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90an kg
70an kg

Turun perlahan-lahan dan butuh proses
Bukan yang 12-15 kg dalam 1-2 bulan



Part-1 : Muqaddimah dan penjelasan umum
(akan ada penjelasan rinci)

• Tetap makan nasi  nasi putih

• Makan tepung  tepung rumah tangga

• Minum gula  gula pasir putih biasa

• Makan gorengan  gorengan pinggir jalan (bukan 
minyak khusus)

• Tidak ada pantangan makanan secara umum 

• Serta fokus ke pola hidup sehat  pola gerak, pola 
tidur, pola pikir, dan pola hidup



Kok bisa naik sampai 94 kilo?

Naik di zaman Pandemi  perubahan gaya hidup 
(infonya banyak yang naik BB)

- Tidak keluar rumah dan tidak olahraga (kurang gerak)

- Lama duduk di lab (berjam-jam dengan hazmat)

- Begadang (pola tidur tidak baik)

- Makan banyak

- Stress tidak terlihat  peralihan dengan makan & 
ngemil



Turun sampai 70an kilo?

Momen setelah vaksin Maen futsal lagi (olahraga)

- Mulai aktifitas kembali

- Rutin olahraga (maen futsal)  saya hobi olahraga

- Kembali mengatur pola makan dengan ILMU

- Perbaiki pola tidur

- Mulai kembali puasa / inttermitten fasting (PALING 
EFEKTIF)

- Semua diusahakan dijalani dengan normal



Paling banyak ditanyakan: bagaimana makannya?
Padahal yang penting olahraga dan intermitten fasting

PENJELASAN YANG KAMI LAKUKAN:

Ingat setiap orang berbeda-beda keadaannya,

belum tentu yang kami lakukan itu cocok, pas dan 
sesuai dengan keadaan yang lain

KONSUL KE AHLINYA KE COACH

JIKA PERLU MEDICAL CHECK UP & LAB



Cara kami terkait pola makan

• Tidak ada pantangan makanan secara umum 
Tetap makan nasi putih, makan tepung, minum gula 
pasir, makan gorengan pinggir jalan juga, tetap 
minum susu, terkadang makan es krim dan coklat 
 Akan tetapi dikurangi dan diatur (TIDAK ANTI 
TOTAL)

• Makan sesuai kebiasaan orang indonesia  sunnah 
makan sesuai kebiasaan kaumnya

• Belajar melihat komposisi dan kandungan makanan 
 lihat label makanan

• Belajar sifat makanan (Indeks glikemik tinggi, tinggi 
serat dll)



Cara kami terkait pola makan (2)

• Berusaha makan memenuhi gizi (makro dan mikro) 
 GIZI SEIMBANG

• Berusaha makan sayur dan rutin beli buah-buahan 
(yang murah saja)

• Memperhatikan asupan protein  orang Indonesia 
secara umum kurang konsumsi protein (ADA 
ILMUNYA)

• Mengurangi konsumsi gula dan yang manis, tapi 
sesekali minum  kopi pahit dan pemanis stevia



Cara kami terkait pola makan (3)

• Tetap makan besar (cheating) sesekali dan akhir 
pekan (makan nasi padang, makan di restoran 
cepat saji, makan snack, makan ice cream tapi 
sesekali saja

• Kalau sedang kalap makan enak  usahakan lebih 
banyak intermitten fasting (bagi saya puasa)



Penting menurunkan BB, tapi ...

• Berat badan sekarang masih belum ideal  tetapi 
tidak terlalu stress dan memikirkan

• Memang kegemukan faktor beberapa penyakit, tapi 
jangan sampai proses “diet” mendatangkan 
penyakit yang baru seperti stress, depresi, merasa 
bersalah dan lain-lain

• Belum lagi program diet yang kurang tepat 
(penerapannya)  keringat dingin, lemas, maag 
kambuh, kolesterol naik, mood tidak bagus 
seharian



Keadaan setiap orang beda-beda, 
jika perlu konsul ke ahlinya

• Jangan terlalu stress/depresi berat badan naik 
turun 1-3 kilo  hal yang biasa

• Karena makanan, kandungan air, kandungan lemak, 
penyusutan otot

• Timbangan beda-beda tingkat akuratnya

• Ada yang punya sakit maag, GERD, hormon, 
penyakit lambung dll  tidak semua tipe diet bisa 
dilakukan/cocok

• Baru membahas tentang berat badan dan BMI 
panjang pembahasannya  ada ILMUNYA



Kami tidak buat aliran, mazhab 
atau diet ala-ala tertentu

• Cara kami adalah sebagaimana penjelasan guru-
guru kami dalam ilmu kesehatan, jadi kami tidak
buat aliran, mazhab atau diet ala-ala sendiri atau
meluncurkan produk khusus sendiri

• Silahkan bertanya dan konsultasi lebih detail 
kepada guru-guru kami yang belajar lama dengan 
ilmu yang valid

• Kami bukan praktisi yang jam terbangnya tinggi 
silahkan konsul kepada yang lebih ahli dan 
berpengalaman menangani berbagai keadaan dan 
kasus



Tidak menyalahkan & melarang
program diet tertentu

• Kami tidak menyalahkan atau melarang program 
dan cara diet tertentu, silahkan mengikuti apa saja 
program diet apapun yang terpenting adalah 
ilmunya valid dan bukan pseudoscience

• Beberapa program diet diawasi langsung oleh 
ahlinya/coach silahkan ikut karena program 
terkadang perlu pengawasan dan tidak jalan jika 
dilakukan sendiri serta perlu konsul khusus



Secara umum:
menurunkan berat badan

• Pola hidup sehat dan ilmu (ada ilmu khususnya)

• Ingin turun nikmat secara perlahan-lahan dan 
menikmati tanpa teralu memaksakan atur pola 
hidup

- Defisit kalori  ada ilmu khusus (belajar pada 
ahlinya)



Yang paling banyak membantu kami 
adalah Puasa/intermitten fasting

• Cara paling efektif terlebih jika tidak terlalu hobi 
olahraga

• Ada ilmunya  berbagai macam dan jenis 
intermitten fasting

• Kita sebagaii muslim juga ada syariat puasa  hati-
hati dengan “beribadah dengan tujuan dunia” 
(akan kita bahas detail)



Berat badan Ideal adalah
hadiah dari pola hidup yang sehat

Fokus ke pola hidup sehat

bukan fokus utama ke diet

Pola hidup sehat sebagai aktivitas harian 

yang sudah otomatis & natural dijalani

Sehat itu perintah Allah, niatnya agar mudah 
beribadah dan melakukan kebaikan





Sebagaimana:
Khilafah Adalah Hadiah

bagi Hamba-Nya yang Bertauhid



Saya terbantukan menurunkan berat badan

• Hobi olahraga (terutama sepak bola dan futsal)

• Berat badan naik dan tidak dibiarkan dalam jangka 
waktu yang lama

• Mereka yang kegemukan lama lebih butuh 
perjuangan menurunkan karena “sudah menetap 
lama”

Sebagaimana: “menyekutukan Allah” di suatu kaum itu tidak bisa 
kita hilangkan/turunkan secara cepat apabila sudah menetap lama, 
jika menjadi kebiasaan 300 tahun bisa jadi hilangnya juga 300 tahun 

 dakwah jangan buru-buru mencari hasil



Menurunkan berat badan  perlu ILMU

BERTANYA KEPADA AHLINYA:

AHLI GIZI

AHLI OLAHRAGA

PRAKTISINYA (COACH BERLISENSI)

Mereka sekolah dalam jangka waktu yang lama 
karena semua itu perlu ilmu dan proses belajar

ilmu mereka “mahal” 

(kami pun belajar dari mereka)



Perlu diluruskan:
Menurunkan berat badan 

HANYA FOKUS 
ke diet dan makanan

• Membatasi diri tidak makan ini dan itu bahkan sampai 
“mengharamkan bagi diri sendiri”

• Serba takut makan ini dan itu karena informasi yang tidak 
tepat bahwa: nasi putih bahaya, gula pasir bahaya, minyak 
bahaya

• Merasa bersalah jika makan ini dan itu (“cheating”)

PADAHAL bukan hanya diet dan makanan saja
Perlu perhatikan gizi (makro & mikronutrien)



Sejak dulu kurus itu mindsetnya  olahraga

• Muncul berbagai pola/program diet dengan fokus kepada 
makanan saja  berubah mindset

• Beberapa program diet promosi  10-20 kg turun selama 
sebulan (ingin instan)

• Perlu kombinasi atur makanan, olahraga dan intemitten 
fasting

https://www.boombastis.com/ade-rai-bantu-arya-bocah-obesitas



Perlu edukasi serius & masif 
bergerak & olahraga dengan ILMU

• Dimanjakan oleh teknologi (semua serba mudah 
kecuali menurunkan berat badan)

• Banyak duduk di mobil, motor, kantor dan rumah

• Pesan online dll



Diet menurunkan BB secara umum 
adalah urusan dunia

• Islam memberikan arahan umum untuk maknanan 
seperti tidak makan berlebihan, makan halal & thayyib

واألشربة اإلباحةاألصل في األطعمة 

• Hendaknya tidak memberikan label agama, membawa 
ayat atau menisbatkan kepada Rasulullah shallallahu 
‘alahi wa sallam apabila tidak ada dalilnya atau tidak 
ada pendahulu (salaf)

• Atau mengesankan bahwa ini adalah bagian dari ajaran 
agama (perlu tegas menjelaskan ke umat sejak awal) 



Urusan dunia jadi lebih ringan perkaranya 
dibandingkan penisbatan pada Agama

• Silahkan menjalani program diet apapun  valid & 
ilmiah serta tidak perlu membawa-bawa agama dan 
Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam jika tidak ada 
dalilnya -> ada pembahasan khusus

• Jika dinisbatkan kepada Fulan lebih baik: “diet 
menurunkan BB ala fulan”

• Kita gembira jika ada seorang mukmin yang cerdas 
yang menemukan metode diet yang bermanfaat 
bagi umat 



Efek menjalani diet yang tidak sesuai syariat

• Kurang bersyukur dengan makanan yang ada

• Menilai makanan berbahaya secara berlebihan, 
misalnya anti makan nasi putih dan mengatakan 
sumber penyakit  padahal nikmat Allah “Quut” 
(makanan pokok), bekerja “untuk sesuap nasi”

• Membuang-buang sisa makanan padahal masih 
layak makan  karena setelah dihitung kalkulator 
kalori lebih  tidak dikasi binatang atau daur ulang



Beberapa kali dapat pertanyaan: 
hukum jadi penjual gorengan, penjual gula pasir dll 

apakah mendzalimi orang lain?



Masih belum ideal

• Berat badan jangan sampai bikin stress

• Benar berat badan berlebihan faktor resiko, tapi 
jalani dengan bahagia dan tidak menyebabkan 
stress dan tertekan

• Berbeda stress/depresi dengan 
struggle/perjuangan karena memperbaiki pola 
hidup perlu struggle juga  pakai ILMU



Apa itu Kegemukan/Obese?

Sumber gambar: https://drbazire.uk









Sumber gambar: https://probaway.wordpress.com





Sumber gambar: https://flipboard.com





Sumber gambar: https://id.quora.com



Gemuk tidak bisa duduk tawarruk
(ingin shalat dengan cara sempurna)



Menurunkan berat badan: 
DEFISIT KALORI

Kalori masuk << kalori keluar

TIDAK SESIMPEL YANG DIPAHAMI  Perlu ILMU



Menurunkan berat badan: 
DEFISIT KALORI

Kalori masuk  atur makanan (Tinggi gizi, rendah kalori)  dengan 
ILMU & puasa/intermitten fasting

Kalori keluar  olahraga teratur dengan ILMU

Atur masuk dan keluar Teman saya makan banyak tapi hobi 
olahraga tetap kurus, demikian juga tukang bangunan makan nasi 
putih sangat banyak dan minum kopi gula terus

Cara Defisit kalori PILIHAN masing-masing sesuai keadaaan ingin 
perlahan-lahan, hobi olahraga, makan biasa saja dengan ILMU

Yang sibuk sekali dan tidak hobi olahraga bisa dengan intermitten 
fasting





Menurunkan BB secara umum  ada ILMU rincian



• Tren sesaat
• Fenomena bola bekel
• Beberapa bulan turun 
 jadi testimoni dan 
menyebar (bisa jadi 
turun jumlah air tubuh)

• Setelah 6 bulan sampai 
satu tahun  BB balik 
lagi

• Betapa banyak metode 
diet viral sesaat setelah 
itu hilang viralnya







• Bisa saja turun lebih dari 1 kg sepekan asalkan 
pengawasan ahlinya misalnya sebulan 7-10 kg 
turun

• Saya pilih yang perlahan-lahan turunnya 0,5 – 1,5 
kg sepekan  lebih santai, perlahan dan stabil

• Mengingatkan kaidah:

جملمن رام العلم جملة ذهب عنه 



Jangan buru-buru hasil cepat/instan 
 tidak dapat hasilnya

• Ingin hasil cepat/instan dengan cara yang salah

Fenomena bola bekel, malah lebih gemuk dari 
sebelumnya

Efek yang buruk: kulit pucat, bergelambir bahkan 
terkelupas, muka tidak segar/pucat, kolesterol naik, 
mood jelek, kurang cairan, kurang elektrolit, 
gangguan mens dll

Kaidah:

من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه





Masih boleh makan gula, makan garam dan lemak





Benang Merah Diet dan Keimanan

Kita hidup zaman di mana
TIMBANGAN BERAR BADAN

Lebih dirisaukan
Daripada

TIMBANGAN AMAL

َكاَن ِمثْقَاَل  فاَلَ تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا َوإِنْ َونََضُع اْلَمَواِزْيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمةِ 
ِسبِْيَن َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحا

“Dan Kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari Kiamat, sehingga tidak seorang pun yang 
dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawipun, pasti Kami akan

mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.” (QS. Al-Anbiya’: 
47)



Benang Merah Diet dan Keimanan





Terima Kasih

wa Jazakumullahu khaira 

(semoga Allah memberikan 
balasan kebaikan)


