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ASI (Air Susu Ibu) 
Oleh : Abu SHilah 

 

Alloh 'azza wa jalla berfirman : 

لَاِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُمي 

"Alloh mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian" 

[QS. an-Nisa' : 11] 

 

Di antara tanggung jawab pertama orang tua ketika si buah hati 

lahir adalah memberinya nafkah yang mencukupi kebutuhannya, 

mulai dari pakaian sampai makanan. Dan al-Hamdulillah, di 

antara tanda kesempurnaan ciptaan Alloh ta'ala adalah 

diciptakannya ASI bagi para wanita (bahkan hewan mamalia 

betina) yang telah melahirkan sebagai makanan bagi anaknya. 

Dan menurut penelitian para Dokter sekarang ini bahwa ASI 

adalah makanan terbaik bagi bayi, bahkan bagi bayi yang lahir 

premature. 

 

Dan Kolostrum (ASI yang keluar di awal-awal setelah melahirkan, 

berwarna kekuning-kuningan) menurut beberapa literatur 

merupakan "imunisasi alami" bagi bayi atau sebagai obat yang 

mengandung zat kekebalan yang sangat berguna bagi bayi, 

karena dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi dan 

alergi. 

 

Dan juga terdapat dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah 

tentang ASI dan menyusui ini, sebagiannya akan kami bawakan 

berikut ini. 
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� PERINTAH BAGI PARA IBU UNTUK MENYUSUI ANAKNYA 

 

Alloh 'azza wa jalla berfirman : 

والْواِلدات يرِضعن أَولَادهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَنْ يِتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُوِد            
لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروِف لَا تكَلَّف نفْس ِإلَّا وسعها لَا تضار واِلدةٌ ِبولَِدها ولَا              

ٍر               مـاوشتا ومهاٍض ِمنرت نالًا عا ِفصادفَِإنْ أَر اِرِث ِمثْلُ ذَِلكلَى الْوعلَِدِه وِبو لَه لُودو
فَلَا جناح علَيِهما وِإنْ أَردتم أَنْ تسترِضعوا أَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم ِإذَا سلَّمتم مـا              

 لْمعروِف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصريَآتيتم ِبا

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [QS al-Baqoroh : 233] 

 

Lafadz ayat : [ نهلَادأَو نِضعري اتاِلدالْوو...َ ], bentuknya adalah khobar 

tapi bermakna perintah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 

Mandzur dalam Lisanul Arob (8/125), as-Sa'di dalam tafsirnya 

(hal. 103), dll. 
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Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/633) : "Ini 

merupakan petunjuk dari Alloh ta'ala kepada para ibu agar 

mereka menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang 

sempurna yaitu 2 tahun, maka tidak dianggap sebagai 'menyusu' 

jika lebih dari itu. Oleh karena itu Alloh berfirman : [  ـِتمأَنْ ي ادأَر نِلم
 yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan", dan" [الرضـاعةَ 

kebanyakan para imam berpendapat bahwa persusuan tidaklah 

menjadikan mahrom kecuali jika usia yang disusui masih di 

bawah 2 tahun, sehingga jika seorang anak menyusu sedangkan 

umurnya sudah lebih dari 2 tahun maka hal itu tidak 

menjadikannya mahrom." –selesai nukilan dari Ibnu Katsir- 

 

� PEMBERIAN ASI SECARA SEMPURNA SAMPAI DISAPIH 

MERUPAKAN JASA KEDUA ORANG TUA 

 

Alloh ta'ala berfirman : 

واِلديِه حملَته أُمه وهنا علَى وهٍن وِفصالُه ِفي عاميِن أَِن اشكُر ِلي            ووصينا الِْإنسانَ بِ  
ِصريالْم ِإلَي كياِلدِلوو 

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." [QS Luqman : 14] 

 

        كُر هتعضوا وهكُر هأُم هلَتما حانسِه ِإحياِلدانَ ِبوسا الِْإننيصوو    ـالُهِفصو لُهمحا وه
            ـكُرِنـي أَنْ أَشِزعأَو بةً قَـالَ رنس ِعنيبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى ِإذَا بتا حرهثَلَاثُونَ ش
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ِنعمتك الَِّتي أَنعمت علَي وعلَى واِلدي وأَنْ أَعملَ صاِلحا ترضاه وأَصِلح ِلي ِفـي              
 ريِتي ِإني تبت ِإلَيك وِإني ِمن الْمسِلِمنيذُ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 

dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah 

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 

puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 

mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 

dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 

yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku 

dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya 

aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri"." [QS al-Ahqof : 15] 

 

Faidah : 

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya (7/280): "Dan 'Ali 

rodhiyallohu anhu telah berdalil dengan ayat ini bersama ayat 

dalam surat Luqman :  

 وِفصالُه ِفي عاميِن

"…dan menyapihnya dalam dua tahun…" [QS luqman : 14] 

 

Dan juga firman Alloh : 

اِلدالْوةَواعضالر ِتمأَنْ ي ادأَر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهالدأَو نِضعري ات 

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" 

[QS al-Baqoroh : 233] 
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Bahwa lama kehamilan minimal adalah 6 bulan, dan ini adalah 

istimbath yang kuat dan shohih. Dan 'Utsman dan sekelompok 

shohabat menyepakati pendapatnya tersebut, radhiyallohu 

anhum. –selesai nukilan dari Ibnu Katsir- 

 

Dan al-Hafidz Ibnu Katsir juga membawakan tafsir ayat ini dari 

Ibnu 'Abbas rodhiyallohu anhuma dari riwayat Ibnu Abi Hatim. 

Beliau berkata (7/280): Berkata Ibnu Abi Hatim : Haddatsana 

Ayahku (Abu Hatim, pent), Haddatsana Farwah bin Abil Maghro', 

haddatsana Ali bin Mishar, dari Dawud bin Abi hind, dari Ikrimah, 

dari Ibnu Abbas, ia berkata : "Jika seorang wanita melahirkan 

pada usia kehamilan 9 bulan, maka cukup bagi anaknya menyusu 

selama 21 bulan. Jika ia melahirkan pada usia kehamilan 7 

bulan, maka cukup bagi anaknya menyusu selama 23 bulan. Dan 

jika ia melahirkan pada usia kehamilan 6 bulan, maka 2 tahun 

penuh. Karena Alloh ta'ala berfirman : 

 وحملُه وِفصالُه ثَالثُونَ شهرا

"Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 

bulan." [QS. Al-Ahqof : 15] –selesai nukilan dari Ibnu Katsir- 

 

� DIBOLEHKANNYA MENCARI IBU SUSUAN UNTUK 

MEMBERIKAN ASI KEPADA BAYI 

 

تسأَنْ ت متدِإنْ أَروِف ورعِبالْم متيا َآتم متلَّمِإذَا س كُملَيع احنفَلَا ج كُملَادوا أَوِضعر
ِصريلُونَ بمعا تِبم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
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ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." 

[QS al-Baqoroh : 233] 

 

         قُوا عيضِلت نوهارضلَا تو ِدكُمجو ِمن متكَنثُ سيح ِمن نوهِكنأَس    ِإنْ كُـنو ِهنلَي
            نهورأُج نوهفََآت لَكُم نعضفَِإنْ أَر نلَهمح نعضى يتح ِهنلَيِفقُوا عٍل فَأَنمأُولَاِت ح

 وأْتِمروا بينكُم ِبمعروٍف وِإنْ تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرى

"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dicerai) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya." [QS ath-Tholaq : 6] 

 

Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir (8/153) :  

وإن اختلف الرجل واملرأة، فطلبت املرأة أجرة الرضاع كثريا ومل جيبها الرجل إىل ذلك، : أي
فلو رضيت األم مبا استؤجرت عليه . أو بذل الرجل قليال ومل توافقه عليه، فليسترضع له غريها

 .األجنبية فهي أحق بولدها
"Yakni : jika seorang laki-laki berselisih dengan seorang wanita (istri 

yang dicerai yang sudah melahirkan bayi, pent), lalu wanita itu 

meminta upah penyusuan yang banyak dan laki-laki itu tidak setuju 

dengan itu, atau laki-laki tersebut cuma mau mengeluarkan sedikit 

upah dan wanita tersebut tidak setuju dengannya, maka hendaknya 

laki-laki tersebut mencari wanita lain yang mau menyusui bayinya 

selain wanita tadi. Seandainya ibu bayi tersebut telah ridho (untuk 

menyusui anaknya) dengan besar upah yang diberikan kepada 

wanita lain itu, maka ia lebih berhak terhadap anaknya." 
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Dan di sini tidak disebut ataupun disindir sama sekali tentang 

susu-susu lain selain ASI jika ibu bayi tersebut tidak bisa 

menyusuinya, akan tetapi yang disebutkan adalah ASI dari ibu 

susu sebagai pengganti ASI ibu bayi tersebut. Ini menandakan ASI 

adalah makanan terbaik bagi bayi. 

 

Dan ayat-ayat di atas juga merupakan dalil tentang bolehnya ibu 

susu mengambil upah atas persusuannya. 

 

� KISAH NABI MUSA 

 

 مهو لَكُم هكْفُلُونٍت ييِل بلَى أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقَالَتقَب ِمن اِضعرِه الْملَيا عنمرحو
 قاللَِّه ح دعأَنَّ و لَمعِلتنَ وزحال تا وهنيع قَرت ِإلَى أُمِِّه كَي اهنددونَ فَراِصحن لَه

 ثَرهم ال يعلَمونَ ولَِكن أَكْ

"Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-

perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka 

berkatalah saudara perempuan Musa: "Maukah kamu aku 

tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya 

untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Maka Kami 

kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan 

tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah 

itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahuinya." [QS al-Qoshosh : 12-13] 

 

� FAIDAH DARI KISAH WANITA AL-GHOMIDIYYAH 

 

Dalam kisah wanita al-Ghomidiyyah yang mengaku berzina dan 

minta dirajam terdapat faidah tentang pentingnya menyusui 
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bagi anak. Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam menunda 

hukuman rajamnya sampai ia melahirkan dan menyapih anaknya. 

Kami nukilkan kisahnya secara ringkas dari hadits Buroidah 

rodhiyallohu anhu: 

فَجاَءت الْغاِمِديةُ فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإني قَد زنيت فَطَهرِني وِإنه ردها فَلَما كَـانَ               
      ت ولَ اللَِّه ِلمسا ري قَالَت دـي          الْغاللَِّه ِإنا فَواِعزم تددا رِني كَمدرأَنْ ت لَّكِني لَعدر

لَحبلَى قَالَ ِإما لَا فَاذْهِبي حتى تِلِدي فَلَما ولَدت أَتته ِبالصِبي ِفي ِخرقٍَة قَالَت هـذَا     
ِميِه فَلَما فَطَمته أَتته ِبالصِبي ِفي يِدِه ِكسرةُ        قَد ولَدته قَالَ اذْهِبي فَأَرِضِعيِه حتى تفْطِ      

               ٍل ِمـنجِإلَى ر ِبيالص ِفعفَد امأَكَلَ الطَّع قَدو هتفَطَم اللَِّه قَد ِبيا نذَا يه ٍز فَقَالَتبخ
ا وِرهدا ِإلَى صلَه ِفرا فَحِبه رأَم ثُم ِلِمنيساالْموهمجفَر اسالن رأَم  

"Lalu datang seorang wanita al-Ghomidiyyah, ia berkata : "wahai 

Rosululloh, aku telah berzina, maka sucikanlah aku!" Dan 

Rosululloh menolaknya. Ketika keesokan harinya, wanita itu 

berkata : "Wahai Rosululloh, mengapa engkau menolakku? 

Mungkin engkau menolakku sebagaimana engkau telah menolak 

Ma'iz, maka demi Alloh aku ini hamil!" Rosululloh berkata : 

"Kalau tidak, maka pergilah sampai engkau melahirkan." Ketika 

ia sudah melahirkan, ia mendatangi Rosululloh dengan membawa 

bayinya pada sebuah kain, ia berkata : "Ini aku sudah 

melahirkan." Rosululloh berkata : "Pergilah dan susuilah ia 

sampai engkau menyapihnya!" Ketika ia telah menyapihnya, ia 

mendatangi Rosululloh dengan bayinya yang membawa remukan 

roti di tangannya, maka ia berkata : "Ini wahai Nabi Alloh, aku 

sudah menyapihnya dan ia sudah makan makanan." Maka anak 

itu diserahkan kepada seseorang dari kaum muslimin, kemudian 

beliau memerintahkan untuk merajamnya, maka digalikan 



ASI (Air Susu Ibu) tholib.wordpress.com 
 

 9 

untuknya lubang sedalam dadanya lalu beliau memerintahkan 

orang-orang, kemudian mereka merajamnya." 

[HR. Muslim no. 1695, Abu Dawud no. 4442, Ahmad no. 22999, 

Ibnu Abi Syaibah no. 28809, dll dari jalan Abdulloh bin Buroidah, 

dari Buroidah] 

 

Dalam riwayat lain Rosululloh berkata : 

ِإذًا لَا نرجمها وندع ولَدها صِغريا لَيس لَه من يرِضعه فَقَام رجلٌ ِمن الْأَنصاِر فَقَالَ 
 ِإلَي رضاعه يا نِبي اللَِّه قَالَ فَرجمها

"Kalau begitu kita tidak merajamnya dan kita tinggalkan anaknya 

yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya." Lalu bangkit 

seorang dari Anshor, ia berkata : "aku yang akan menanggung 

persusuannya wahai Nabi Alloh." Buroidah berkata : lalu wanita 

itu dirajam. 

[HR. Muslim no. 1695 dari jalan Sulaiman bin Buroidah, dari 

Buroidah] 

 

Al-Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim (11/202) : "Dan 

Ketahuilah! Bahwa madzhab asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan yang 

masyhur dari madzhab Malik : bahwa seorang wanita tidak 

dirajam sampai didapatkan orang lain yang menyusui bayinya, 

dan jika tidak didapatkan maka wanita itu sendiri yang 

menyusuinya sampai disapih, baru kemudian dirajam." 

 

Seandainya menyusui bayi dengan ASI adalah perkara yang 

sepele atau tidak penting bagi bayi tersebut, tentu Rosululloh 

shollallohu alaihi wa sallam tidak akan menunda hukum rajam 

tersebut. 
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� PERSUSUAN MENJADIKAN MAHROM 

 

Dalam hadits 'Aisyah :  

أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ ِعندها وأَنها سِمعت صوت رجٍل يستأِْذنُ              
                ِبـيفَقَالَ الن ِتكيأِْذنُ ِفي بتسلٌ يجذَا رولَ اللَِّه هسا ري فَقُلْت ةَ قَالَتفْصِت حيِفي ب

 وسلَّم أُراه فُلَانا ِلعم حفْصةَ ِمن الرضاعِة قَالَت عاِئشةُ لَو كَانَ فُلَـانٌ              صلَّى اللَّه علَيهِ  
 حيا ِلعمها ِمن الرضاعِة دخلَ علَي فَقَالَ نعم الرضاعةُ تحرم ما تحرم الِْولَادةُ

Ketika Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam berada di 

rumahnya, ia (Aisyah) mendengar suara laki-laki minta izin 

(untuk masuk) di rumah Hafshoh. Aisyah berkata : lalu aku 

katakan : "wahai Rosululloh, laki-laki ini minta izin di rumahmu" 

Nabi shollallohu alaihi wa sallam berkata : "aku melihat ia 

adalah si Fulan, paman susunya Hafshoh" Aisyah berkata : 

"seandainya si Fulan masih hidup (paman susunya Aisyah) ia 

boleh masuk menemuiku?" Rosululloh berkata : "ya, persusuan 

menjadikan mahrom (sebagaimana) siapa yang menjadi mahrom 

karena sebab kelahiran." 

[HR. al-Bukhori no. 2503, 2938 & 4811, Muslim no. 1444, dll] 

 

� ASI MENUMBUHKAN TULANG DAN DAGING 

 

Ibnu Mas'ud rodhiyallohu anhu berkata : 

 الرضاع إال ما شد العظم وأنبت اللحم
"Tidaklah dikatakan persusuan kecuali apa-apa yang menguatkan 

tulang dan menumbuhkan daging."  
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[HR. Abu Dawud no. 2059, dishohihkan al-Albani (yakni secara 

mauquf dengan syawahid-nya pada riwayat Ahmad, ad-

Daruquthni dan al-Baihaqi)] 

 

� ASALNYA WANITA ADALAH DI RUMAH 

 

Allah berfirman : 

بت نجربلَا تو وِتكُنينَ ِفي بقَرِة الْأُولَىواِهِليالْج جر 

"Tetaplah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian, dan 

janganlah kalian berhias sebagaimana orang-orang jahiliyyah 

dahulu berhias" [QS. al-Ahzab : 33] 

 

Salah satu hikmah dari perintah ini adalah agar mereka dapat 

menyusui anak-anaknya dengan sempurna. Berbeda dengan para 

wanita karir yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga 

kebanyakan anak-anak mereka menyusu dengan susu formula. 

 

Dari Ibnu Umar rodhiyallohu anhuma, Rosululloh shollallohu 

alaihi wa sallam bersabda : 

كُم راٍع فَمسئُولٌ عن رِعيِتِه فَالْأَِمري الَِّذي علَى الناِس راٍع وهو مسئُولٌ عـنهم              كُلُّ
والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتِه وهو مسئُولٌ عنهم والْمرأَةُ راِعيةٌ علَى بيـِت بعِلهـا               

   نئُولَةٌ عسم ِهيلَِدِه ووو           أَلَا فَكُلُّكُم هنئُولٌ عسم وهِدِه وياِل سلَى ماٍع عر دبالْعو مه
 راٍع وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه

"Ketahuilah! Setiap dari kalian adalah orang yang diberi amanah, 

maka setiap kalian akan ditanya tentang amanahnya. Seorang 

amir (pemimpin suatu negri, pent) yang memimpin manusia 
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adalah orang yang diberi amanah, dan ia akan ditanya tentang 

mereka. Dan seorang laki-laki adalah orang yang diberi amanah 

terhadap keluarganya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Dan 

seorang wanita adalah orang yang diberi amanah terhadap 

rumah dan anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka. 

Dan seorang budak adalah orang yang diberi amanah terhadap 

harta majikannya, dan ia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah! 

Setiap dari kalian adalah orang yang diberi amanah, maka setiap 

kalian akan ditanya tentang amanahnya." [HR. al-Bukhori no. 

2416, Muslim no. 1829, dll] 

 

Kata [اٍعر] dalam hadits di atas biasanya diterjemahkan 

“pemimpin”, akan tetapi kami terjemahkan dengan "orang yang 

diberi amanah" karena arti [اٍعر] dalam hadits ini adalah [ ٌحـاِفظ 
 نمتـؤم] / "penjaga yang diberi amanah", sebagaimana dijelaskan 

dalam an-Nihayah fi Ghoribil Atsar (2/581) dan Lisanul Arob 

(14/325). 

 

� IBROHIM PUN MENYEMPURNAKAN PERSUSUANNYA DI SURGA 

 

Ibrohim di sini adalah anak Rosululloh shollallohu alaihi wa 

sallam dari Mariyyah al-Qibthiyyah yang meninggal ketika masih 

bayi. 

 

Dari al-Barro' rodhiyallohu anhu:  

 لَّمسِه ولَيلَّى اللَّه عص ِبياِهيم قَالَ النرِإب اتا ملَم :نا ِفي الْجِضعرم ةِإنَّ لَه 
Ketika Ibrohim meninggal, Nabi shollallohu alaihi wa sallam 

bersabda : "Ia memiliki ibu susu di surga." 

[HR. al-Bukhori no. 1316, 3082 & 5842, dll] 
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Dalam lafadz lainnya Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam 

bersabda : 

عه ِفي الْجنِةِإنَّ لَه مرِضعا يِتم رضا   

"Ia memiliki ibu susu yang menyempurnakan persusuannya di 

surga."  

[HR. Ahmad no. 18647 & 18727] 

 

Ibnu Hajar dalam al-Fath (10/579) berkata :  

ـ                ى ِاخِتلَـاف   ِلأَنه لَما مات كَانَ ِابن ِستة عشر شهرا أَو ثَماِنية عشـر شـهرا علَ
 الروايتيِن ، وِقيلَ ِإنما عاش سبِعني يوما

"…karena ia (Ibrohim) ketika meninggal adalah pada usia 16 

bulan atau 18 bulan dengan adanya khilaf antara dua riwayat, 

dan dikatakan bahwa ia hanya hidup selama 70 hari." 

 

Akan tetapi, kami belum menemukan pendapat para 'ulama 

tentang masalah apakah menyempurnakan persusuan di surga ini 

khusus bagi Ibrohim saja ataukah juga berlaku bagi bayi-bayi 

lainnya yang meninggal sebelum disapih? Wallohu A'lam. 

 

� RUKHSHOH BAGI IBU YANG MENYUSUI UNTUK MENINGGALKAN 

PUASA 

 

Terdapat rukhshoh (keringanan) dalam syari'at bagi para ibu 

yang sedang menyusui untuk meninggalkan puasa Romadhon 

dengan membayar fidyah sebagai gantinya (dan masalah 

mengganti puasa ini ada khilaf dan bukan sekarang waktu untuk 

membahasnya). Hal ini disebabkan adanya masyaqqoh 

(kesulitan) untuk menyusui sambil berpuasa, dimana ibu 
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menyusui butuh untuk minum dan makan yang mencukupi. Hal 

ini juga menunjukkan pentingnya menyusui anak dengan ASI. 

Karena seandainya tidak penting, bisa saja syari'at menentukan 

ibu menyusui tetap wajib berpuasa dan bayinya diberi minum 

dari susu-susu lain seperti susu sapi, dll. Sebagaimana dalam 

sebuah Mandhumah : 

 الدين جاء لسعادة البشر     والنتفاء الشر عنهم والضرر
Ad-Diin datang untuk kemashlahatan manusia 

Dan untuk menolak keburukan dan madhorot dari mereka 

 

Dari Anas bin Malik al-Ka'bi rodhiyallohu anhu, ia berkata : 

     وِل اللَِّه صسلُ ريا خنلَيع تأَغَار          لَّى اللَّـهولَ اللَِّه صسر تيفَأَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه
              نع ثْكدنُ أُحفَقَالَ اد اِئمي صِإن نُ فَكُلْ فَقُلْتى فَقَالَ اددغتي هتدجفَو لَّمسِه ولَيع

مساِفِر الصوم وشطْر الصـلَاِة وعـن       الصوِم أَو الصياِم ِإنَّ اللَّه تعالَى وضع عن الْ        
              لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا النمقَالَه اللَِّه لَقَدو اميالص أَو موِضِع الصرالْم اِمِل أَوالْح

ن طَعاِم النِبي صلَّى اللَّه     ِكلْتيِهما أَو ِإحداهما فَيا لَهف نفِْسي أَنْ لَا أَكُونَ طَِعمت مِ          
لَّمسِه ولَيع 

Kuda Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam lari kepada kami, lalu 

aku datangi Rosululloh sholallohu alaihi wa sallam, aku 

mendapatinya sedang makan pagi, beliau berkata : "Mendekat dan 

makanlah!" Aku katakan : "aku sedang puasa", lalu beliau berkata : 

"mendekatlah, aku akan mengabarkan kepadamu tentang puasa, 

sesungguhnya Alloh ta'ala telah menggugurkan puasa dan setengah 

sholat bagi musafir, dan juga puasa bagi wanita hamil atau 

menyusui." (Anas berkata) Demi Alloh! beliau telah mengucapkan 
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keduanya atau salah satunya, aduhai sesalnya diriku tidak makan 

makanannya Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam. 

[HR. at-Tirmidzi no. 715, Abu Dawud no. 2408, an-Nasa'i no. 2276, 

dll. Dishohihkan al-Albani dalam Shohih Abi Dawud no. 2107] 

 

� NYUSU SETELAH 2 TAHUN 

 

 أن علقمة مر حدثنا بن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم
 بامرأة وهي ترضع صبيا هلا بعد احلولني فقال ال ترضعيه بعد ذلك

Haddatsana Ibnu Mahdi dan Abu Usamah, dari Sufyan, dari al-

A'masy, dari Ibrohim, bahwa Alqomah berjalan melewati seorang 

wanita yang sedang menyusui bayinya setelah 2 tahun, maka ia 

berkata : "Jangan kamu susui ia setelah itu". 

[Mushonnaf Ibni Abi Syaibah no. 17060] 

 

Alqomah di sini adalah Alqomah bin Qois an-Nakho’i, salah 

seorang murid senior Abdulloh bin Mas’ud rodhiyallohu anhu. 

 

� ASI EKSLUSIF DI ZAMAN NABI?? 

 

Hadits yang akan kami bawakan berikut ini adalah sebuah hadits 

dari riwayat Abu Laila rodhiyallohu anhu dengan beberapa 

lafadz pada beberapa riwayat. Dalam Musnad-nya al-Imam 

Ahmad berkata: 

حدثَنا أَسود بن عاِمٍر حدثَنا زهير عن عبِد اللَِّه بِن ِعيسى عن ِعيسـى بـِن عبـِد                  
 أَنه كَانَ ِعند رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم           الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى عن أَِبي لَيلَى      
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 بطِْنِه الْحسن أَو الْحسين شك زهير قَالَ فَبالَ حتى رأَيت بولَه علَـى بطْـِن                وعلَى
رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَساِريع قَالَ فَوثَبنا ِإلَيِه قَالَ فَقَالَ علَيـِه الصـلَاة                

   ِني أَووا ابعد لَامالسِني قَالَ      ووا ابفِْزعِه لَا تلَيع هباٍء فَصا ِبمعد ةً  قَالَ ثُمـرمذَ تفَأَخ 
 ِمن تمِر الصدقَِة قَالَ فَأَدخلَها ِفي ِفيِه قَالَ فَانتزعها رسولُ اللَِّه ِمن ِفيِه

Haddatsana Aswad bin 'Amir, haddatsana Zuhair, dari Abdullah 

bin Isa, dari Isa bin Abdirrohman bin Abi Laila dari Abu Laila : 

Bahwa ketika ia berada di sisi Rosululloh shollallohu alaihi wa 

sallam dan al-Hasan atau al-Husain (Zuhair ragu-ragu) diperut 

(yakni dipangku, pent) beliau. Abu Laila berkata : Lalu anak itu 

ngompol sehingga aku bisa melihat air kencingnya mengalir di 

perut Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam. Ia berkata : Lalu 

kami melompat kepadanya, lalu beliau alaihish sholaatu was 

salaam berkata : "Biarkan anakku, jangan kalian kagetkan 

anakku!", Abu Laila berkata : lalu beliau minta air, kemudian 

menuangkan/mengalirkan padanya. Abu Laila berkata : lalu anak 

itu mengambil sebutir kurma dari kurma shodaqoh, lalu ia 

masukkan ke mulutnya, maka Rosululloh shollallohu alaihi wa 

sallam mengeluarkannya dari mulutnya.  

[HR. Ahmad no. 19080, dishohihkan asy-Syaikh Muqbil bin Hadi 

dalam ash-Shohih al-Musnad mimma Laysa fish Shohihain 1/462-

463] 

 

                 ـنِه عدج نأَِبيِه ع نى عِن ِعيسِد اللَِّه ببع نع ريها زثَندى حوسم نب نسا حثَندح
بطِْنـِه   كُنت ِعند رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وعلَى صدِرِه أَو             أَِبي لَيلَى قَالَ  

الَ فَرأَيت بولَه أَساِريع فَقُمنا ِإلَيِه فَقَالَ دعوا ابِني لَا تفِْزعـوه            الْحسن أَو الْحسين قَ   
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    لَهوب قِْضيى يتاءَ  حالْم هعبأَت قَةِ      ثُمدِر الصمت تيلَ بخفَد قَام ثُم     لَـامالْغ هعلَ مخدو 
 فَاستخرجها النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم وقَـالَ ِإنَّ             فَجعلَها ِفي ِفيهِ   فَأَخذَ تمرةً 

 الصدقَةَ لَا تِحلُّ لَنا
Haddatsana Hasan bin Musa, haddatsana Zuhair, dari Abdulloh 

bin Isa, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Laila, ia berkata : 

Aku berada di sisi Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam dan al-

Hasan atau al-Husain berada di dada atau di perut beliau. Lalu 

aku melihat kencingnya mengalir, maka kami bangkit ke 

arahnya. Maka beliau berkata : "Biarkanlah anakku, jangan 

kalian mengagetkannya sampai ia menyelesaikan kencingnya", 

lalu diikuti dengan air, kemudian beliau bangkit dan masuk ke 

rumah penyimpanan kurma shodaqoh dan anak tersebut masuk 

bersama beliau, lalu ia mengambil sebutir kurma dan 

memasukkannya ke mulutnya, maka Nabi shollallohu alaihi wa 

sallam mengeluarkannya dan berkata : "Sesungguhnya shodaqoh 

tidak halal bagi kita (ahlul bait, pent)."  

[HR. Ahmad no. 19082, dishohihkan asy-Syaikh Muqbil bin Hadi 

dalam ash-Shohih al-Musnad mimma Laysa fish Shohihain 1/463] 

 

Dan hadits dari Abu Laila rodhiyallohu anhu yang maknanya 

sama dengan kedua hadits di atas juga diriwayatkan oleh ath-

Thobaroni dalam al-Mu'jam al-Kabir (7/77). 

 

Dan al-Imam Ibnu Abi Syaibah juga membawakan hadits Abu 

Laila ini dalam Mushonnaf-nya : 

حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرمحن بن أيب ليلى عن                 
فجاء احلسـني بـن      كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم جلوسا          جده أيب ليلى قال   
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 حىت جلس على صدره فبال عليه قال فابتدرناه لنأخذه فقال النيب صلى             علي حيبو 
 .فصبه عليهمث دعا مباء ) إبين إبين(اهللا عليه وسلم 

Haddatsana Waki', dari Ibnu Abi Laila, dari Saudaranya : Isa, dari 

ayahnya : Abdurrohman bin Abi Laila, dari Kakeknya : Abu Laila, 

ia berkata : Kami berada di sisi Nabi shollallohu alaihi wa sallam 

sambil duduk, lalu datang al-Husain bin 'Ali merangkak sampai ia 

duduk di dada Rosululloh. Lalu ia ngompol di dada beliau, maka 

kami bersegera untuk mengambilnya, lalu Nabi shollallohu alaihi 

wa sallam berkata : "Anakku, anakku!" lalu beliau minta di 

ambilkan air, kemudian menuangkan padanya (pada bekas 

ngompolnya). 

[HR. Ibnu Abi Syaibah no. 1290 & 36128. Pada sanad ini ada rowi 

yang bernama Ibnu Abi Laila yakni : Muhammad bin Abi Laila. 

Disebutkan dalam biografinya bahwa ia adalah seorang qodhi 

(hakim), faqiih, ahli qiro'ah, tapi "Sayyi'ul Hifdz" (buruk 

hafalannya). Akan tetapi hadits ini memiliki mutaba'at dari 

hadits-hadits yang sebelumnya] 

 

Dalam hadits Abu Laila ini terdapat isyarat bahwa al-Hasan atau 

al-Husain ketika itu masih minum ASI saja dan belum makan apa-

apa, atau yang populer di zaman kita dengan sebutan ASI 

Ekslusif, dimana pada hadits di atas dijelaskan bahwa 

Rosululloh tidak mencuci pakaian beliau tapi cukup mengalirkan 

air saja pada bekas ngompol cucunya, ini tanda bahwa anak itu 

belum makan apa-apa selain ASI. Padahal cucu beliau ketika itu 

sudah bisa mengambil kurma sendiri bahkan dalam riwayat Ibnu 

Abi Syaibah dikatakan ia sudah merangkak (seandainya lafadz 

 merangkak" ini tidak dianggap dho'if), dan bahkan lagi"/"حيبـو "

Rosululloh menegurnya yang menandakan adanya kemungkinan 
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anak itu sudah mengerti pembicaraan(?), tapi kemungkinan yang 

terakhir ini agak jauh. 

 

Sebenarnya ada lagi hadits yang mirip dengan kejadian dalam 

hadits Abu Laila di atas, dalam riwayat ath-Thobaroni: 

يث عـن أيب    حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم بن حرب عن ل              
 أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـان          عن زينب بنت جحش   : القاسم موىل زينب  

 حىت بلغ النيب صلى اهللا عليـه       فحبا يف البيت فغفلت عنه      وحسني حيبو نائما عندها   
واستيقظ النيب صـلى اهللا     :  على بطنه مث وضع ذكره يف سرته قالت          فصعدوسلم  

دعـي  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       عليه وسلم فقمت إليه فحططته عن بطنه ف       
إنه يصب من الغـالم     : ابين فلما قضى بوله أخذ كوزا من ماء فصبه عليه مث قال             

 ويغسل من اجلارية

Haddatsana ‘Ali bin Abdil ‘Aziz, tsana Abu Nu’aim, tsana 

Abdussalam bin Harb, dari Laits, dari Abul Qosim bekas budak 

Zainab bintu Jahsy, dari Zainab bintu Jahsy : Nabi shollallohu 

alaihi wa sallam sedang tidur di rumahnya, dan al-Husain 

merangkak di rumah, lalu aku lalai darinya sehingga ia 

merangkak sampai ke Nabi shollallohu alaihi wa sallam, lalu ia 

duduk di atas perutnya dan meletakkan kemaluannya di 

pusarnya (ngompol, pent), Zainab berkata : Nabi shollallohu 

alaihi wa sallam pun terbangun, lalu aku menurunkannya dari 

perut beliau, lalu Nabi shollallohu alaihi wa sallam berkata : 

“Biarkan anakku”, ketika ia telah selesai kencing, beliau 

mengambil segelas air lalu menuangkan padanya, lalu bersabda : 

“Sesungguhnya dituangi (untuk mensucikan) dari (kencing) bayi 

laki-laki dan dicuci dari bayi perempuan.” 
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[HR. ath-Thobaroni al-Mu'jam al-Kabir 24/54 & 57 dan 

Abdurrozzaq no. 1391] 

 

Tapi hadits ini dho’if, karena dalam sanadnya ada Laits bin Abi 

Sulaim, Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam at-Taqrib (1/464) 

: “Shoduq, tercampur sekali (hapalannya, pent) dan tidak bisa 

dibedakan haditsnya (yang sebelum dan yang sesudah 

tercampur, pent) sehingga ia ditinggalkan”. Dan adz-Dzahabi 

berkata dalam al-Kasyif (2/151) : “padanya terdapat kedho’ifan 

yang ringan karena hapalannya yang buruk, ia memiliki sholat 

dan puasa (yakni ahli ibadah, pent) dan ilmu yang banyak (yakni 

ia termasuk ‘ulama, pent), sebagian ‘ulama berhujjah 

dengannya”.  

 

Dalam sebuah literatur dikatakan bahwa bayi mulai bisa meraih 

sesuatu dengan seluruh jari atau tangan adalah pada usia 6 

bulan dan dikatakan bahwa bayi mulai belajar merangkak pada 

usia 7 bulan atau lebih. Walaupun terkadang perkembangan 

sebagian bayi bisa lebih cepat dari itu. Wallohu A’lam, masalah 

ini relatif, tidak sama pada setiap bayi. 

 

Ini menandakan ada kemungkinan bahwa al-Husain atau al-Hasan 

ketika itu pada usia lebih dari 4 bulan masih minum ASI saja (ASI 

Ekslusif) dan belum makan apa-apa. Dan ini juga menandakan 

bahwa ASI Ekslusif sudah dilakukan sejak dahulu dan bukan 

penemuan dokter zaman sekarang. 

 

Akan tetapi bukan berarti tidak boleh memberi makanan yang 

lain sebelum usia tersebut, karena tidak ada dalil yang 

melarang. Dan ASI Ekslusif di sini tidak dibatasi dengan waktu-

waktu tertentu, seperti 4 bulan (sebagaimana yang dibatasi oleh 
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para dokter dulu), 6 bulan (sebagaimana yang dibatasi oleh para 

dokter sekarang) atau 7 bulan atau sekian bulan dan sekian 

bulan, karena juga tidak ada dalil yang membatasi. Semuanya 

disesuaikan dengan kemampuan Ibu dan kebutuhan bayi. 

 

Akan tetapi alangkah baiknya jika sang ibu tidak mampu 

menyusui sendiri (baik karena ASI-nya sedikit atau ada udzur 

lainnya), sang ibu mencari orang yang bisa menyusui bayinya, 

sehingga ia tetap mendapatkan Air Susu Ibu dan bukan Susu 

Formula dan lain-lain. Dan sebagian dokter sekarang ini 

menganggap bahwa pemberian susu formula pada bayi dapat 

menyebabkan penyakit, Wallohu A'lam. 

 

� ASI EKSLUSIF DAN TAHNIK 

 

Dan jangan sampai penerapan ASI Ekslusif ini menjadi penghalang 

bagi orang tua untuk mentahnik bayinya dengan kurma karena ini 

adalah sunnah yang tsabit, sebisa mungkin kita berusaha 

menerapkan sunnah-sunnah yang ada untuk bayi kita yang baru 

lahir. Dan sunnah Rosululloh itu lebih utama untuk kita 

laksanakan, walaupun mungkin ada sebagian orang atau dokter 

melarang hal tersebut karena belum tahu tentang hikmahnya.  

 

Dan para ‘ulama mengatakan bahwa tahnik dengan kurma ini tidak 

termasuk “makan” yang menjadikan kencing bayi laki-laki menjadi 

najis sebagaimana kencing orang dewasa, walaupun dalam masalah 

ini ada khilaf. Ibnu Hajar berkata dalam al-Fath (1/326) : 

 

“Yang dimaksud dengan ‘makanan’ adalah yang selain susu yang 

ia menetek darinya, kurma yang ia ditahnik dengannya, madu 
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yang ia disuapi untuk pengobatan dan yang selainnya. Yang 

dimaksud adalah bahwa tidak dihasilkan kekenyangan baginya 

selain dari susu (ASI) saja.” 

 

Dan hal ini juga difatwakan oleh asy-Syaikh Muhammad Ali Ferkous 

dalam situsnya : http://www.ferkous.com/rep/index.php. Wallohu 

A’lam bish Showab. 

 

Kalau ada yang bertanya: "Bukankah kalau kencing bayi laki-

laki yang belum makan itu diperciki [ نضـح]? Sedangkan lafadz 

hadits di atas adalah dialiri [صب] dan juga diikuti [أتبع]?" 
 

Maka bisa dijawab : 

 

Memang banyak hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa 

kencing bayi laki-laki yang belum makan adalah diperciki [ نضـح], 
akan tetapi para 'ulama menjelaskan bahwa diperciki [نضــح] 
dalam masalah ini memiliki makna yang sama dengan dialiri [صب] 

atau diikuti [أتبع], berdasarkan beberapa hadits berikut ini : 

 

Dari 'Aisyah, ia berkata : 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو هلم وانه أتى بصيب فبال 
  صبوا عليه املاء صباه وسلم عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا علي

"Suatu ketika didatangkan bayi-bayi kepada Rosululloh 

shollallohu alaihi wa sallam, lalu beliau memanggil mereka, dan 

diserahkan kepada beliau seorang bayi, lalu bayi itu mengompoli 
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beliau, maka Rosululloh shollallohu alaihi wa sallam berkata : 

"Alirkanlah/tuangkanlah air padanya satu tuangan!" 

[HR. Ahmad no. 24238, Ishaq bin Rohawaih no. 587, ath-Thohawi 

dalam Syarh Ma'ani al-Atsar no. 563. Dishohihkan Syu'aib al-

Arna'uth] 

 

Dari 'Aisyah, ia berkata : 

  الْماَء ولَم يغِسلْهفَأَتبعهه علَيِه وسلَّم ِبصِبي فَبالَ علَيِه أُِتي النِبي صلَّى اللَّ
"Didatangkan seorang bayi kepada Nabi shollallohu alaihi wa 

sallam, lalu bayi itu mengompoli beliau, kemudian beliau 

mengikutinya dengan air dan beliau tidak mencucinya." 

[HR. Ibnu Majah no. 523, Ibnu Abi Syaibah no. 1289 & 36127, 

ath-Thohawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar no. 565, Ishaq bin 

Rohawaih no. 585. Dishohihkan al-Albani dalam Shohih Sunan 

Ibni Majah no. 422] 

 

ول الغالم ما مل يطعـم       املاء على ب   تصبأا أبصرت أم سلمة     : عن احلسن عن أمه   
  . فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول اجلارية

Dari al-Hasan, dari ibunya : bahwa ia melihat Ummu Salamah 

menuangkan/ mengalirkan air pada kencing bayi laki-laki yang 

belum diberi makan (selain ASI, pent). Jika bayi laki-laki itu 

sudah diberi makan, maka ia (Ummu Salamah) mencucinya. Dan 

ia mencuci kencing bayi wanita. 

[HR. Abu Dawud no. 379, al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubro no. 

3965. Dishohihkan al-Albani dalam Shohih Abi Dawud no. 365] 

 

Ibnu Abdil Barr berkata dalam at-Tamhid (9/112) : "Jika dialiri 

air pada kencing bayi laki-laki dan dicuci pada kencing bayi 
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perempuan, dan kita telah mengetahui bahwa mengaliri [ الصـب] 
terkadang disebut memerciki [النضح]." 
 

Abu Ja'far ath-Thohawi berkata dalam Syarh Ma'ani al-Atsar 

(1/93) setelah membawakan sebagian riwayat di atas: "maka 

yang demikian menunjukkan bahwa memerciki [ــح  bagi [النض

mereka adalah mengaliri [الصب]." 
 

� BEBERAPA FAIDAH DARI HADITS ABU LAILA 

  

Dari hadits Abu Laila di atas ada beberapa faidah lainnya: 

 

� Perhatian para salaf terhadap pendidikan agama anak-

anaknya, dimana sanad hadits Abu Laila di atas diriwayatkan 

oleh anak keturunannya. Dan masih banyak lagi hadits-hadits 

yang diriwayatkan shohabat melalui anak keturunan mereka. 

    ِبِإمي مهتيذُر مهتعباتوا ونَآم الَِّذينو         ِمن ِلِهممع ِمن ماهنا أَلَتمو مهتيذُر ا ِبِهمقْناٍن أَلْح
ِهنير با كَسِرٍئ ِبمٍء كُلُّ اميش 

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka 

mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu 

mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun 

dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa 

yang dikerjakannya." [QS ath-Thur : 21] 

 

� Tidak boleh mengganggu orang yang sedang kencing, hal ini 

juga dikuatkan dengan hadits tentang orang badui yang 

kencing di masjid. 
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� Tidak boleh mengagetkan atau menakut-nakuti anak bahkan 

juga orang dewasa, sebagaimana dalam hadits : 

 الَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يروع مسِلما

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim 

lainnya.” [HR. Ahmad no. 23114, Abu Dawud no. 5004, ath-

Thobaroni dalam al-Mu’jam al-Ausath 2/187, al-Baihaqi dalam 

as-Sunan al-Kubro no. 20966, dll. Dishohihkan al-Albani dalam 

Shohih at-Targhib wat Tarhib no. 2805] 

 

� Contoh Rosululloh dalam bersikap lemah lembut kepada 

anak-anak. Beliau sama sekali tidak mengeluh, mencela 

ataupun memarahi cucunya yang ngompol di pangkuannya 

tersebut, karena hal itu adalah kewajaran bagi anak-anak 

dan bukanlah kemungkaran. 

 

� Di antara pendidikan kepada anak adalah melarangnya dari 

melakukan kemungkaran dan mengajarinya dengan cara yang 

baik, walaupun anak itu masih kecil dan mungkin belum 

memahami perkataan orang. Sebagaimana perkataan 

Rosululloh kepada cucunya ketika ia ingin makan kurma 

shodaqoh : "Sesungguhnya shodaqoh tidak halal bagi kita 

(ahlul bait, pent)". 

 

� Memperhatikan makanan yang halal untuk anak dan keluarga. 

 

� Cara membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum makan 

selain ASI (sekarang sering disebut: ASI ekslusif) adalah 

dengan dituangkan/dialirkan air pada bekas kencingnya, dan 

dalam hadits-hadits lain : diperciki. 
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� INFORMASI LAINNYA TENTANG ASI 

 

Berikut ini kami nukilkan tulisan singkat tentang ASI dari buku : 

"Ibu Rumah Tangga Selalu Memberikan ASI", Depkes RI. Cet. 

Dinas Kesehatan Kota Depok 2006 : 

 

1. APA ITU AIR SUSU IBU (ASI)? 

Air Susu Ibu adalah makanan terbaik dan sempurna untuk bayi, 

karena mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

 

2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOLOSTRUM? 

Kolostrum (susu awal) adalah air susu ibu yang keluar pada hari-

hari pertama setelah bayi lahir. Berwarna kekuning-kuningan, 

dan lebih kental karena banyak mengandung protein dan vitamin 

A, serta zat kekebalan tubuh yang penting untuk melindungi bayi 

dari penyakit infeksi. Walaupun jumlah kolostrum sedikit, 

namun sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi. Oleh karena itu 

kolostrum jangan dibuang tetapi harus diberikan kepada bayi. 

 

3. APA YANG DIMAKSUD ASI EKSKLUSIF? 

ASI eksklusif adalah memberikan hanya ASI tanpa memberikan 

makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai bayi 

berusia 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. 

 

4. APA MANFAAT AIR SUSU IBU (ASI) DAN KOLOSTRUM? 

4.1 MANFAAT AIR SUSU IBU (ASI) BAGI BAYI : 

a. Merupakan makanan alamiah yang sempurna. 

b. Mudah dicerna oleh bayi. 
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c. Mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna. 

d. Mengandung DHA dan AA yang bermanfaat untuk 

kecerdasan bayi. 

e. Mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari 

berbagai penyakit infeksi (diare, batuk, pilek, radang 

tenggorokan dan gangguan pernafasan). 

f. Melindungi bayi dari alergi. 

g. Aman dan terjamin kebersihannya, karena langsung 

disusukan kepada bayi dalam keadaan segar. 

h. Tidak akan pernah basi*, mempunyai suhu yang tepat, 

dapat diberikan kapan saja dan dimana saja. 

i. Membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan dan 

pernafasan bayi. 

 

4.2 MANFAAT KOLOSTRUM BAGI BAYI : 

a. Sebagai obat yang mengandung zat kekebalan yang 

sangat berguna bagi bayi, karena dapat melindungi bayi 

dari berbagai penyakit infeksi dan alergi. 

b. Kolostrum harus segera diberikan kepada bayi, karena 

kolostrum dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi pada 

hari-hari pertama setelah kelahiran. 

c. Membantu pengeluaran kotoran bayi yang pertama yang 

berwarna hitam kehijauan (mekonium). 

 

4.3 MANFAAT MEMBERIKAN AIR SUSU IBU (ASI) BAGI IBU : 

a. Menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. 

                                                 
*
 Yakni jika ASI yang masih di dalam payudara. Adapun jika sudah dikeluarkan, ASI 

bisa basi setelah beberapa jam dan bisa awet sampai beberapa hari kalau disimpan di 
kulkas, Wallohu A’lam. (-ed). 
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b. Mengurangi pendarahan setelah persalinan. 

c. Mempercepat pemulihan kesehatan ibu. 

d. Menunda kehamilan berikutnya. 

e. Mengurangi resiko terkena kanker payudara. 

f. Lebih praktis karena ASI lebih mudah diberikan setiap 

saat bayi membutuhkan. 

g. Menumbuhkan rasa percaya diri ibu untuk menyusui. 

h. Membantu ibu mengurangi berat badan tambahan yang 

diperoleh sewaktu hamil. 

i. Membantu rahim kembali ke ukuran normal dengan lebih 

cepat. 

j. Mengurangi resiko patah tulang pinggul dan kanker ovari. 

 

4.4 MANFAAT PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) BAGI KELUARGA : 

a. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemberian susu 

formula dan perlengkapannya. 

b. Tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan susu 

formula, misalnya merebus air dan mencuci peralatan. 

c. Tidak perlu biaya dan waktu untuk merawat dan 

mengobati anak yang sering sakit karena pemberian susu 

formula. 

d. Mengurangi biaya dan waktu untuk pemeliharaan 

kesehatan ibu. 

 

5. KEUNTUNGAN BAGI IBU BILA MEMBERI ASI SECARA EKSKLUSIF 

KEPADA BAYI : 

a. Bayi lebih sehat, lincah dan tidak cengeng. 

b. Bayi tidak sering sakit. 
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c. Mengurangi biaya untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan 

bayi. 

 

� 
 

Disebarkan melalui : http://tholib.wordpress.com/, 4 Shofar 1429 // 11 Februari 2008 

 

 
 


