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(dukun n adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi 

(mantra, guna-guna,dsb)…-http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

            Dalam bahasa Arab dukun biasa diistilahkan dengan kahin, ‘arraaf, munajjim 

atau sahir (tukang sihir), yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, menebak 

isi hati, membaca pikiran, nasib, masa depan, jodoh, orang hilang, benda hilang, dengan 

cara melihat bintang, telapak tangan, garis-garis dlsbnya, atau orang yang bekerjasama 

dengan jin dalam mencelakakan korban, memisahkan suami dengan istrinya atau 

menjadikan mereka akur kembali. Dan sekarang mereka dikenal juga dengan istilah 

paranormal, magician, Ilusionis, “orang pintar” dlsbnya. 

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah 

menerangkan salah satu rambu untuk menjaga keutuhan Islam seseorang, pada sabdanya 

beliau berkata, 

�ا�� ����� �� ��ء �� ���� �� ��� أر���� ����� ��� أ� 

            “Barangsiapa mendatangi arraaf (dukun) dan bertanya kepadanya akan sesuatu, 

tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh malam”. HR Muslim dari sebagian 

istri-istri Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. 

            Dan pada riwayat yang lain, 

 ٍ!"$َ�ُ ��ْ� َأَ�� َآ�ِه3ً� َأْو َ��!ا�ً� 0َ�َ !َ/ُ� ِ�َ"� َ.ُ�-ُل َ�َ�ْ  َآَ+َ� ِ�َ"� ُأْ*ِ)َل َ�َ�َ 

            “Barangsiapa mendatangi kahin atau arraaf (dukun) dan dia membenarkan 

ucapannya maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Muhammad (Al 

Quran)”. HR Ahmad dari Abu Hurairah Rhadiyallahu 'Anhu. 



  

            Arti arraf, dan kahin 

            Ibnul Atsir menjelaskan, yang dimaksud dengan arraaf (peramal) adalah ahli 

nujum atau “orang pintar”, yang mengklaim mengetahui ilmu gaib padahal hanya Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui persoalan gaib. Tukang ramal ini termasuk dalam 

kategori kahin (dukun)”. 

Al Imam Al Baghawi menerangkan: Arraaf adalah orang yang mengaku-ngaku 

mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara tertentu yang dipakai sebagai petunjuk 

akan barang hilang atau tempat hilangnya barang dan semisalnya. Sedangkan kahin 

adalah orang yang memberitahu akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. Dan pendapat lain mengatakan kahin adalah orang yang mengetahui apa 

yang ada di dalam hati (mengetahui isi hati/membaca pikiran). 

  

Makna hadits 

Ke dua hadits ini memuat ancaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam terhadap 

dua jenis golongan manusia. Yang pertama, mereka yang datang kepada 

dukun/paranormal sebatas untuk bertanya. Dan yang ke dua, mereka yang datang, 

bertanya dan percaya. Masing-masing keadaan ini diberitakan baginda Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam redaksi yang berbeda dan dengan akibat yang 

berbeda pula.  

Adapun yang pertama, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengancam 

dengan ancaman, “tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh malam”.  

Al Imam An-Nawawi Rahimahullah menjelaskan; Adapun tidak diterimanya 

shalat (orang yang bertanya kepada dukun selama empat puluh malam), artinya tidak ada 

pahala untuk dia, meskipun shalat yang dilakukannya dianggap sah dan tunai 

kewajibannya dan tidak perlu baginya mengulangi shalatnya. (Syarah Shahih Muslim) 



 Dan golongan yang ke dua, “maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan 

kepada Muhammad”. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

Wasallam adalah Al Qur’an dan kufur terhadap Al Qur’an, berarti keluar dari Islam atau 

murtad.  

Dan apabila kita memperhatikan fenomena di tanah air, perdukunan dan 

paranormal bukanlah barang haram yang harus dijauhi. Lihat saja berapa banyak iklan-

iklan praktek perdukunan dan usaha-usaha klenik di koran-koran dan majalah-majalah 

yang beredar. Praktek-praktek ini begitu laris manis di tengah-tengah masyarakat muslim 

yang menjadi pasien mereka.  

Dan tengoklah lebih jauh lagi, kita akan dapati sederetan nama-nama populer 

dalam barisan dukun/paranormal yang berhasil menipu jutaan pemirsa ummat Islam 

melalui acara-acara penyesatan yang disponsori stasiun-stasiun televisi dan iklan-iklan 

haram, yang menawarkan solusi kehidupan. Sebut saja seperti Mama Laurent yang 

katanya bisa membantu peruntungan, meramal masa depan, membaca pikiran, 

mengetahui isi hati, dlsbnya. Belum lagi nama-nama beken lainnya seperti Deddy 

Corbuzier, Romi Raffael, Ki Joko Bodo dan selain mereka.  

Jelas ini merupakan realita yang menyedihkan. Bagaimana tidak, Indonesia yang 

merupakan negera berpenduduk muslim terbesar, ternyata merupakan ladang subur bagi 

penyebaran virus-virus kekufuran. Muslim Indonesia di persimpangan jalan?! 

  

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, 

�وَن َأ.!�َن ُ.6ُ�َ�ْ-َنُ�ُ7ْ.َ ���� ِ�� ا��!َ"�َواِت َواْ�َ�ْرِض اْ�َ:9َ�ْ ِإ�!� ا��!ُ� َوََ �ُ�َ�ْ.َ �!� �/ُ 

            “Katakanlah:"Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui 

perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan 

dibangkitkan”. (Qs. An-Naml: 65) 

            Dan dia berfirman tentang nabi-Nya, 



� َوَ�� ُ/� ?! َأْ�ِ�ُ@ 3َ�ِْ+ِ�� َ*ْ+ً�� َوَ? َ<�=ا ِإِ�ْAَ�ْا �َ��ُت ِْ6َBْCَDْ?َ 9َ�ْ:َ�َْأْ�َ�ُ� ا Eُ3َوَ�ْ- ُآ �َ��ء ا�ّ�ُ ��َ !?

�3ُ-َنِGْ.ُ ٍم-ْ�َI� �� َو�7ِ�ٌٌَ.Kِ*َ !?ُء ِإْن َأَ*ْ� ِإ-L3َِ� ا��!��َ 

            “Katakanlah:"Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak 

(pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku 

mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku 

tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan 

pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”.  (Qs. Al A’raaf: 188) 

            Apabila sebaik-baik makhluk, penghulu para nabi, manusia pilihan, kekasih Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala saja tidak mengetahui perkara gaib, apalagi selain beliau 

Shallallahu 'Alaihi Wasallam dari manusia-manusia biasa yang kebanyakan mereka 

adalah orang-orang kafir, atau meninggalkan shalat, banyak melakukan maksiat. Kemana 

perginya akal kebanyakan ummat! Hasbunallahu wa ni’mal wakiil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUKUN PONARI DAN FENOMENA BATU PETIR (Muslim Indonesia di 

persimpangan jalan!? -2- ) 

Ponari, nama yang sederhana, sesederhana orangnya. Tidak ada yang istimewa pada 

sosok bocah sepuluh tahun ini sampai suatu hari ia menemukan sebuah batu yang dikenal 

belakangan  dengan sebutan “batu petir” dan konon diyakini “sakti”, paling tidak oleh 

ribuan orang yang telah menjadi pasiennya. Batu yang dengan sekali celup, air 

celupannya bisa mengobati segala macam penyakit. Batu yang telah menjungkirbalikkan 

logika ribuan anak bangsa! 

            Ponari, begitu pula Dewi Sulistiyowati dan entah siapa lagi bakal menyusul, telah 

menjadi sebuah fenomena berkat batu yang mereka temukan. Tapi yang lebih fenomenal 

dari itu semua adalah ribuan atau bahkan jutaan ummat manusia yang “tersihir” dan 

percaya terhadap eksistensi “batu petir” dalam proses penyembuhan. 

            Bicara tentang batu, ummat Islam telah mengenal Hajar Aswad sebagai batu yang 

paling populer di tengah-tengah kehidupan beragama mereka, karena letak 

keberadaannya (di dinding Ka’bah) dan posisinya di dalam jiwa kaum muslimin, karena 

kaitannya dengan ibadah thawaf. 

            Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, satu-satunya tauladan ummat, di dalam 

thawafnya mencontohkan untuk mencium batu ini setiap kali melewatinya pada putaran 

thawaf atau menyentuhnya bagi yang mampu atau melambai ke arahnya. Demikian 

istimewanya batu ini, sampai-sampai thawaf tidak dianggap sah kalau tidak memulai 

thawaf dari arah yang sejajar dengannya. Sehingga jadilah batu ini salah satu dari syi’ar-

syi’ar Islam yang wajib dimuliakan, menurut aturan syariat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

berfirman,  

�� َ�ْ�َ-ى اْ�ُ�ُ�-ِب ِ �Oَ!*Pِ�َ �ِ!ا�� �َQِ��َ�َ �ْIR�َ.ُ �� َذِ�َ@ َوَ

            “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar 

Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati”. (Qs. Al Hajj: 32) 



            Tapi kendati pun demikian, batu adalah batu, dia tidak bisa memberi manfaat 

kepada siapa pun, atau pun mencelakakannya. Adapun kita sampai menciumnya, itu tidak 

lebih semata-mata dalam rangka menauladani apa yang diperbuat Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi Wasallam sebagai tauladan bagi manusia. Dan konsep ini sangat dipahami sekali 

oleh generasi pertama ummat ini, para salaf, sampai-sampai Umar bin Khattab 

Rhadiyallahu 'Anhu, Khalifah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang kedua, 

ketika menciumnya, ia berkata, 

 @C��/ �� @���. ��D و ���� Tا �� و? �U+3 و�-? أ*� رأ.E ا���3 ��V� ? �WX @*إ*� أ��� أ 

            “Sesungguhnya Aku benar-benar tahu bahwa kamu hanya batu, tidak bisa 

memberi manfaat atau celaka, kalau saja Aku tidak melihat Nabi Shallallahu 'Alaihi 

Wasallam menciummu, Aku tidak akan menciummu”. Muttafaqun ‘Alaihi dari Umar 

Rhadiyallahu 'Anhu. 

            Kembali kepada batu Ponari, batu Dewi Sulistiyowati dan batu fulan dan 

fulan…dst. Terlepas dari pernyataan para pasien yang mengaku sembuh setelah 

meminum air celupan batu tersebut dan terlepas dari sibuknya para dokter yang 

menyatakan bahwa itu hanya disebabkan faktor sugesti, yang diakui dunia medis sebagai 

salah satu faktor penyembuh juga. Saat ini batu-batu tersebut telah menjerumuskan 

ummat kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mereka yang 

mengakui eksistensi batu tersebut dalam proses penyembuhan, tidak lepas dari tiga 

kelompok manusia: 

            Yang pertama; mereka yang meyakini bahwa kesembuhan semata-mata berkat 

kekuatan batu, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal ini. Maka 

mereka telah jatuh kepada kesyirikan yang besar. Karena mereka telah meyakini ada 

selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyembuhkan. 

            Yang kedua: mereka yang meyakini bahwa kesembuhan datangnya dari Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala semata dan batu hanya sebagai sebab. Maka mereka telah terjatuh 

kepada syirik kecil, karena mereka telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai 

sebab.  



            Dan yang ketiga: juga merupakan syirik kecil, yaitu mereka yang meyakini batu 

tersebut ada barakahnya. Sehingga mereka berebut meminum air celupannya dengan 

niatan mengharap barakahnya. 

            Al Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Waqid Al Laitsi Rhadiyallahu 

'Anhu, ia berkisah, “Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 

menuju Hunain dan (waktu itu) kami belum lama masuk Islam. Dan orang-orang 

musyrikin mempunyai pohon Bidara yang mereka jadikan tempat semedi dan 

menggantungkan senjata-senjata mereka dibawahnya (mengharapkan barakahnya) yang 

mereka namakan dengan sebutan Dzatu Anwath. Maka (ketika) kami melewati sebuah 

pohon Bidara, kami berkata: Wahai Rasulullah! Buatkanlah untuk kami Dzatu Anwath 

seperti orang-orang musyrikin punya Dzatu Anwath.  

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, “Allahu Akbar! Sesungguhnya 

ini adalah suatu jalan/ajaran, apa yang kalian ucapkan –demi Dzat Yang jiwaku berada di 

Tangan-Nya- persis seperti yang pernah diucapkan Bani Israil kepada Musa, “Buatkanlah 

untuk kami sesembahan (selain Allah) sebagaimana mereka punya sesembahan, Musa 

berkata: kalian adalah kaum yang jahil”. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 

melanjutkan: kalian akan benar-benar mengikuti jalan-jalan ummat sebelum kalian”.  

            Dan ketahuilah kesyirikan apa pun bentuknya merupakan kedzaliman yang paling 

besar, lebih besar dari membunuh, mencuri, korupsi, berzina, memakan riba…dstnya. 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, 

�ْك ِ�ِ�3َ�ُ! َ�� ُ�7ْ �.َ �ُRُ�ِ.َ -ََوُه �ٌ�َوِإْذ َ/�َل ُ�ْ�َ"�ُن 3ِ�ْ��ِِ�Rِ�َ �ٌ�ْRُ�َ َك�ْI7ِإن! ا� �ِ!��� 

            “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya:"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

(Qs. Luqman: 13) 

            Dan kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni, 



�"ً�Rِ�َ �"ًZْى ِإ�َCَ�َْ�َ�ِ  ا �ْك ِ���ّ�ِ�ِ7ْ.ُ ���� ُدوَن َذِ�َ@ ِ�َ"� َ.�7َء َوََ � ِإن! ا�ّ�َ� َ? َ.ْ:ِ+ُ� َأن ُ.7َْ�َك ِ�ِ� َوَ.ْ:ِ+ُ

            “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni 

segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa 

yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”. (Qs. 

An-Nisaa: 48) 

            Dan karena kesyirikan (besar), Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan seseorang 

masuk ke dalam surga, 

�ْ� َأ*�0ٍَرِ �َ�"ِ�ِ�!R��ِ ���!َم ا�ّ�ُ� َ�َ��ِ� ا3Wَ�ْ!َ� َوَ�ْ�َواُ\ ا�3!�ُر َوَXَ  ْ�َ�َ �ِ�ّ���ِ ْك�ِ7ْ.ُ �� ِإ*!ُ� َ

            “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka 

pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada 

bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun”. (Qs. Al Maidah: 72) 

            Dan banyak lagi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh dosa kesyirikan. Maka 

wajib bagi ulama Islam, tokoh-tokoh agama untuk menerangkan masalah ini kepada 

ummat dan mencegah mereka dari terperosok ke dalam jurang-jurang kebinasaan, 

sebagaimana wajib bagi pihak yang berwajib untuk menutup praktek pengobatan ini serta 

praktek-praktek yang serupa, karena ini semua hanya berakibat pada kerugian bangsa, 

negara dan ummat seluruhnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, 

�ْوْا ِ�ِ� َCَ�ِْرِهْ� َوا-Oُ]ُ وُ\ َوَراءKُ�َ3َ�َ �ُ*َ-"ُCُBْ�َ ?َ3��ِ!�ِس َو �33ُ!ُI��َCُ�َ َب�CَBِ�ُْأوُ�-ْا ا �َ.Kِ!�6ََق ا���Kََ̀ ا�ّ�ُ� ِ َوِإَذ َأ

aَbْ�ِ�َ ً��ِ/َ �ً3"َZَوَن�ُCَ7ْ.َ ��َ  

            “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi 

kitab (yaitu):"Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan 

kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung 

mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang 

mereka terima”. (Qs. Ali Imran: 187) 



            Wallahua’lam bis shawab. Wa’aakhiru Da’waana Anilhamdulillahi Rabbil 

‘Aalamin. 

 


