori kebangkitan pasar umat islam masa kini, dengan menyediakan 

produk-produk herba yang halal dan berkualitas, di tengah kondisi terdapat 

                                                             
18 CEELS HPAI, Diktat Kht Dasar, Jilid 1 
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banyaknya pilihan obat-obat di masyarakat. Produk-produk yang disediakan 

Herba Penawar Al-Wahida HPA Indonesia juga merupakan solusi dari berbagai 

kebutuhan umat islam. 

Kategori produk-produk HPA Indonesia yaitu : 

a. Sunnah   

Produk sunah merupakan beberapa produk herba yang kandunganan 

utamanya adalah herba-herba yang direkomendasikan oleh Rasulullah. 

Yaitu : 

Siwak               -> Pasta gigi 

Madu                ->  Madu asli  Hpai/ madu multifora 

Kurma               -> Healthy dates 

Zaitun                -> Extra virgin olive oil/ Deep oil 

Habbatussauda  -> Habbatussauda soft gel/ kapsul 

Susu kambing    -> Etta goat milk 

Senna                 -> Langsingin 

Jahe                    -> Truson 

Extrafood           -> 23 sayur dan buah 

b. Sehat 

Produk herba HPAI yang dapat digunakan sehari-hari untuk menjaga 

kesehatan. Yaitu : HPAI Health Coffee, N-Green, Gamat kapsul, Deep squa, dan 

Minyak herba sinergi. 

c. Hebat 

Yang dimaksud dengan herba HEBAT adalah Herba Terapi, yaitu produk 

yang secara khusus diperuntukkan bagi terapi penyakit tertentu yang secara 

khusus. Seperti : 

Diabextrac     -> untuk diabetes 

Magafit          -> untuk maag 
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Lansingin       -> untuk melangsingkan tubuh 

Ginextrac       -> untuk ginjal 

Dan lain –lain. 

 

Sinergi Sehat 

Untuk pembinaan kesehatan ruhani dan jasmani, Rasulullah SAW 

mengajarkan berbagai tehnik pengobatan atau terapi sebagaimana terdapat dalam 

hadis shahih Al-Bukhari dari Said Ibnu Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, 

bahwa bersabda beliau :  

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال عن سعيد بن جبْي,
 : " الشفاء ِف ثالثة : ِف شرطة حمجم, او شربة عسل, او كية بنار, واهنى اميت عن الكي" 
 

“ kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dalam meminumkan madu, pisau 

hijamah dan pengobatan dengan besi panas, dan aku melarang 

umatku melakukan pengobatan dengan besi panas.”
19

 

 

Untuk memastikan setiap diri baik pasien maupun perawat dalam 

kondisi sehat adalah dengan menyeimbangkan SEHAT di dalam 

dirinya. 

Tim Asosiasi Terapis Thibun Nabawi Indonesia ( ATTIN) membuat 

konsep aplikasi Thibbun Nabawi dengan diberi nama SEHAT. SEHAT 

merupakan akronim tentang konsep sehat dan herba yang digunakan : 
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 Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fiy, Shahih Bukhari, HR. Bukhari 
No. 5673, (Beirut : Baitu Al Afkar Al Dauliyyah, 1407 H/1987 M) Juz 4, h. 656. 
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D.  Spirit 

Gunakan HPAI Health Coffee 

sebagaimana teah dijelaskan di atas mengenai akibat ketidak-seimbang 

fikiran dapat menyebabkan stres beserta akibat pada tubuh jika kita mengalami 

stres. Stres akan berdampak dominan terhadap imunitas tubuh. 

Diantara yang dapat dilakukan untuk mengatasi stress adalah dengan 

memastikan kita mendapatkan tidur yang berkualitas dan beraktivitas dengan 

penuh vitalitas. Dengan mengkonsumsi HPAI Health Coffee, kita dapat mendapat 

kedua kondisi tersebut. 

Kandungan HPAI Health Coffee, Habbatussauda yang salah satu sifatnya 

adalah aprodisiak yang berfungsi membantu mendapatkan vitalitas saat 

beraktifitas. Juga bersifat sedative
20

sehingga membantu memicu terproduksinya 

zat dalam tubuh yang berfungsi menenangkan dan membantu tidur yang 

berkualitas. 

 

E. Enzym 

Gunakan N-Green 

Dalam buku The Miracle of Enzyme DR. Hiromi Sinya, bahwa orang akan 

bermaslah kesehatannya diseababkan oleh enzim dalam tubuhnya tidak seimbang. 

Enzim memilki peranan yang sangt penting dalam metabolisme tubuh. Apabila 

jumlah enzim di dalam tubuh kita kurang, dapat melemahkan imunitas tubuh dan 

berbagai gangguan kesehatan. Enzim di dalam tubuh manusia, sebagian telah ada 

di dalam tubuh, sebagian diperoleh dari makanan dan minuman. 

Terbatasnya kandungan enzim dari makanan dan minuman yang kita 

konsumsi dapat dibantu dengan menonsumsi N-Green. N-Green dengan sinergi 7 

herba daun memilki enzim yang lengkap dan akan menstimulus tubuh untuk 

memproduksi enzim dengan maksimal. 

Sinergi herba daun itu ibarat sayuran, sangat baik dikonsumsi pagi hari 

sebelum makan. N-Green dibuat dengan metode ekstraksi yang dapat langsung 

terserap oleh tubuh. 

 

                                                             
20 Sedative adalah obat penenang 
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H. hormone 

Gunakan gamat kapsul 

Secara umum fungsi hormone dalam metabolisme tubuh adalah untuk 

membantu pertumbuhan tubuh, memastikan semua organ berfungsi dan 

berkembang dengan baik, serta memastikan koordinasi antar organ berjalan baik 

dan tak saling bertentangan. 

Untuk menjaga agar hormon tetap seimbang, perlu mengkonsumsi gamat 

kapsul. Gamat kapsul mengandung protein yang sangat tinggi yang merupakan 

bahan utama dari pembentuk hormone itu sendiri. Dengan mengkonsumsi gamat 

kapsul secara rutin dan teratur maka kerja hormon menjadi optimal, metabolism 

tubuh menjadi seimbang, sehingga berdampak pada maksimalnya kerja sistem 

organ, penyerapan nutrisi, fungsi sekresi serta ekskresi pada tubuh. 

 

A.activate 

Gunakan Deep squa 

Setelah tubuh tercukupi oleh keseimbangan enzim dan hormon, serta 

spiritual terjaga, maka tubuh memerlukan herba untuk mengaktivasi sistem 

imunitas tubuh, dengan memperlancar jalur komunikasi ke otak melalui syaraf 

sensorik, komunikasi ke otot dan kelenjar melalui syaraf motorik, sehingga 

mekanisme self healing (tindakan penyembuhan diri sendiri) berjalan dengan 

baik. 

Deep squa mengandung omega 3, 6, 9, EPA, DHA, dan asam amino yang 

akan mengaktifkan dan merapihkan kembali sel syaraf, memperbaiki sistem 

peredaran darah agar optimal mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh 

tubuh, sehingga metabolism tubuh bekerja secara optimal. 

Konsumsi deep squa menjelang tidur untuk memperbaiki seluruh 

metabolisme tubuh setelah bekerja sepanjang hari. Sehingga keesokan hari 

bangun dengan tubuh yang sudah siap bekerja optimal. 
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T. Treatment 

Gunakan minyak herba sinergi 

Sistem limfatik/kelenjar getah bening merupakan bagian utama dari sistem 

imunitas tubuh manusia terletak di bawah kulit, berisisan dengan sistem peredaran 

darah, dan sebagian berpusat pada lipatan tubuh. System limfatik ini tidak dapat 

mengalir sendiri seperti aliran darah yang dipompa oleh jantung, perlu dibantu 

tubuh yang bergerak. 

Selain berfungsi untuk memproduksi beberapa sel imunitas tubuh, 

menyaring dan menghancurkan mikroorganisme (bakteri, virus,dan pathogen 

lainnya), juga berfungsi megalirkan sel imunitas ke seluruh tubuh. 

Apabila sistem limfatik tidak lancer dan ada gangguan, maka dipastikan 

imunitas tubuh seseorang lemah dan mudak sakit. 

           Minyak herba sinergi yang terdiri dari ratusan herba mudah terserap 

dalam tubuh, sangat membantu melancarkan aliran getah bening ke seluruh tubuh. 

            Lakukan pijatan limfatik rutin 2x sesudah mandi, atau oleskan 

minyak herba sinergi ke lipatan tubuh setiap sebelum tdur, untuk menjaga 

kesehatan sistem limfatik tubuh.  

Anjuran dosis dan cara konsumsi SEHAT HPAI: 

1 sachet HPAI Helath coffee 

1 kapsul N-Green 

2 kapsul gamat kapsul 

1 soft gel deep squa 

Dikonsumsi bangun tidur dan sebelum tidur, serta 1 jam sebelum/sesudah 

makan siang (yang imgin kurus minum herba sebelum makan, yang ingin gemuk 

minum herba sesudah makan). 

Apabila digunakan untuk terapi khusus maka konsumsi setiap 2-3 jam atau 

menambah dosis 2-3 kali lebih banyak. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRODUK HPAI YANG HALAL DAN 

THAYYIB MENURUT ISLAM 

A. Produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) yang 

terdapat dalam Al Quran dan Sunnah 

Produk-produk yang ada di HPAI adalah produk sunnah yang dianjurkan 

Rasulullah saw serta dalil-dalil yang menyebutkan manfaatnya diantaranya : 

1. Siwak 

Siwak atau miswak (Arab:سواك) adalah dahan atau akar dari pohon 

Salvadora persica yang digunakan untuk membersihkan gigi, gusi dan mulut. Oleh 

karena itu semua dahan atau akar pohon apa saja boleh digunakan untuk bersiwak 

jika memenuhi persyaratannya, yaitu lembut, sehingga batang atau akar kayu yang 

keras tidak boleh digunakan untuk bersiwak karena bisa merusak gusi dan email 

gigi; bisa membersihkan dan berserat serta bersifat basah, sehingga akar atau 

batang yang tidak ada seratnya tidak bisa digunakan untuk bersiwak; seratnya 

tersebut tidak berjatuhan ketika digunakan untuk bersiwak sehingga bisa 

mengotori mulut.
21

 

ثَػَنا ثَػَنا َقالَ  لٍ َكامِ  أَبُو َحدَّ  الصّْدّْيقِ  َبْكرٍ  َأِب  َعنْ  أَبِيوِ  َعنْ  َعِتيقٍ  َأِب  اْبنِ  َعنِ  َسَلَمةَ  اْبنَ  يَػْعِن  ََحَّادٌ  َحدَّ
 22.لِلرَّبّْ  َمْرَضاةٌ  لِْلَفمِ  َمْطَهَرةٌ  السَّْواكُ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ 

 
“Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Rabb “( HR. 

Ahmad) 

 

                                                             
21https://id.wikipedia.org/wiki/Siwak diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 

pukul 10:42 PM 

22
.Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy Syaibani,  

Musnad Ahmad, HR Ahmad No 7, (Beirut: Darul Ma’rifah, 2002 M), juz 1, h. 10. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Salvadora_persica
https://id.wikipedia.org/wiki/Gigi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mulut
https://id.wikipedia.org/wiki/Gusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Email_gigi
https://id.wikipedia.org/wiki/Email_gigi
https://id.wikipedia.org/wiki/Siwak%20diakses%20pada%20tanggal%2028%20Agustus%202017%20pukul%2010:42
https://id.wikipedia.org/wiki/Siwak%20diakses%20pada%20tanggal%2028%20Agustus%202017%20pukul%2010:42
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ثَػَنا  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  ُىَريْػَرةَ  َأِب  َعنْ  اْْلَْعرَجِ  َعنْ  الزّْنَادِ  َأِب  َعنْ  َماِلكٌ  َأْخبَػَرنَا َقالَ  يُوُسفَ  ْبنُ  َعْبُداللَّوِ  َحدَّ
 َمعَ  بِالسَّْواكِ  َْلََمْرتُػُهمْ  النَّاسِ  َعَلى َأوْ  أُمَّيِت  َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْواَل  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ 

 23َصاَلةٍ  ُكلّْ 
 

“Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan 

mereka untuk bersiwak setiap akan shalat.(HR. Bukhari dan Muslim).” 

 

Siwak terbaik dibuat dari pohon arak dan sejenisnya. Untuk membuat 

siwak, tidak boleh menggunakan pohon yang belum dikenal karena mungkin 

beracun. Bersiwak secara berlebihan dapat menghilangkan lapisan gigi sehingga 

gigi akan menerima uap-uap panas atau gas-gas yang naik dari perut dan semua 

jenis kotoran. Jika digunakan secara layak, banyak manfaat yang didapat 

diantaranya: 

a.  Siwak dapat mengilaukan gigi, 

b.  Memperkuat akar-akar gigi,  

c. Membantu lidah,  

d. Mencegah timbulnya plak,  

e. Mengharumkan nafas,  

f. Meningkatkan daya otak dan menambah nafsu makan,  

g. Membersihkan lendir,  

h. Mencegah gigi berlubang,  

i. Menjaga kesehatan perut, 

j.  Menjernihkan suara, 

k.  Membantu proses pencernaan  

l. Memperjelas ucapan. 

                                                             
23

 Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-ja’fiy, Al-jami’ Shahih Al-
Mukhtashar, HR. Bukhari No. 838, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M) Juz 3, h. 405 
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m. Mendorong seseorang untuk membaca Al Quran 

n. Berdzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat 

o. Mengurangi sifat mengantuk 

p. Membuat Allah ridha. 

q. Menyenangkan malaikat dan menambah amal shaleh. 

Bersiwak baik dilakukan setiap waktu, khususnya sebelum shalat, 

sebelum berwudhu, ketika bangun tidur dan ketika mulut berbau 

busuk.
24

 

HPAI hadirkan siwak dalam kemasan pasta gigi dengan nama pasta 

gigi  herbal HPAI.  

Pasta gigi herbal HPAI mengandung herbal: miswak, sirih, mint dan 

pinang. Pasta gigi herbal HPAI berupaya sedikit mungkin menggunakan 

bahan-bahan kimiawi dan memperbanyak kandungan bahan-bahan 

alami. 

Pasta gigi herbal HPAI menggunakan Sodium Lauryl Sarcosinate 

yang lebih aman, lembut dan sedikit busa ini adalah nilai lebih, karena 

berarti pasta gigi herbal HPAI tidak memiliki abrasive yang kuat, namun 

tetap memilki daya bersih yang tinggi. 

Pasta gigi herbal HPAI tidak mengandung flouride yang berbahaya. 

Menyikat gigi dengan pasta gigi herbal dalam keadaan kering.  

2. Zaitun  

Dalam Al Quran Surah An Nur ayat 35 : 

                                                             
24 Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Thibbunnabawi, PT fathah prima media: Depok, 2013, h.397. 
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نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنػََّها  اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمَثُل 
َوَلْو َلَْ ََتَْسْسُو نَاٌر َكوَْكٌب ُدرّْيّّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة َزيْػُتونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيْػتُػَها ُيِضيُء 

 ﴾ٖ٘وٍر يَػْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب اللَُّو اْْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم ﴿نُّوٌر َعَلى نُ 
Artinya : Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan 

cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya 

ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang 

(yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon 

yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur 

(sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-

hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-

lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan 

Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.
25

 

 

Dalam Al Quran surah Al Mukminun ayat 20 Allah berfirman : 

ْىِن َوِصْبٍغ لّْْْلِكِلَِّي ﴿ َناء تَنُبُت بِالدُّ  ﴾َٕٓوَشَجَرًة ََتْرُُج ِمن طُوِر َسيػْ
 dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, 

dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.
26

 

 

﴾َٔوالتِِّّْي َوالزَّيْػُتوِن ﴿  
demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun. 

Dan sabda Rasulullah : 
ثَػَنا ثَػَنا َمْهِدي   ْبنُ  اْلَُْسِّْيُ  َحدَّ  أَبِيِو، َعنْ  ، َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َمْعَمٌر،َعنْ  أَنْػَبَأنَاَقاَل:  الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َقاَل: َحدَّ

 َشَجرَةٍ  ِمنْ  َفِإنَّوُ  َوادَِّىُنواِبِو، بِالزَّْيِت، ائْػَتِدُموا»َوَسلََّم:  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َقاَل: َقالَ  ُعَمَر، َعنْ 
 27ُمَبارََكةٍ 

 “pakailah minyak (zaitun) sebagai lauk dan berlumurlah dengannya karena ia 

berasal dari pohon yang diberkahi.” 

 

                                                             
25 Kementrian Agama RI, Mushaf Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010), h. 354 
26

Ibid., h. 343 
27

 Muhammad Ibn yazid Abu Abdillah A-qazwainiy, Sunan Ibnu Majah, HR. Ibnu Majah 
No. 3319, (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiah, 1430 H/2009 M), Juz 2, h. 1103. 
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Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Umar bin Khatthab RA 

berkata, “Rasulullah saw bersabda: 
ثَػَنا ثَػَنا َغْياَلنَ  ْبنُ  حَمُْمودُ  َحدَّ ثَػَنا َوأَبُونُػَعْيمٍ  الزُّبَػْْيِيُّ  َأَْحَدَ  أَبُو َحدَّ  ِعيَسى ْبنِ  َعْبِداللَّوِ  َعنْ  ُسْفَيانُ  َقااَلَحدَّ

 ُكُلوا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبُّ  َقال:َقالَ  َأِسيدٍ  َأِب  َعنْ  الشَّامِ  َأْىلِ  ِمنْ  َعطَاءٌ  َلوُ  يُػَقالُ  َرُجلٍ  َعنْ 
 28ُمَبارََكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  َفِإنَّوُ  ِبوِ  َوادَِّىُنوا ْيتَ الزَّ 

 
 “konsumsilah minyak (zaitun) dan berlumurlah dengannya karena ia berasal 

dari pohon yang diberkahi”.  

 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) memilki 2 macam minyak 

zaitun yang pertama Extra virgin olive oil dan yang kedua deep olive. Keduanya 

sama yang beda adalah pengambilannya yang pertama diambil dari spanyol dan 

yang kedua diambil dari Tursina. 

Extra virgin olive oil Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) adalah 

minyak zaitun murni 100% dengan kualitas terbaik ( grade A) dan diproduksi 

secara alami tanpa bahan kimiawi atau metode fisik. Aroma dan citarasanya 

istimewa dengan kadar keasaman kurang dari 0.8% yang baik bagi kesehatan serta 

aman dikonsumsi secara langsung. 

Minyak zaitun dipercaya berkhasiat bagi kecantikan. Minyak zaitun 

mampu melembutkan kulit wajah, mempertahankan keindahan kulit tubuh, dan 

berguna bagi keindahan rambut. 

Minyak zaitun juga dapat digunakan untuk mencegah berbagai macam 

penyakit sehingga minyak zaitun sering dipakai sebagai obat dalam pengobatan 

tradisional. 

 

 

                                                             
28

 Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Sairah, sunan at-tirmidzi aljami’ as shahih, HR At-
Tirmidzi No 1775,  (Beirut: Darul Ma’rifah, 2002 M),Juz 7 h. 45. 
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3. Madu 

Madu adalah salah satu bahan alam yang bersumber, dari hewan. Allah swt 

berfirman Al Quran Surah An Nahl ayat 69 : 

ِفيِو ِشَفاء ُُثَّ ُكِلي ِمن ُكلّْ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِّْك ذُُلاًل ََيْرُُج ِمن بُطُوهِنَا َشَراٌب ُّمَُّْتِلٌف أَْلَوانُُو  
 ﴾ٜٙ﴿لِلنَّاِس ِإنَّ ِف َذِلَك آليًَة لَّْقْوٍم يَػتَػَفكَُّروَن 

Artinya: kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah 

itu ke luar 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.
29

 

 

Madu adalah cairan yang menyerupai sirup, madu lebih kental dan berasa 

manis, dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektarbunga. Jika Tawon 

madu sudah berada dalam sarang nektar dikeluarkan dari kantung madu yang 

terdapat pada abdomen dan dikunyah dikerjakan bersama tawon lain, jika nektar 

sudah halus ditempatkan pada sel, jika sel sudah penuh akan ditutup dan terjadi 

fermentasi.  

Rasa manis madu disebabkan oleh unsur monosakaridafruktosa dan glukosa, 

dan memiliki rasa manis yang hampir sama dengan gula.  

Madu memiliki ciri-ciri kimia yang menarik, dioleskan jika dipakai untuk 

pemanggangan. Madu memiliki rasa yang berbeda daripada gula dan pemanis 

lainnya. Kebanyakan mikroorganisme tidak bisa berkembang di dalam madu 

karena rendahnya aktivitas air yang hanya 0.6.  

Sejarah penggunaan madu oleh manusia sudah cukup panjang. Dari dulu 

manusia menggunakan madu untuk makanan dan minuman sebagai pemanis atau 

perasa. Aroma madu bergantung pada sumber nektar yang diambil lebah.  

                                                             
29

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2010), h. 274 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lebah
https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Nektar
https://id.wikipedia.org/wiki/Nektar
https://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
https://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemanis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Aktivitas_air
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Herba Penawar Al-Wahida Inonesia (HPAI) menyediakan madu di dalam 

setiap produk yang berbentuk cair seperti dalam produk extra food, health coffee, 

madu sj, madu asli multifora dan madu asli premium. Produk yang disebutkan 

adalah sinergi dari herba lainnya. Kecuali madu asli multifora dan madu asli 

premium. 

Madu asli multiflora merupakan madu alami tanpa tambahan bahan lain yang 

terjamin mutu dan keasliannya serta lebih terjaga keutuhan kandungan gizinya. 

Madu asli hpai multiflora dihasilkan dari lebah madu unggul “ apis 

mellifera”, kaya akan vitamin, mineral, enzim, protein, hormone-hormon, serta zat 

antimikroba dan zat antibiotic. 

Madu asli hpai multiflora telah lulus kendali mutu yang ketat dan mempunyai 

kadar air yang rendah sehingga tidak terjadi proses fermentasi. 

Lebah madu apis mellifera atau yang dikenal dengan lebah Eropa merupakan 

jenis lebah yang utama dibudidayakan hampir di semua Negara-negara di dunia, 

termasuk di Indonesia. Jenis lebah ini disebut juga dengan lebah hitam atau lebah 

cokelat Eropa, apis mellifera ligusta, lebah kuning Italia, apis mellifera carnica, 

dan lebah kelabu Carniola. Lebah ini adalah lebah jinak yang dapat menghasilkan 

madu berkualitas. 

Manfaat dan kegunaan  

a. Meningkatkan stamina dan vitalitas. 

b. Mempercepat pemulihan setelah sakit. 

c. Membantu mengeluarkan racun tubuh. 

d. Sumber vitamin dan mineral yang lengkap. 

e. Sangat baik untuk pencegahan penyakit. 

f. Sumber energi instan tanpa meningkatkan gula darah. 

g. Sebagai antibiotik alami dan mempercepat penyembuhan. 

h. Menghaluskan dan meremajakan kulit ( sebagai masker). 

i. Pengganti sirup, gula, dan MSG (penyedap rasa). 
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Sedangkan madu asli premium merupakan makanan yang mengandung aneka 

nutrisi seperti protein, asam amino, karbohidrat, vitamin, mineral, dekstrin, 

pigmen tumbuhan dan komponen aromatik. Bahkan madu mengandung 11 asam 

amino esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh. Dari hasil penelitian terbaru 

ternyata zat-zat atau senyawa yang ada di dalam madu sangat komplek yaitu 

mencapai 181 jenis. 

Salah satu keunikan madu adalah karena madu mengandung zat antibiotik. Hal 

itu hasil penelitian peter C molan (1992), peneliti dari Departement of Biological 

Sciences, University of Waikoto, Selandia Baru. Menurutnya, madu terbukti 

mengandung zat antibiotik yang aktif melawan serangan berbagai kuman 

pathogen penyebab penyakit. Selain itu, peneliti dari Departement of 

Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Malaya di Malaysia, 

Kamaruddin (1997) juga menyebutkan bahwa di dalam madu terkandung zat 

antimikrobial yang dapat menghambat penyakit. 

Manfaat dan kegunaan 

a. Meningkatkan stamina dan vitalitas. 

b. Mempercepat pemulihan setelah sakit. 

c. Membantu mengeluarkan racun tubuh. 

d. Sumber vitamin dan mineral yang lengkap. 

e. Sangat baik untuk pencegahan penyakit. 

f. Sumber energi instan tanpa meningkatkan gula darah. 

g. Sebagai antibiotik alami dan mempercepat penyembuhan. 

h. Menghaluskan dan meremajakan kulit (sebagai masker). 

i. Pengganti sirup, gula, dan MSG (penyebab rasa). 

4. Kurma 

Kurma , (Arab : تمر, Tamr; nama latin Phoenix dactylifera) adalah tanaman 

palma (Arecaceae) dalam genus Phoenix, buahnya dapat dimakan. Walaupun 

tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan, 

kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia. Pohonnya 

berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 m, tumbuh secara tunggal atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
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membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. 

Daunnya memiliki panjang 3-5 m, dengan duri pada tangkai daun, menyirip dan 

mempunyai sekitar 150 pucuk daun muda; daun mudanya berukuran dengan 

panjang 30 cm dan lebar 2 cm. Rentangan penuh mahkotanya berkisar dari 6-10 

m.  

Allah Subhanahu wa Ta„ala telah mengabadikan dan mengutamakan buah  

kurma dari jenis buah-buahan yang lain, Alloh Subhanahu wa Ta„ala  

menyebutnya bahkan di 20 ayat  yang berbeda di dalam Al-Qur‟an dengan 

memakai lafadz pohon kurma : an – Nakhl,an-Nakhiil atau an-Nakhlah.
30

 

Ayat tentang kurma dapat dikaji dan dipelajari sendiri di dalam Al-Qur‟an 

di surat : Ar-Rahman: 11;  Al-Qaf:10 ;  Yaasiin: 67 ;  Ar-Ra‟du: 4 ;   

Maryam: 25-26 (Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah 

membawakan perkataan „Amr bin Maimun di dalam tafsirnya : „Tiada sesuatu 

yang lebih baik dari perempuan nifas kecuali kurma kering dan kurma basah‟.) ;  

Maryam :23;  Al-Baqarah: 266;  Al-An‟am: 99;  Al-An‟am: 141;  An-Nahl: 11;  

An-Nahl: 67;  Al-Isra‟: 91;  Al-Kahfi:32;  At-Taha: 71; Al-Mu‟minun: 19;  

Yaasiin: 34;  Qamar: 20;  Ar-Rahman: 68;  Al-Haaqah: 7 dan „Abasa: 29. 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (Hpai) menyediakan sari kurma 

healthy dates Sari kurma adalah sari kurma terbaik dari Uni Emirat yang bebas 

dari bahan pengawet dan bahan-bahan yang dimodifikasi secara genetik, kaya 

akan serat, kalium, antioksidan, dan sangat baik bagi kesehatan, terutama untuk 

pencernaan dan liver, juga dapat meningkatkan kualitas. 

Kurma mengandung karbohidrat 60% pada ruthab (kurma basah) dan 70% 

pada tamr (kurma kering), 20% protein, 3% lemak, 7-17% mineral, dan zat besi. 

100 gr kurma kering mengandung vitamin A 90 IU,tiamin 93 mg, riboflavin 114 

mg, niasin 2 mg, dan kalium 667 mg yang membantu melepaskan energy, 

menjaga kesehatan kulit dan syaraf, serta menjaga fungsi jantung.  

                                                             
30

https://www.eramuslim.com/emarket/kurma-jenis-buah-yang-diabadikan-dalam-al-
quran-dan-al-hadits.htm#.WaOtnPgjHIU diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 12.45 PM. 

https://www.eramuslim.com/emarket/kurma-jenis-buah-yang-diabadikan-dalam-al-quran-dan-al-hadits.htm#.WaOtnPgjHIU
https://www.eramuslim.com/emarket/kurma-jenis-buah-yang-diabadikan-dalam-al-quran-dan-al-hadits.htm#.WaOtnPgjHIU
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Kini kurma telah hadir dalam bentuk sari kurma sehingga tubuh lebih 

mudah menyerap kandungan yang terdapat pada kurma. 

Manfaat dan kegunaan 

Makanan dan minuman terbaik bagi ibu hamil, pasca melahirkan, dan ibu 

menyusui karena mampu menstabilkan darah, dan member nutrisi sempurna bagi 

bayi melalui ASI ibu yang mengkonsumsi. 

Mencegah dan mengobati stroke, anemia, lesu dan letih, menambah berat 

badan anak, meningkatkan vitalitas, meningkatkan trombosit dalam darah dan 

mengatasi DBD. 

Melindungi tubuh dari bakteri dan kanker, menstabilkan kejiwaan bagi 

anak dan lansia, memperlambat penuaan tubuh, melengkapi kekurangan kalsium 

sehinggga dapat membantu pertumbuhan tulang. 

Mencegah ejakulasi dini, menambah gairah sex, peningkat stamina dan 

memulihkan tenaga dengan cepat, sangat baik pula untuk bekam dan ruqyah. 

5. Habbatussauda 

Habbatussauda banyak dikenal dengan berbagai nama, diantaranya black 

seed, black caraway, natura seed, jintan hitam, black cumin, nigella sativa, 

kaluduru, dan lain-lain. Digunakan sebagai herbal pengobatan sejak 2000-3000 

tahun sebelum Masehi dan tercatat dalam banyak literatur kuno mengenai ahli 

pengobatan terdahulu seperti Ibnu Sina (980 - 1037 M), dan Al-Biruni (973-1048 

M), Al-Antiki, Ibnu Qayyim dan Al-Baghdadi. Ibnu Sina adalah peneliti jenius 

dari Timur Tengah di bidang pengobatan yang namanya tercatat di semua buku 

sejarah pengobatan timur maupun barat, hidup antara 980 - 1037 M, telah meneliti 

berbagai manfaat Habbatussauda untuk kesehatan dan pengobatan. Ahli 

pengobatan Yunani kuno, Dioscoredes, pada abad pertama Masehi juga telah 
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mencatat manfaat habbatussauda untuk mengobati sakit kepala dan saluran 

pernapasan.
31

 

 Rasulullah saw bersabda : 

ثَػَنا ثَػَنا َشْيَبةَ  َأِب  ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  َحدَّ ثَػَنا اللَّوِ  ُعبَػْيدُ  َحدَّ  َقالَ  َسْعدٍ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َمْنُصورٍ  َعنْ  ِإْسَرائِيلُ  َحدَّ
 فَػَقالَ  َعِتيقٍ  َأِب  اْبنُ  فَػَعاَدهُ  َمرِيضٌ  َوُىوَ  اْلَمِديَنةَ  فَػَقِدْمَنا الطَّرِيقِ  ِف  َفَمِرضَ  َأْْبَرَ  ْبنُ  َغاِلبُ  َوَمَعَنا َخَرْجَنا

ًعا ََخًْسا ِمنػَْها َفُخُذوا السَّْوَداءِ  اْْلُبَػْيَبةِ  ِِبَِذهِ  َعَلْيُكمْ  َلَنا  ِبَقَطَراتِ  أَْنِفوِ  ِف  اْقطُُروَىا ُُثَّ  َفاْسَحُقوَىا َأْوَسبػْ
ثَػْتِن  َعاِئَشةَ  َفِإنَّ  اِنبِ اْلَْ  َىَذا َوِف  اْْلَاِنبِ  َىَذا ِف  َزْيتٍ   َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَّيبَّ  َسََِعتْ  أَنػََّها َحدَّ
ِمنْ  َداءٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِشَفاءٌ  السَّْوَداءَ  اْْلَبَّةَ  َىِذهِ  ِإنَّ  يَػُقولُ   32اْلَمْوتُ  َقالَ  َوَماالسَّامُ  قُػْلتُ  السَّامِ  ِإالَّ

 “Hendaklah kalian menggunakan habbatussauda karena ia mengandung 

obat untuk setiap penyakit, kecuali kematian.” 

Di Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (Hpai) produk sunnah termasuk 

habbatussauda berbentuk kapsul serbuk yang memiliki berbagai macam manfaat 

dan kegunaan diantaranya : 

a. Menguatkan sistem kekebalan tubuh : ekstrak jintan hitam dapat 

meningkatkan jumlah sel limfosit dan monosit dan juga meningkatkan 

aktivitas fagositosis makrofag yaitu salah satu sel imun tubuh. 

b. Sebagai anti bakteri dan memperbaiki saluran pencernaan: 

menagnadung minyak menguap (volatile oil) sebagai obat antidiare 

tradisional dan terpercaya dapat membunuh bakteri kolera dan E.coli 

dibandingkan dengan antibiotik lainnya. 

c. Sebagai anti kanker: mengandung timokuinon yang merupakan 

senyawa aktif yang berperan untuk menghentikan pembentukan sel 

darah bagi sel kanker. 

                                                             

31https://id.wikipedia.org/wiki/Jintan_hitam diakses pada tanggal 28 

Agustus pukul 10:43PM  

32
  Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-ja’fiy, Al-jami’ Shahih Al-

Mukhtashar, HR. Bukhari No. 5255, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M) Juz 17, h. 448. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jintan_hitam%20diakses%20pada%20tanggal%2028%20Agustus%20pukul%2010:43
https://id.wikipedia.org/wiki/Jintan_hitam%20diakses%20pada%20tanggal%2028%20Agustus%20pukul%2010:43
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d. Sebagai hepato-protektor: penelitian di Universitas Firat, Turki 

membuktikan jintan hitam melindungi hati dari Cc14, senyawa 

berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan hati. 

e. Mengatasi diabetes melitus : jintan hitam dapat menghambat aktivitas 

enzim glukosa-6 fosfatase yang memilki peran dalam metabolisme 

produksi glukosa dalam darah. Jika enzim tersebut tidak berfungsi 

maka kadar glukosa darah akan turun. 

6. Susu kambing 

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud dan selainnya, “jika salah seorang dari kalian ingin memakan 

makanan hendaklah ia mengucapkan: 

ثَػَنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َحدَّ  ثَػَنا ََحَّاٌد يَػْعِن اْبَن َزْيٍد، ح وَحدَّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَػَنا ََحَّاٌد يَػْعِن اْبَن َحدَّ
َدَخَل َسَلَمَة، َعْن َعِليّْ ْبِن َزْيٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن َحْرَمَلَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ُكْنُت ِف بَػْيِت َمْيُمونََة فَ 

، فَػَتبَػزََّق َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َوَمَعُو َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َفَجاُءوا ِبضَ  بػَِّّْيِ َمْشِويػَِّّْيِ َعَلى ُُثَاَمتَػِّْيِ
ُُثَّ ُأِتَ َرُسوُل « َأَجلْ »َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَل َخاِلٌد: ِإَخاُلَك تَػْقُذرُُه يَا َرُسوَل اللَِّو، َقاَل 

فَػَقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم " ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم  اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم بَِلََبٍ َفَشِرَب، اللَِّو َصلَّى
33.َطَعاًما فَػْليَػُقْل: اللَُّهمَّ بَارِْك َلَنا ِفيِو، َوَأْطِعْمَنا َخيػًْرا ِمْنوُ 

 

“Ya Allah, berilah kami berkah pada makanan itu dan berilah kami 

makanan yang lebih baik darinya.” 

 

Dan apabila diberi susu, hendaklah mengucapkan: 

 الطََّعامِ  ِمنَ  ُُيْزِئُ  َشْيءٌ  َلْيسَ  َفِإنَّوُ  ِمْنُو، ِفيِو،َوزِْدنَا َلَنا بَارِكْ  : اللَُّهمَّ  فَػْليَػُقلْ  َلبَػًنا ُسِقيَ  َوِإَذا
34 اللَََّبُ  ِإالَّ  َوالشََّرابِ 

 

                                                             
33

 Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy-Ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadad Bin Amru, Sunan Abu 
Daud, HR. Abu Daud No 3730, (Beirut: Dar Al-Jail, 2002 M), Juz 3, h. 339  

34Ibid, h. 339. 
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 “Ya Allah, berilah kami berkah pada makanan itu dan tambahkan untuk 

kami darinya, sebab tidak ada yang bisa menggantikan makanan dan 

minuman selain dari susu.” 

Susu merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta 

ini. Bukankah Allah Subhanallahu Wata‟ala telah berfirman dalam surat An- 

Nahl ayat 66 : 

ا َوِإنَّ َلُكْم ِف اَْلنْػَعاِم َلِعبػَْرًة نُّْسِقيُكم ِمَّّْا ِف بُطُونِِو ِمن بَػِّْيِ فَػْرٍث َوَدٍم لَّبَػًنا َخاِلًصا َسآئِغً 
﴾ٙٙلِلشَّارِِبَِّي ﴿  

 

 “Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat 

pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada 

dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang 

mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”
35

 

Susu juga merupakan salah satu kenikmatan dan kesenangan penduduk 

surga, Allah Subhanallahu Wata‟ala berfirman: 

 َّْر طَْعُمُو َمَثُل اْْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَن ِفيَها أَنْػَهاٌر مّْن مَّاء َغْْيِ آِسٍن َوأَنْػَهاٌر ِمن لَََّبٍ َلَّْ يَػتَػَغيػ
ٍة لّْلشَّارِِبَِّي َوأَنْػَهاٌر مّْْن َعَسٍل مَُّصفِّ  ى َوََلُْم ِفيَها ِمن ُكلّْ الثََّمَراِت َوَمْغِفرٌَة مّْن َوأَنْػَهاٌر مّْْن ََخٍْر لَّذَّ

يًما فَػَقطََّع أَْمَعاءُىْم ﴿ ْم َكَمْن ُىَو َخاِلٌد ِف النَّاِر َوُسُقوا َماء َحَِ  ﴾٘ٔرَِّبِّْ
“ (Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada 

orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air 

yang tiada beubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak 

beubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi 

peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka 

memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari 

Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam dan diberi 

minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?.”
36

 

                                                             
35

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2010), h. 274 
36Ibid., h. 508 
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Ilmu modern membuktikan seperti yang terbukti dalam penelitian Dr. Hisyam 

Al-Khathib bahwa susu merupakan salah satu makanan yang mengandung seluruh 

unsur utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.
37

 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (Hpai) sendiri memiliki produk susu 

kambing dengan nama Etta goat milk. Kadar nutrisi dan khasiat susu kambing 

amatlah istimewa. Komposisi gizinya baik yang berupa protein, energi, maupun 

lemaknya hampir dapat disetarakan dengan air susu ibu (ASI) dan lebih baik 

daripada telur. 

Susu kambing etta goat milk sangat direkomendasikan untuk menambahkan 

kesehatan ibu hamil, bayi hingga usia lanjut. 

Susu kambing etta goat milk ini sangat bagus untuk ketahanan fisik bayi, 

sedangkan untuk orang dewasa susu etawa digunakan untuk penyembuhan 

berbagai penyakit, seperti asma, lever, kencing manis dan menjaga stamina. 

Keistimewaan etta goat milk: 

a. Mempunyai sifat antiseptik alami yang dapat menekan pembiakan 

bakteri dalam tubuh, karena flourin yang terkandung kadarnya 10-100 

kali lebih besar daripada susu sapi. 

b. Bersifat basa (alkaline food) sehingga aman bagi tubuh. Proteinnya 

lembut dan efek laktasenya ringan, sehingga tidak menyebabkan diare. 

c. Lemaknya mempunyai tekstur yang lembut, halus, dan lebih kecil 

dibandingkan dengan butiran lemak susu sapi atau susu lainnya. 

d. Bersifat homogeny alami yang mempermudah untuk dicerna, sehingga 

menekan timbulnya reaksi alergi. 

e. Mudah dicerna oleh anak balita sampai orangtua. 

f. Kandungan vitamin B-1 lebih tinggi disbanding susu sapi. 

                                                             
37

 Subhi Sulaiman, Thibbun nabawi 31 Mukjizat Ilmiah Hadis-Hadis Nabi Tentang 
Kesehatan,(jakrta Timur:Istanbul, 2015), h. 26. 
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g. Baik sekali dikonsumsi anak-anak dan orang lanjut usia yang tidak dapat 

minum susu sapi karena gangguan pencernaan. 

7. Senna 

Senna adalah daun yang bersifat panas-kering termasuk tingkatan pertama. 

Senna banyak terdapat di Mekkah yang dimuliakan Allah swt demikian pula para 

tabib memilih as-sana almakki (senna Mekkah) karena merupakan jenis yang 

paling bagus.
38

 

Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi saw : 
ثَػَنا ثَػَنا َسرْج ْبنِ  يُوُسفَ  ْبنِ  حمَُمَّدِ  ْبنُ  ِإبْػَراِىيمُ  َحدَّ ثَػَنا َبْكرٍ  َعْمُروْبنُ  اْلِفْريَاِبُّ،َحدَّ ،َحدَّ  السَّْكَسِكيُّ
َلَة، َأِب  ْبنُ  ِإبْػَراِىيمُ   َصلَّى –اللَِّو  َرُسولِ  َمعَ  َصلَّى َقدْ  وََكانَ  َحَراٍم، أُمّْ  اْبنَ  أَُِبّْ  أَبَا َسَِْعتُ  :َقالَ  َعبػْ

َلتَػِّْيِ  -َوَسلََّم  َعَلْيوِ  اللَّوُ  يَػُقوُل:  -َوَسلََّم  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى –اللَِّو  َرُسولَ  يَػُقوُل: َسَِْعتُ  اْلِقبػْ
 َوَما اللَِّو، السَّاَم" ِقيَل: يَاَرُسولَ  ِإالَّ  َداءٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِشَفاءً  ِفيِهَما َفِإنَّ  َوالسَّنُّوِت، بِالسََّنا "َعَلْيُكمْ 
39"َقاَل: "اْلَمْوتُ  السَّاُم؟

 

“kalian harus menggunakan sana dan sanut karena pada keduanya terdapat 

obat dari segala penyakit, kecuali as-sam” 

As-sam adalah kematian. Keterangan ini seperti sabda beliau saw tentang 

Habbatussauda: “didalamnya terdapat obat bagi segala penyakit .” maksudnya 

obat untuk berbagai penyakit. 

Senna adalah obat mulia yang aman dari bahaya, sabda Nabi saw dalam hadis 

Asma‟: “denganapa engkau istimsya (urus-urus, yaitu membuang isi perut?)” 

Asma‟ menjawab dengan syubrum maka beliau bersabda, “itu adalah obat panas 

seperti api, harus menggunakan senna.” 

Nabi saw bersabda, 

                                                             
38 Joko Rinanto, Keajaiban Resep Obat Nabi SAW Menurut Sains Klasik dan Modern, 

(Jakarta: Qisthi Press, 2015), Cet.I, h.286. 
39

 Muhammad Ibn yazid Abu Abdillah A-qazwainiy, Sunan Ibnu Majah, HR. Ibnu Majah 
No. 3457, (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiah, 1430 H/2009 M), Juz 4, h. 511. 
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 40.لو أن شيىا كان فيو شفاء من املوت لكان السنا
“kalau ada sesuatu yang dapat mengobati kematian, pastilah senna.” 

Di dalamnya terdapat rahasia tersembunyi dan makna yang mulia, dan bukti  

yang jelas bahwa Nabi saw meneliti banyak informasi karena syubrum obat yang 

ditolak, sangat kuat membuang isi perut, sifatnya panas-kering termasuk tingkatan 

keempat. Para tabib meninggalan penggunaannya karena berbahaya dan sangat 

keras membuang isi perut.
41

 

Di Indonesia, jenis yang bernama Senna Alexandria disebut juga dengan daun 

senna atau jati cina. Senna merupakan tanaman asli Afrika dan tumbuh liar dekat 

dengan sungai Nil serta tersebar pula di Arab, India, dan Somalia.
42

 

Di Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) senna disebutkan dalam 

produk siena (jati cina) merupakan herba suplemen dari daun senna (casia 

angustifolia folium), yang dibuat secara khusus sehingga memberikan efek cepat 

bereaksi terhadap tubuh. 

Sejak 3500 tahun yang lalu, daun senna sudah digunakan untuk mengobati 

kaum bangsawan dan elite dan lebih populer ketika tanaman ini menyebar ke 

Eropa. 

Selama berabad-abad daun senna sudah digunakan sebagai obat untuk 

menghilangkan sembelit, penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan 

berkualitas buruk. 

Manfaat siena 

Diantara manfaat jati cina adalah melangsingkan tubuh, membersihkan darah 

kotor, mengurangi kolestrol, membuang racun dalam tubuh, mengecilkan perut, 

melunturkan lemak bagi penderita obesitas, membantu proses pembuangan 

kotoran dalam tubuh. 

                                                             
40 Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Sairah, sunan at-tirmidzi aljami’ as shahih, HR Anas No 

2081,  (Beirut: Darul Ma’rifah, 2002 M), h. 827. 
41

 Joko Rinanto, keajaiban resep obat Nabi Menurut Sains Klasik dan Modern, Qisthi 
press: Jakarta, 2015, h. 287 

42 Ibid., h. 293 
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Tentang daun senna 

Jika sembelit berlanjut, akan menjadi racun bagi tubuh. Karena mengandung 

komponen anthraquinon atau sennosida seperti glikosida dianthrone, naftalene 

glikosida dan hidroksianthrasen. 

Daun senna sering digunakan untuk mengatasi konstipasi. Senosida 

mempercepat gerakan hasil pencernaan di usus sehingga menaikkan volume hasil 

pencernaan dan meningkatkan gerakan peristaltic usus sehingga air yang terserap 

usus terserap oleh usus sedikit dan feces tetap lembek. 

Daun Senna sangat efektif dalam melarutkan lemak dan racun untuk 

mengembalikan kebugaran tubuh, efeknya akan terasa 10-12 jam berikutnya. 

8. Jahe  

Allah swt berfirman dalam Surah Al Insan ayat 17 : 

﴿ َٚٔويُْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزجَنِبياًل﴾ 

Artinya: di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang 

campurannya adalah jahe.
43

 

  Abu Nu‟aim menyebutkan dalam kitab Ath-Thibbunnabawi dari hadis abu 

sa‟id al-khudri ra bahwa ia menceritakan, “raja romawi pernah menghadiahkan 

kepada Rasulullah saw satu karung jahe. Beliau memberikan kepada setiap orang 

satu potong untuk dimakan dan aku juga mendapatkan satu potong untuk 

kumakan. 

Jahe adalah rempah yang digunakan bagian rimpangnya. Nama latinnya 

adalah zingeberis officinale. Selain dibuat bumbu, jahe juga digunakan untuk 

minuman dan bahan baku obat herbal.
44

 

Jahe dengan sifat panasnya mampu menjadikan makanan yang berat, 

lembab, berlendir, dan dingin menjadi darah. Selain itu, bisa membongkar 

                                                             
43

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2010), h. 579. 

44 Joko Rinanto, keajaiban resep obat Nabi, Qisthi press: Jakarta, 2015, h.193 
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penyumbatan seperti uap yang tertahan di usus penyebab kolik. Karena itu, jahe 

cocok dijadikan bumbu untuk daging sapi atau diminum setelah mengonsumsi 

daging tersebut. 

Jika membeli jahe, hal utama yang diperhatikan adalah bagian luarnya. 

Maksudnya, kulitnya mulus alias tidak bermata tunas. Sebenarnya jahe polos 

ataupun tidak polos mengeluarkan aroma yang sama. Namun, jahe yang tidak 

polos artinya banyak “mata” akan terasa pahit saat dikonsumsi. Sebisa mungkin 

cari jahe yang berbonggol besar.
45

 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) mempunyai jahe pada kopi 

tujuh elemen. Pada produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)  kopi 

tujuh elemen terdapat akar jahe yang berfungsi mengatasi masalah pencernaan, 

perut kembung, migrain, melancarkan peredaran darah, mengatasi masalah 

pernafasan, meningkatkan daya tahan tubuh. 

B. Tafsir Surah Al Maidah Ayat 88 dan Hadis Thibbunnabawi 

Allah swt berfirman : 

 ﴿ ٛٛوَُكُلواْ ِمَّا َرَزَقُكُم الّلُو َحاَلاًل طَيًّْبا َواتػَُّقواْ الّلَو الَِّذَي أَنُتم ِبِو ُمْؤِمُنوَن﴾ 

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya. 

Selama manusia masih hidup pasti membutuhkan makanan, sebab itu makan 

tidak lagi diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana Al-Qur‟an 

tidak pernah memerintahkan seseorang untuk kasih syang kepada anaknya, sebab 

kasih kepada anaknya dituntut dan diberikan peringatan, bahwasanya kasih 

kepada anak bisa menjadi bahaya (fitnah) bagi diri sendiri kalau tidak terkendali. 

Demikian juga masalah makanan dan minuman. Oleh karena itu manusia pasti 

makan dan minum. Maka pilihlah makanan yang dikaruniakan Allah yang halal 

                                                             
45Ibid., h.196. 
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lagi baik. Halaalan, yang halal. thayyiban yang baik. Jangan asal halal saja, 

padahal tidak baik. 

Ada beberapa macam binatang menurut pendapat setengah ulama halal 

dagingnya dimakan, sebab tidak tertulis dalam daftar haramnya dalam Al-Qur‟an. 

Sedang yang dinashkan haramnya ialah daging babi, bangkai, darah dan binatang 

yang disembelih untuk berhala, lantaran itu maka ada orang yang berpendapat 

bahwa makanan lain yang tidak termasuk dalam daftar itu halal dimakan. Kalau 

ada hadis Nabi menyebut binatang yang dilarang yang lain, seumpama daging 

binatang buas yang bertaring atau yang bersaing dan daging burung yang 

mencengkam, mereka masukkan ke dalam golongan makruh saja. Sebab itu maka 

menurut jalan fikiran imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga orang 

berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya. 

Demikian juga daging ular. 

Tetapi orang yang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa 

jahiliyyah memandang bahwa meskipun daging singa, anjing atau ular atau 

burung yang mencerkam itu tidak jelas haramnya. Taruhlah ia halal, namun 

semuanya itu tidak baik. Maka orang yang beriman tidaklah mau memakan saja 

segala yang halal, kalau yang halal itu tidak baik kecuali kalau terdesak benar. 

Sedangkan daging babi dirukshahkan memakannya kalau sudah sangat dharurat. 

Dan janganlah dimakan asal baik saja, padahal tidak halal. Misalnya daging 

babi yang dimasak dengan masakan yang enak, cukup dengan bumbunya yang 

menitikkan air-liur karena lazatnya, tidaklah dia boleh dimakan, sebab dia tidak 

halal. Atau dagingnya halal, misalkan daging kambing dan masakannya enak lagi 

baik. Padahal jelas bahwa dia kambing dicuri. Diapun haram dimakan. 

Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian jadi haram, atau sekurang-

kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enaknya, tetapi 

setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan juga bisa sakit perut. 

Oleh sebab itu maka didalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan 

yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan oleh Allah dalam Al-

Quran, diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal lagi 
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baik itu. Itu sebabnya maka ujung ayat berbunyi : “dan takwalah kepada Allah, 

dan kepadaNyala kamu beriman.” 

Dengan ketentuan Allah tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada 

pertimbangan batin, yaitu takwa dan iman, bertambah pentinglah jadinya memiih 

makanan dan minuman yang layak di dunia ini, itu sebabnya maka apabila kita 

hendak memakan suatu makanan, ditekankan membaca bismillah. Dan sehabis 

makan diperintahkan pula dengan tekanan keras memuji Allah : Alhamdulillah. 

حدثنا أبو بكر بن أِب شيبة وابن أِب عمر مجيعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة 
عن الوليد بن كثْي عن وىب بن كيسان َسعو من عمر بن أِب شلمة قال كنت ِف حجر رسول 

وسلم وكانت يدي تطيش ِف الصفحة فقال يل يا غالم! سم اهلل وكل بيمينك  اهلل صلى اهلل عليو
 46وكل ِما يليك. 

“Dari pada Umar bin Abu Salamah ra, berkata dia : Berkata Rasulullah 

saw : sebut nama Allah, dan makan dengan tangan kanan dan 

hendaklah engkau makan makanan yang dikelilingengkau saja.” 

Diceritakan pula oleh seorang sahabat Rasulullah saw, bernama Umaiyah bin 

Makhsyi, bahwa pada suatu hari Rasulullah saw sedang duduk, dan didekat beliau 

ada seorang laki-laki sedang makan, tetapi dia tidak memulai dengan membaca 

bismillah dan dia makan terus, sampai hanya tinggal kira-kira sesuap. Setelah 

disuap penghabisan itu, baru ia teringat membaca: Bismillah, dari awal sampai 

keujungnya. Nabi tersenyum melihat perbuatannya demikian.  

Lalu Nabi bersabda: “sejak semula syaithan telah makan bersama-sama dengan 

dia. Tetapi setelah ia membaca bismillah, keluarlah syaithan-syaithan itu dari 

dalam perutnya.” 

عن أِب أمامة رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم كان إذا رفع مائدتو قال : اْلمد هلل 
  عنو ربناَحدا كثْيا مباركا فيو غْي مكفي وال مستغىن

 

                                                             
46

 Imam Muhyiddin Annawawi, Shahih Muslim, jilid 13 cet 14 , beirut: darul ma’rifah, 
2007,kitab 36,bab 13, no 5237, h. 193. 
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Artinya: dan daripada Abu Umamah ra bahwasanya Nabi saw apabila 

hidangan telah diangkat (selesai makan) berkata beliau: segala pujia-

pujian bagi Allah, pujian sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya; tidak 

merasa telah cukup, tidak merasa telah terkaya daripadanya, ya tuhan 

kami.”  

Akhirnya tidak ada yang selain dari Allah yang akan dapat mencukupkan 

makanan kita: 

عن معاذ بن أنس رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : من أكل طعاما 
 القوة غفر لو ماتقدم من ذنبوفقال : اْلمدهلل الذي أطعمن ىذا ورزقنيو من غْي حول من و 

 

“daripada Mu‟az bin Anas ra berkata dia: Berkata Rasulullah saw: 

“barangsiapa yang memakan suatu makanan, kemudian dia berkata: 

“segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan 

memberikannya sebagai rezeki untuk aku,  

diluar daya upayaku, diluar kuat kuasaku.” Akan diampuni Allah dosa-

dosanya yang telah lalu.” 

Maka banyaklah hadis-hadis yang menerangkan bagaimana hubungan 

makanan halal dan baik itu dengan kehidupan kita. Sampai ada hadis Rasulullah 

saw menerangkan darihal seorang laki-laki yang berjalan mengembara ke mana-

mana, sampai tidak berketentuan pakaiannya, kotor bajunya, kusut rambutnya, 

dan sesalu menadahkan tangan ke langit, memohon “ya Tuhan, ya Tuhan,” 

memohon berbagai permohonan, padahal yang dimakannya yang haram, yang 

diminumnya haram, yang dipakainya haram, dan dia sejak kecil dibesarkan 

dengan yang haram. Bagaimanalah Allah akan dapat memperkenankan 

permohonannya. 

Oleh sebab itulah maka banyak ulama-ulama menyimpulkan hadis-hadis 

yang berkenaan dengan makanan dan minuman, adab makan dan adab minum, 

sampai kepada cara-caranya. Ditulis oleh al-hafizh al-imam al-mundziri di dalam 

kitab hadisnya yang bernama at-targhib wat-tarhib. 

Sampai-sampai al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menulis di dalam 

kitabnya madarikus salikin menerangkan betapa besar pengaruhnya makanan 

yang halal kepada mimpi-mimpi. Beliau berkata bahwa kalau engkau ingin mimpi 
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yang baik, hendaklah terlebih dahulu engkau jaga benar agar makanan dan 

minuman yang masuk ke dalam rongga mulutmu itu makanan dan minuman yang 

halal. Sesudah itu berwudhu‟lah dan sembahyanglah dua rakaat, sesudah itu 

tidurlah berbaring ke sebelah kanan, sebaiknya menghadap kiblat. Kesan pertama 

– kata beliau – ialah bahwa engkau tidak akan mendapat mimpi yang menakutkan, 

dan tidurmu akan nyenyak walaupun sebentar. Kesan kedua; lama-lama dan 

sesekali waktu engkau akan diberi mimpi yang indah atau yang baik ta‟wilnya. 

Ayat ini menjadi sangat penting artinya buat difikirkan oleh orang yang 

memupuk takwa dan iman di dalam hatinya, sebagai tersebut diujung ayat, apatah 

lagi bila disesuaikan pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran. 

Pengaruh makanan amat besar kepada tubuh dan jiwa. Patokan telah ditunjukkan 

Allah di ayat ini, yaitu halal dan baik. 

Kita teringat bahwa pada akhir bulan juni 1965, seketika tafsir ini ditulis, 

bahwa di Bali diadakan satu Symposium darihal memajukan kesihatan rakyat di 

pulau Bali itu yang penduduknya menganut agama Hindu-Bali. Banyak Doktor-

doktor yang ahli berhadir dan memberikan tanggapan fikiran. Seorang Doktor 

pemeluk Hindu-Bali mengemukakan hasil Ressearchnya bahwa salah satu 

penyakit yang diidap oleh penduduk bali itu ialah penyakit cacing pita. Penyakit 

itu kata doktor Hindu-bali berasla dari makan daging babi mentah dan meminum 

darah mentah. Dalam upacara-upacara agama, orang Hindu-Bali suka sekali 

melakukan itu. Doktor itu menganjurkan dari segi kesihatan, agar dapatlah 

hendaknya orang bali menghentikan makanan demikian. 

Kita bersyukur menjadi orang islam. Sebab agama kita memberikan tuntunan 

kepada kita tentang makanan yang halal dan yang baik. 

Dilihat dari tafsir surah Al-Maidah ayat 88 Allah menyuruh kita agar makan 

makanan yang halal dan baik. Sebagaimana perobatan yang diajarkan oleh 

Rasulullah saw dengan perobatan yang halal dan baik yang biasa disebut dengan 

Thibbunnabawi. 

Rasulullah sebagai uswatun hasanah (pola prilaku yang baik) membina 

seluruh ummatnya untuk beribadah kepada Allah swt, berakhlak mulia, 
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mengajarkan untuk berperilaku hidup sehat agar ummatnya mampu menjalankan 

ibadah dengan baik. 

Untuk pembinaan kesehatan rohani dan jasmani, Rasulullah saw 

mengajarkan berbagai tehnik pengobatan atau therapy sebagaimana terdapat 

dalam hadis: 

َثِن  ثَػَنا اْلَُْسِّْيُ  َحدَّ ثَػَنا َمِنيعٍ  ْبنُ  َأَْحَدُ  َحدَّ ثَػَنا ُشَجاعٍ  ْبنُ  َمْرَوانُ  َحدَّ  َعنْ  اْْلَْفَطسُ  َساَلٌِ  َحدَّ
 َوَشْرَطةِ  َعَسلٍ  َشْرَبةِ  َثاَلثَةٍ  ِف  َقاَل الشَّْفاءُ  َعنػُْهَما اللَّوُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ُجبَػْْيٍ  ْبنِ  َسِعيدِ 
 47اْلَكيّْ  َعنْ  أُمَّيِت  َوأَنْػَهى نَارٍ  وََكيَّةِ  حِمَْجمٍ 

 

“D ari said bin zubair dari ibnu abbas dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: 

kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dalam pisau hijamah, meminum madu dan 

pengobatan dengan besi panas, dan aku melarang ummatku melakukan 

pengobatan dengan besi panas.” 

Dari sini jelas, bahwasanya pengobatan ini begitu penting karena 

disamping menyehat kan juga bernilai amalan sunnah. Dengan demikian tentu 

alangkah mulianya jika kita sebagai ummatnya juga ikut mewarisi dan 

mengamalkan serta mengembangkan terapi sunnah ini. 

Perkataan hijamah berasal dari istilah bahasa arab yang berarti “pelepasan 

darah kotor” dan bukan “alfashd” (pembuangan darah), atau di dalam bahasa 

inggris disebut dengan “cupping”, dan dalam bahasa melayu dikenal dengan 

istilah “bekam”. Di indonesia kita kenal dengan istilah kop atau canduk.
48

 

Sekalipun Rasulullah saw belum menemukan kajian ilmiah tentang 

manfaat bekam, namun beliau bersama sejumlah dokter islam zaman klasik telah 

merekomendasikan terapi ini sebagai salah satu pengobatan yang berhasiat tinggi.  

                                                             
4747  Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-ja’fiy, Al-jami’ Shahih Al-

Mukhtashar, HR. Bukhari No. 5248, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M) Juz 17, h. 437. 
 
 
48

 M. Sanusi,  terapi kesehatan warisan kedokteran islam klasik,(semarangnajah :, 2012), 
h. 81 
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Thomas w. Anderson dalam bukunya yang berjudul 100 diseases treated 

by cupping method menyebutkan bahwa beberapa diantara penyakit yang 

merespon cukup baik dengan terapi bekam adalah hipertensi, hiperkolesterolemia, 

stroke, parkinson, epilepsy, migrain, vertigo, gagal ginjal, varises, wasir 

(hermoroid), dan semua keluhan sakit (rematik, nyeri pinggang bawah), penyakit 

darah (leukemia, thalasemia), tinnitus, asma, alergi, penyakit sistem imun (HIV), 

infeksi (hepatitis, elefantiasis), glaukoma, insomnia, enuresis (mengompol), 

mania, skizofren dan trans (gangguan sihir atau jin), dan sebagainya. Bahkan, 

bekam juga bermanfaat bagi kesuburan (fertilitas) dan kecantikan (menghilangkan 

jerawat, komedo, vitiligo, serta menurunkn berat badan. 

Walaupun begitu, kita dianjurkan untuk berbekam bukan hanya saat 

terserang penyakit-penyakit tersebut. Saat sehat pun, dianjurkan untuk berbekam 

secara rutin. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit, 

sebagaimana Rasulullah selalu sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat. 

Bahkan, selama hidup Rasulullah saw hanya menderita sakit dua kali, dan yang 

sakit terakhir itu menjadi penyebab meninggalnya beliau. Sekalipun Rasulullah 

saw tidak memilki riwayat penyakit berat, tetapi beliau tetap melakukan bekam.  

Pengarang al-qanuun menyatakan,” berbekam tidak baik pada awal bulan 

karena beragam kondisi tubuh  tidak bergerak secara teratur dan tidak baik 

dilakukan pada akhir bulan karena kondisi telah menurun.
49

 

Berbekam diutamakan pada pertengahan bulan. Sebab, pada saat itu darah 

kotor berhimpun dan lebih terangsang (darah sedang pada puncak gejolak). Dalam 

hadis dikatakan : 

Dalam sunan ibnu majah meriwayatkan dari anas ra bahwa Nabi saw 

bersabda, “siapa ingin berbekam, hendaklah ia melakukannya pada tanggal 17, 

19 atau 21 untuk mencegah darah berbahaya yang dapat menyebabkan kematian 

pada salah seorang diantara kalian.” 

Dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Abu Hurairah ra meriwayatkan 

bahwa Rasulullah saw bersabda: 
                                                             

49 Ibnul qayyim al-jauziyah, Thibbunnabawi, (depok: PT fathan prima media, 2013), h. 84 
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ع بن نافع, حدثنا سعيد بن عبد اللرَحن اْلمحي, عن سهيل, عن أبيو, عن حدثنا أبو توبة الربي
أِب ىريرة, قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "من احتجم لسبع عشرة, وتسع عشرة, وإحدى 

 وعشرين, كان شفاء من كل داء"
 “Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah Ar-Rabii‟ bin Naafi‟, 

telah menceritakan kepada kami sa‟iid bin Abdirrahmaan Al-Jumahi, dari Suhail, 

dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw 

barangsiapa   yang berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21, dapat menyembuhkan 

setiap penyakit.” 

“setiap penyakit” yang disebutkan dalam hadis di atas maksudnya 

penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah. 

Hadis-hadis dia atas sesuai dengan pendapat para dokter bahwa berbekam 

lebih  diutamakan pada paruh terakhir bulan dan kwartal ketiganya daripada awal 

atau akhir bulan. Al-khallal berkata bahwa ishmah bin ishmh menyatakan 

kepadanya bahwa abu abdullah ahmad bin hambal biasa berbekam kapan saja 

pada bulan sedang berjalan jika darah kotornya mulai mengganggu. 

Pengarang alqaanuun berkata, “waktu yang cocok untuk berbekam pada 

siang hari adalah jam dua atau tiga dan setelah mandi. Jika diperlukan, orang 

seharusnya mandi dahulu, beristirahat sau jam lalu berbekam. Berbekam tidak 

boleh dilakukan ketika perut penuh karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, 

khusunya jika makanannya berat atau tidak sehat. 

 Dikatakan bahwa bekam dalam keadaan perut lapar adalah obat, 

sebaliknya ketika perut kenyang menjadi penyakit. Jika dilakukan pada hari ke 17 

(dari buan hijriah), bekam menjadi obat. Pemilihan waktu terbaik untuk berbekam 

merupakan bentuk kehati-hatian dan dapat memelihara kesehatan dan mencegah 

bahaya yang akan menimpa tubuh. Namun, jika penyakit menghebat, berbekam 

dibenarkan karena Rasulullah saw bersabda, “agar darah berbahaya tidak 

menyebabkan kematian pada salah seorang diantara kalian.
50

 

 

 

                                                             
50 Ibid., h. 89 
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C. Keunggulan dan kelemahan produk Herba Penawar Al-Wahida 

Indonesia (HPAI) 

Sebelum penulis memaparkan keunggulan produk, ada baiknya dilihat 

keunggulan apa saja yang ada pada Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

Berikut paparannya : 

1. Herba Penawara Al-Wahida Indonesia (HPAI) memiliki Dewan 

Syariah, yang senantiasa proaktif mengawasi, mengevaluasi, dan 

memberi masukan serta nasihat untuk menjaga Bisnis Halal Network 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) tetap berada dalam 

koridor Syariah Islam. 

2. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) menjual poduk-produk 

yang dijamin 100% Halal, karena semua produk-produk Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) diawasi langsung oleh orang-

orang yang memiliki kompetensi dan kepahaman tentang kehalalan 

produk. 

3. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) memiliki SUCCESS 

PLAN yang ADIL dan MENGUNTUNGKAN sesuai SYARIAH 

ISLAM. 

4. Bisnis di Halal Network Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) 

dapat diwariskan selama Perusahaan masih berdiri. 

5. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) adalah Bisnis yang 

memberikan PELUANG KEUNTUNGAN di Dunia dan juga di 

Akhirat. 

6. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) memberikan 

keterampilan ( life skill) pada bidang kesehatan Thibbun Nabawi yang 

bermanfaat untuk sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

7. Bisnis di Halal Network Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) 

didukung oleh kekuatan Manajemen dalam Online System, sehingga 
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memastikan akuntabilitas dan aksesibilitas bagi setiap Agen dan 

Leader yang berbisnis di Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

8. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) dimiliki oleh 100% 

MUSLIM yang komtmen pada nilai-nilai Kemulian Islam . Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) didirikan, dibangun, dan 

dikelola oleh insane professional Muslim Indonesia. 

9. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) hanya memproduksi, 

menyediakan, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produk yang 

berkualitas berdasarkan azas Alamiah, Ilmiah, dan Ilahiah. 

10. Semangat keislaman menjadi spirit dan nilai-nilai akhlak serta azas 

dalam bekerja dan berniaga, di Halal Network Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI). 

11. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) telah memiliki 48 kantor 

cabang dan 340.000 agen di seluruh Indonesia dan akan terus 

bertambah. 

12. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) menggunakan basis 

Online ( Web Base) Servises. Aplikasi Penjualan di Agenstok dan 

Cabang sudah 100% Online. 

Setelah paparan keunggulan Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) itu 

sendiri, penulis mencoba memaparkan keunggulan produk HPAI, sebagai berikut : 

1. Produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) menggunakan bahan 

alamiah. 

2. Kehalalan sudah pasti karena memiliki sertifikat MUI dan memiliki badan 

pengawas syari‟ah. 

3. Produk yang dianjurkan adalah produk sunnah Rasulullah SAW seperti 

madu, habbatussauda‟, siena, siwak dan lain-lain. 
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4. Produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) terutama herba yang 

digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 

5. Mengobati secara menyeluruh fisik, mental, emosi dan spiritual. 

6. Mengobati sumber penyebab penyakit. 

7. Bersifat probiotik. 

8. Bersifat konstruktif. 

9. Tidak memiliki efek samping. 

10. Menghidupkan sunnah Rasulullah dengan konsumsi produk-produk 

Sunnah dari Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

11. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) focus pada kualitas produk, 

yang berlandaskan alamiah, ilmiah dan  ilahiah. Produk Herba Penawar 

Al-Wahida Indonesia (HPAI) yang dijual adalah produk kualitas terbaik. 

Standar kualitas produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) 

dibuktikan dengan produk-produk yang memilki kelengkapan perizinan 

dan sertifikat halal MUI. 

12. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) sebagai perusahaan Bisnis 

Halal Network focus pada bisnis produk-produk herbal yang terdiri dari 

produk-produk obat, suplemen, minuman kesehatan, dan kosmetik. 

Masing-masing jenis produk tersebut memilki khasiat, dan manfaat yang 

tidak perlu diragukan lagi karena telah dibuktikan langsung oleh Agen 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

13. Halal Berkualitas 

14. Dalam hal penyediaan produk-produk herbal, Herba Penawar Al-Wahida 

Indonesia (HPAI) tidak menjual produk melainkan produk tersebut adalah 

terjamin Halal, dan memilki kualitas terbaik. 

15. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) ikut serta meningkatkan 

kesehatan masyarakat Indonesia dengan produk-produk obat herbal, dan 
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suplemen yang berkualitas, serta aman dikonsumsi. Produk herbal Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) dapat berfungsi dua, yaitu sebagai 

obat, dan suplemen. Produk herbal dapat menjadi perantara kesembuhan 

pasien dengan dosis yang tepat, dan produk herbal dapat membantu 

menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara 

konsumsi teratur sesuai dosis. 

16. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI)  ikut serta dalam 

memanfaatkan sumber daya alam flora dan fauna Indonesia yang sangat 

kaya dengan cara yang tepat, dan adil. Pengelolaan sumber-sumber daya 

alam tersebut tentu pemanfaatannya kembali lagi kemasyarakat Indonesia. 

17. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) dalam hal produk, ikut serta 

menyumbang pembangunan ekonomi nasional dengan menggandeng para 

pengusaha kecil menengah untuk menjadi partner dalam hal produksi 

herbal berkualitas. Disamping itu, Herba Penawar Al-Wahida Indonesia 

(HPAI) pun membantu meningkatkan system produksi, sehingga kualitas 

setiap produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) pun mebantu 

meningkatkan system produksi, sehingga kualitas setiap produk Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) dapat terpantau langsung. 

18. Aman dikonsumsi semua umur. Hal ini dikarenakan herba nabati dan 

hewani yang digunakan hpai adalah herba yang bersifat obatan moderat, 

sehingga aman dikonsumsi oleh semua tingkatan umur. 

19. Tidak ada over dosis. Dosis yang tertera pada setiap kemasan adalah dosis 

sehat (karena herba sebaiknya diminum rutin justru saat sehat. Sehingga 

jika digunakan untuk terapi saat sakit, cukup dinaikkan dosisnya. 

20. Herba hpai bersifat saling menggantikan (subtitusi). Jika ada satu produk 

hpai yang tidak ada, maka funsinya dapat digantikan olhe produk hpai 

yang lain, yang arat-rata memiliki kandunagn dan keguanaan yang sama. 

21. Herba hpai bersifat saling melengkapi , artinya jika semua ada dan mau 

diminum semua boleh dan akan saling sinergi (menguatkan fungsi)  



89 
 

 
 

Untuk produk yang digunakan dari Herba Penawar Al-Wahida Indonesia 

(HPAI) dikemas dengan cara islami dengan menganjurkan kepada para pegawai 

pabrik berwudhu pada saat bekerja dan mendengarkan tilawah Al Quran saat 

pengemasan produk. Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) bukan saja 

memiliki produk yang dianjurkan Rasulullah akan tetapi mengajarkan kepada 

pengguna terutama agar menagamalkan Sunnah Rasulullah dengan cara 

mengonsumsi produk-produk herba mengucapkan lafazh basmalah. 

Setiap sesuatu yang bagus tentu ada kekurangan diantara kekurangan dari 

produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) adalah : 

1. Sulit mendapatkan produk Herba Penawar Al-Wahida Indonesia 

(HPAI). 

2. Tidak semua masyarakat mengenal produk-produk Herba Penawar Al-

Wahida Indonesia (HPAI). 

3. Tidak semua masyarakat mampu untuk membeli produk-produk Herba 

Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). 

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi yang 

halal dan baik. 

Demikian penulis sampaikan akan keunggulan dan kelemahan produk-produk 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HPAI). Yang dituliskan menurut 

pengalaman pribadi dari diri sendiri maupun oranglain yang menyampaikan. 

Dengan paparan di atas penulis berharap semua umat muslim sadar akan hal-hal 

yang perlu diperhatikan untuk dikonsumsi yaitu halal dan baik. 
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BAB IV 

STUDI ANALISIS TERHADAP PRODUK HERBA PENAWAR AL-

WAHIDA INDONESIA (HPAI) 

A. Halal dan Thayyib produk  Herba Penawar Al-Wahida Indonesia 

(HPAI) menurut Al Quran ditinjau dari Surah    Al Maidah ayat 88 

 Al-Wahidah indonesia adalah perusahaan muslim yang memproduksikan 

produk-produk yang berkualitas dan tentu terjamin halal dan baik bagi konsumen. 

Karena perusa haan memiliki badan pengawas syariah yang memantau kualitas 

produk yang telah   oleh MUI.  

Umat muslim harus sadar akan pentingnya produk yang dikonsumsi pada 

saat ini, karena banyaknya perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas kualitas 

produk yang dipasarkan. Untuk itu Herbal Penawar Al-Wahidah Indonesia hadir 

sebagai solusi hidup sehat sesuai anjuran Rasulullah saw. 

Begitu pentingnya kepedulian masyarakat terhadap sesuatu yang 

dikonsumsi karena apa yang masuk ke dalam perut itu dapat membentuk karakter 

seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al Maidah ayat 88 : 

  َُٛٛكُم الّلُو َحاَلاًل طَيًّْبا َواتػَُّقواْ الّلَو الَِّذَي أَنُتم ِبِو ُمْؤِمُنوَن ﴿وَُكُلواْ ِمَّا َرَزق﴾ 

Artinya : dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-

Nya.
51

 

Al-Quran menjelaskan tetang makanan dan minuman yang dikonsumsi 

adalah yang halal dan baik (berkualitas). Jika apa yang dikonsumsi terjaga dari 

barang-barang yang haram maka itulah bentuk takwa orang-orang mukmin. 

Sebagaimana Produk-produk hpai dari herba-herba pilihan yang menjadi obat dan 

makanan bagi setiap konsumen.  

                                                             
51

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al Quran dan Terjemah, (Jakarta : PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2010), h. 122. 
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Produk yang tersedia mengutamakan semurni mungkin bahan-bahan dari 

herba.bahan kimia kompleks dalam tumbuh-tumbuhan lebih mudah dicerna dan 

lebih sedikit efek sampingnya. Oleh sebab itu, apabila terdapat 40 jenis bahan 

aktif pada suatu herba lebih baik pengambilannya dalam bentuk gabungan 

(sinergi) alami. Selain itu herba sering disinergikan untuk menguatkan potensi 

ramuan tersebut. Herba memberikan pengobatan yang lembut dalam membantu 

penyembuhan. 
52

 

Disamping itu obat-obatan herba tidak hanya sekedar penyembuhan 

penyakit tetapi juga memelihara kesehatan dan menolong mengembalikan 

keharmonian tubuh yang bersifat preventif. Prinsip pengobatan herba adalah : 

meningkatkan, memperbaiki dan menguatkan sistem pertahanan tubuh dari 

serangan kuman luar serta tekanan lingkungan sekitar. 

Pengobatan dengan herba hpai digunakan sebagai makanan dan apabila 

terapi penyakit dgunakan dosis yang tepat dan apabila untuk kesahatan gunakan 

dosis yang tertera d setiap produk. Aman dikonsumsi setiap hari dan semua 

tingkatan. 

Tujuan pengobatan dengan herba adalah : 

1. Membantu penyembuhan kekuatan fitrah (sistem imunitas) 

2. Mengembalikan keseimbangan tubuh, bukan hanya untuk menghilangkan 

gejala saja. 

3. Mengatasi kekurangan zat makanan, vitamin, mineral, dan unsur-unsur 

penting yang diperlukan oleh tubuh. 

4. Mencegah muncul penyakit-penyakit baru. 

Allah melarang makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan 

apapun yang disembelih yang tidak menyebutkan nama Allah. Hanya sedikit yang 

dilarang oleh Allah. Bumi Allah sanagt luas dengan hewan dan tumbuhan yang 

                                                             
52

 Kelompok kerja CELLS HPAI, Diktat KHT Dasar, (jakarta : CELL HPAI, 2016), h.40.  
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halal dan baik untuk di makan. Sebagaiman firman Allah dalam Surah Al Baqarah 

ayat 173 : 

َم َوْلََْم اْْلِنزِيِر َوَما أُِىلَّ بِوِ  َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ِلَغْْيِ الّلِو َفَمِن اْضطُرَّ َغيػَْر  ِإَّنَّ
﴾ٖٚٔبَاٍغ َواَل َعاٍد َفال ِإُْثَ َعَلْيِو ِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿  

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 

selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.  

Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang 

menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.
53

 

Pada zaman yang serba mudah mendapatkan makanan, minuman dan 

kosmetik kecantikan di toko terdekat. Banyak konsumen yang dengan senang 

membeli dan memilkinya. Akan tetapi konsumen tidak selektif dalam memilih 

barang atau produk yang digunakan. Ini adalah tugas dari setiap manusia untuk 

memperhatikan apa yang dikonsumsi. 

Obat-obatan yang dikonsumsi  banyak mengandung zat kimia 

berbahaya.seperti obat-obat yang digunakan dari resep dokter mengandung zat 

berbahaya sebut saja zat babi.  

Obat-obat kimia hanya dapat dikonsumsi di saat sakit. Dan tidak dapt 

menyembuhkan dari akar penyakit. Adapun yang terjadi adalah penambahan 

penyakit pada organ lain. Seringnya penggunaan pada obat kimia akan 

menagkibatkan kerusakan hati disebabkan penumpukan racun.  

  Perbedaan pengobatan herba dengan pengobatan alopati Secara 

prinsip pengobatan herba berbeda dengan pengobatan alopati. Pengobatan alopati 

merupakan praktek-praktek medis yang paling sering digunakan Barat dalam 

                                                             
53Ibid., h. 26 
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pengobatan. Berikut ini tabel perbedaan anatar pengobatan herba dengan 

pengobatan alopati.
54

 

 

Pengobatan herba Pengobatan alopati 

 Menggunakan bahan alamiah  Menggunakan bahan kimia 

sintesis 

 Bersifat probiotik  Bersifat toksin (racun) 

 Meningkatkan imunitas tubuh  Menurunkan imunitas tubuh 

 Causatif treatment (mengobati 

sumber penyebab penyakit). 

 Symptomatic treatment 

(mengobati gejala) 

 Bersifat konstruktif   Bersifat desktruktif  

 Munculnya DOC (direction of 

cure/krisis penyembuhan) 

 Ada efek samping 

 Mengobati secara menyeluruh 

fisik, mental, emosi, dan 

spiritual. 

 Mengobati hanya fokus pada 

fisik 

 

B. Konsep halal dan thayyib menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dalam produk yang dikonsumsi 

pendapat sebagian ulama menegaskan: 

قال الزىري ال ُيل شرب بول الناس لشدة تنزل ْلنو رجس قال اهلل تعاَل : أحل لكم 
( وقال ابن مسعود ِف السكر : إن اهلل َل ُيعل شفاءكم فيما حرم 5الطيبات )املائدة :

 عليكم )رواه البخاري(
artinya : zuhri berkata, “tidak halal meminum air seni manusia karena 

suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman : „ ... 

dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...‟”; dan ibnu mas‟ud berkata 

tentang sakar (minuman keras), “Allah tidak menjadikan obatmu pada 

sesuatu yang diharamkan atasmu.”
55

 

                                                             
54

 Kelompok kerja CELLS HPAI, Diktat KHT Dasar, (jakarta : CELL HPAI, 2016), h.49.  
55

 Ma’ruf Amin, Ichwan sam, hasanuddin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.756 
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Kaidah fikih menegaskan: 

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan). 

menetapkan: Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang 

penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni manusia bagi kepentingan obat-

obatan dan kosmetika.
56

 

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan  

a. Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan 

dan bukan menggunakan oba pada bagian luar tubuh. 

b. Penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat. 

c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian 

luar tubuh dengan tujuan perawatan kulit atau tubuh agar tetap menjadi 

baik dan indah. 

d. Dharurah adalah kondisi-kondii keterdesakan yang bila tidak dilakukan 

akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. 

2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ 

manusia hukumnya adalah haram. 

3. penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut di atas 

adalah haram. 

4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ 

manusia hukumnya haram. 

5. Hal-ha tersebut pada butir 2,3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam 

keadaan dharurah syariah. 

6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau 

menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian 

organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia. 

                                                             
56

 Ma’ruf Amin, Ichwan sam, hasanuddin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.657. 
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7. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
57

 

Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (Hpai) semua produk-produk yang 

tersedia alamiah, ilmiah dan ilahiah . terbebas dari penggunaan bahan baku yang 

haram.  

 

C. Analisis produk HPAI dalam islam dan sains 

produk-produk HPAI berusaha seilmiah mungkin menjalankan sunnah 

Rasulullah seperti pasta gigi herba HPAI yang mengandung siwak, daun mint, 

pinang dan daun sirih.  

Pasta gigi herba Herba Penawar Al-Wahida Indonesia  (HPAI) sebagai contoh 

untuk deterjen, pasta gigi herbal hpai tidak menggunakan sodium lauryl sulfate 

(SLS) yang dapat menyebabkan ulser pada organ bermulut kering, tidak 

menyebabkan efek samping yang merugikan bagi jaringan lunak di dalam rongga 

mulut, dan tidak menyebabkan iritasi jaringan lunak mulut.
58

 

Imam Nawawi mengatakan bahwa siwak secara bahasa diartikan sebuah 

aktivitas bersiwak (al-istinsyak) atau alat yang digunakan untuk bersiwak 

(almiswak). 

An-Nawawi berkata, “bersiwak hukumnya sunah, bukan wajib. Ini menurut 

ijmak para ulama yang diakui.” 

Ibnul Qayyim berkata,”bersiwak hukumnya mustahab (sunnah). Baik bagi 

orang yang tidak berpuasa maupun orang yang berpuasa pada setiap waktu.  

Bersiwak berpengaruh pada kesehatan sesuai letaknya, mulut sebagai tempat 

masuknya makanan dan minuman serta hubungan dengan dunia luar 

menjadikannya mudah diserang bakteri. Bakteri-bakteri ini pada suatu kondisi 

tidak berfungsi pada orang yang sehat, tapi masih hidup bersamanya. Akan tetapi, 

                                                             
57
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ia bisa berubah menjadi penyebab penyakit dan berbahaya jika diantara gigi 

terdapat sisa-sisa makanan dan minuman.
59

 

Selain itu, bakteri-bakteri ini juga dapat berpindah-pindah di berbagai organ 

tubuh sehingga memunculkan beberapa radang seperti radang perut, rongga 

hidung, batang tenggorokkan dan memunculkan beberapa bisul dan keracunan 

darah. 

Konsumen harus perhatikan mulut dan gigi, karena gigi memiliki beberapa 

fungsi yang penting. Jika ia terjangkit penyakit maka akan besar sekali 

pengaruhnya pada kesehatan tubuh secara umum. Disinilah letak fungsi bersiwak 

yang memiliki urgensi besar dalam memperbesar berbagai kemungkinan penaykit 

disebabkan oleh penyakit gigi. 

Yang perlu diperhatian bagi setiap pengguna pasta gigi apapun itu lihat strip 

tanda pasta gigi di paling bawah belakang pasta gigi memilki berbagai warna yang 

berbeda dan setiap warna strip memilki arti sebagai berikut : 

1. Warna hijau natural 

2. Warna hitam pure chemical 

3. Warna merah natural + chemical composition 

4. Biru natural + medicine 

Begitu pentingnya hijrah produk yang berlandaskan aturan islam selain sehat 

dan terhindar dari kata syubhat tentu mendapat Ridho dari Allah swt atas ikhtiar 

para konsumen untuk mencari apa yang digunakan terbuat dari bahan-bahan yang 

terjamin halal dan baik. Dan menjalankan sunnah Rasulullah dengan bersiwak 

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. 

 

                                                             
59

 Subhi Sulaiman, Thibbunnabawi 31 mukjizat ilmiah hadis-hadis Nabi tentang 
kesehatan,(Jakarta, Istanbul,2015), cet. I, h. 106. 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah menguraikan dan menjelaskan tentang halal dan baik pada produk 

hpai maka penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran atas skripsi ini. 

A. Kesimpulan 

Islam hadir bukan semata untuk ibadah shalat, zakat, puasa, berhaji saja. 

Akantetapi lebih luas lagi karena islam datang rahmatan lil‟alamin sebagai 

pedoman hidup Al-Quran dan sunnah. Meyakini Al Quran adalah firman Allah 

SWT yang tiada satupun yang bisa mengubah isinya dan manusia lah yang bisa 

berubah karena kehadirannya di dalam hati-hati seorang hamba yang taat. Hadis 

Rasulullah sebagai penjelas dari Al- Quran secara rinci hadir untuk dicontoh dan 

dikerjakan. 

Perkembangan sains di era modern ini menjadikan manusia cerdas dalam 

berfikir. Karena Allah memberikan akal fikiran untuk berfikir tentang 

kesempurnaan ciptaan Allah SWT tiada kuasa seorang hamba yang bisa 

menciptkan sesuatu tanpa kuasanya. 

Hadirnya ilmuan tentang kedokteran menjadikan manusia sadar akan 

pentingnya interpensi Allah SWT sebagai penyembuh. Muhammad Rasulullah 

saw sebagai penyampai wahyu dari Allah SWT. 

Adapun kesimpulan sebagai berikut : 

1. Al Quran dalam surah Al Maidah ayat 88 jelas telah menyebutkan 

perintah tentang makanan halal dan baik. 

2. Telah dibuktikan oleh mufassir bahwa makan halal dan baik itu penting 

dalam pembentukan takwa dan iman. 

3. Apa yang difirmankan Allah dalam surah Al Maidah ayat 88 tersebut 

tidak bertentangan dengan produk produk hpai yang dipasarkan. 
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4. Hpai ialah sebagai solusi bagi ummat untuk konsumsi makanan, obat-

obatan, multivatin, produk harian yang halal dan berkualitas. 

B. Saran-saran 

1. Bagi para pemabaca dan mahsiswa, ataupun cendikiawan muslim, 

wajib menjadikan Al Quran dan sunnah sebagai sumber rujukan 

uatama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam 

kehidupan dunia akhirat. 

2. Penulis sangat berharap agar kiranya umat islam harus menghilangkan 

perbedaan anatar sains dan islam, karena selama ini yang terjadi adalah 

kehadiran sains diambil dari barat atau non muslim, padahal kehadiran 

sains sudah ada dalam sunnah Rasulullah saw dalam bidang kesehatan. 

3. Penulis berharap dengan paparan tentang makanan halal dan baik 

ummat islam lebih paham dan cerdas dalam memilih apa yang dipakai 

dan dikonsumsi. Karena ini adalah perintah dari Allah SWT. 
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