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FENOMENA

❖ Laki-laki 80 tahun, datang dengan keluhan nyeri perut.

❖ Keluhan sudah dialami selama beberapa pekan. Nyeri perut dirasakan 

berpindah-pindah, tidak menjalar. Seperti ada yang berjalan pada perutnya. 

Pasien tidak bisa BAB dengan lancar. 3 hari terakhir tidak mau makan. Pasien 

memiliki riwayat CKD dan sudah HD seminggu 2x. Pasien menderita hipertensi 

sejak lama.

❖ Kesadaran pasien baik, namun pasien menjadi lebih emosional dari 

biasanya. Sering berbicara sendiri dan kadang tidak mengenali orang di 

sekitarnya. 

❖ Sudah dilakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Tidak terdapat kelainan yang 

berarti. Bahkan dilakukan GCU, hasilnya baik.

❖ Saat dilakukan pemeriksaan Ro. Abdomen didapatkan hasil di bawah ini :





PENDAHULUAN

1. Kasus Gangguan Jin di Indonesia seperti gunung Es, masih 

sangat banyak. Seringnya jadi kasus yang membingungkan tenaga 

kesehatan

2. Jin tidak berbeda dengan makhluk hidup lain, hanya saja dia 

gaib. Sebagaimana bakteri, virus, jamur, dll.

3. Kasus gangguan Jin hanya dapat diselesaikan dengan satu 

cara, yaitu dengan cara yang disyariatkan oleh Allah SWT Sang 

Pencipta segala makhluk yang ada. Ruqyah Syar’iyyah dan segala 

prosesi pendukungnya.



JALAN MASUKNYA 

GANGGUAN JIN

❖Sihir : Pelet, santet, ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ilmu 

tenaga dalam, ilmu kebatinan, ilmu pengisian, rajah, jimat, 

pusaka, susuk, amalan-amalan, perdukunan, pengobatan 

alternatif, ilmu ramalan, jin khodam, jin nasab, dll.

❖ ‘Ain : Pandangan mata dengki atau pandangan kagum 

yang mengandung unsur jin. 

❖ Jin dzolim/jin usil/jin membalas kedzoliman manusia





CARA MENDIAGNOSA 

PASIEN GANGGUAN JIN



CIRI-CIRI GANGGUAN JIN

❖ Waktu terjaga :

➢ Was-was, gelisah, sering lupa

➢ Sakit dan perih salah satu anggota badan tanpa diketahui sebabnya,

➢ Pusing terus menerus

➢ Kondisi senang berlebihan sampai lalai dari dzikrullah

➢ Kondisi marah yang memuncak, ada bisikan

➢ Kondisi sedih sesak nafas, merasa sempit, merasa tercekik, berubah menjadi linglung, 

lemah seluruh tubuh, malas,lumpuh anggota tubuh, terjadi kejang otot (epilepsi)

➢ Pintu nafsu sangat tinggi, bisikan setani sangat tinggi untuk berbuat kemaksiatan

➢ Seperti ada yang mengikuti

➢ Sering merasakan panas dalam rumah, melarikan diri dari rumah, meninggalkan istri, 

suami, keluarga dan anak-anak

➢ Muncul suara ledakan ditengah malam

➢ Malas ibadah, belajar, sosial, kecanduan game, menunda-nunda skripsi



CIRI-CIRI GANGGUAN JIN

❖ Waktu Tidur

➢ Insomnia, gelisah, 

➢ Mimpi buruk : melihat ular, kala jengking, anjing, kucing, kerbau onta segala bentuk

binatang

➢ Mimpi melihat hantu, tindihan, mimpi ketemu yang sudah meninggal

➢ Mengigau, berteriak, tertawa, menangis, berbicara tanpa sadar

➢ Berjalan tanpa sadar

➢ Saat tidur giginya menggeretak



DIAGNOSIS

❖Gejala Gangguan Jin meliputi Gejala MAYOR dan Gejala MINOR :

1. MAYOR : Reaksi saat di RUQYAH. Berarti positif kena 

Gangguan Jin

2. MINOR : dilakukan Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, 

Pemeriksaan Penunjang, dll. Dengan Severity Grade SGR.

3. Severity Grade SGR : 

1. S (Sikap) : 0 normal, 1 gangguan parsial, 2 total dikuasai jin

2. G (Gangguan Ibadah) : 0 normal, 1 terganggu, 2 tdk ibadah

3. R (Riwayat) : 0 normal, 1 ada sedikit, 2 ada banyak riwayat



GEJALA MINOR

Anamnesis (90%) :

❖ Keluhan Fisik (Bisa dikonfirmasi dg pemeriksaan) :

• Medis, namun pola tdk wajar

• Tidak membentuk sindrom gejala penyakit medis

• Keluhan nyata, tapi semua normal

❖ Keluhan Psikis

• Kesurupan → gejala trans, bipolar, epilepsi. Benar-benar menjadi orang lain

• Non kesurupan → tdk ada gangguan, perubahan status mental, karakter, dan emosi 

yang tidak wajar, nightmare, insomnia, hipersomnia, somnabulisme

❖ Keluhan Ibadah

• Sejak dulu tidak pernah beribadah

• Dulu rajin ibadah, sekarang malas, jarang, bahkan menolak ibadah.

• Khas, ketika hendak ibadah, ada gangguan. Namun ibadah tetap jalan



GEJA LA  MINOR

PERTANYAAN DUA R IWAYAT

1. Riwayat BERSINGGUNGAN dengan DUNIA GAIB

(indigo, jin warisan, khodam, ilmu kesaktian, tenaga dalam, benda pusaka, 

rajah, jimat, susuk, isian, ilmu ramalan, ilmu pengobatan alternatif, 

berhubungan dengan dukun, paranormal, dll)

2. Riwayat Pengobatan Lama dengan hasil yang tidak memuaskan

Pengobatan Medis yang membingungkan

Pemeriksaan Medis yang hasilnya normal, keluhan nyata

Pengobatan Alternatif berbau kesyirikan (Reiki, Yoga, Telor, kyai, wali, Ustad

dll)



PENULISAN DIAGNOSIS

1. Jika gejala MAYOR masih (-)

− CKD dengan Observasi Insomnia, Suspek Gangguan Jin 

S1G2R1

− Observasi Epilepsi, Suspek Gangguan Jin S2G1R0

− Observasi Headache, Suspek Gangguan Jin S0G1R2

− Observasi Vaginal Bleeding, Suspek Gangguan Jin 

S1G1R2

2. Jika gejala MAYOR sudah (+)

• Melena e.c. Gangguan Jin S2G1R1



PENANGANAN KASUS 

GANGGUAN JIN

Ruqyah, Bekam, dan Herbal



APLIKASI DI PELAYANAN

1. Terapi Umum : menertibkan wudhu, sholat, maksimalkan ibadah.

2. Terapi Intensif : perlu pendampingan agama, sampai ruqyah, bekam, dll

3. Terapi Khusus : gangguan berat, sarasehan keluarga, eksplorasi rumah, 

lokasi bisnis, pendampingan berhari-hari, dll.

4. Pasien Ranap : dapat dilakukan ruqyah syar’iyyah di kamar, atau pada 

cairan infus

5. Pasien Rawat jalan : dapat dirujuk kepada peruqyah atau diruqyah oleh 

tenaga kesehatan yang dapat melakukannya 



*

1. Air

2. Tissue

3. Kresek

4. Sarung tangan

5. Alat bantu (kayu, sapu lidi, dll)

6. Speaker (bila perlu)

7. Herbal ruqyah



*

*Persiapan pasien membawa baju ganti (bila harus dimandikan)

*Alat-alat mandi (ember, gayung, garam, dan es batu)

*Alat pembakar (bahan bakar, korek, tempat pembakaran)

*Alat bekam lengkap

*Pendukung ruqyah :

*Air madu

*Kurma 7 butir

*Air zam-zam

*Parfum : Misk hitam, misk putih

*Daun bidara

*Minyak zaitun dan habbatussauda



*

1. Wudhu, baik pasien maupun mu’alij

2. Niatkan ibadah

3. Bila perlu shalat 2 rokaat meminta petunjuk 

Allah SWT

4. Istighfar taubat

5. Membangun chemistry dengan pasien

6. Melengkapi informasi dan menegakkan 

diagnosa

7. Meluruskan pemahaman ttg jin, sihir, dll

8. Melakukan dekontaminasi benda2 sihir



*

1. Bersama2 melakukan Muhasabah dan 
Tazkiyatunnafs, Sakit ini UJIAN, MUSIBAH, 
atau AZAB

2. Memastikan bahwa ketawakkalan hanya 
kepada Allah dan Terapi ini bergantung 
kepada kseungguhan klien memohon pada 
Allah SWT

3. Menyampaikan hujjah kepada Jin maupun 
kepada pasien

4. Melafalkan ikrar pemutusan hubungan 
dengan jin



*

Basmalah, Istighfar 3x

Ya Allah, Yang Maha Menyaksikan, Hamba secara sadar mewakili 

diri sendiri, kedua orang tua dan seluruh nenek moyang hamba, 

mulai saat ini, memutuskan semua perjanjian, dengan bangsa jin, 

baik yang dilakukan secara sadar, maupun tidak sadar. Ya Allah 

apabila dalam diri hamba, ada jin yang bersembunyi, mohon 

tariklah keluar, dengan cara yang paling lembut, paling mudah, 

tanpa menyakiti diri hamba. Ya Allah haramkanlah darah hamba, 

pikiran dan perasaan hamba, dan seluruh tubuh hamba, dikuasai 

oleh Jin. Ya Allah lemahkanlah semua kekuatan mereka.

Ya Allah, hamba bertaubat dari segala dosa, dan hamba berjanji 

akan menjadi hamba Mu yang sholih.

Syahadah.



*

1. Dekatkan kedua telapak tangan ke arah mulut

2. Baca surat al-fatihah dengan suara yang terdengar

3. Tiupkan ke telapak tangan dengan sedikit mengandung ludah

4. Tepuk-tepukkan ke bagian yang paling dirasa tidak nyaman, atau 

yang selama ini terganggu.

5. Setelah ditepuk, giring seperti gerakan mendorong/menarik, ke 

arah mulut agar bisa keluar.

6. Apabila ada sesuatu yang bergerak akan keluar, maka silahkan 

dimutahkan. Bila perlu batuk-batukkan dan pancing keluar

7. Bila ada yang terhambat, silahkan ditepuk2 di bagian itu. Sambil 

terus berzikir dan berdoa, serta membaca Al-Quran yang dihafal.

8. Lakukan berkali-kali. Lalu gerakan berikutnya sama. Surat yang 

dibaca Ayat Ruqyah : 3 Qul, Ayat kursi, dll.



*

1. Sembari pasien menepuk dirinya sendiri, kita bantu dengan 

bacaan ruqyah syar’iyyah secara keras tegas lantang, terus paksa 

jin itu keluar

2. Kita bantu pasien menepuk bagian2 yang kita analisa merupakan 

persembunyian jin

3. Hati-hati masa kritis, saat timbul reaksi dan hati kita mulai ada 

timbul penyakit hati

4. Tentukan apakah butuh sarana pendukung atau tidak, dan kadar 

pengobatan hari itu sejauh mana



*

*Ruqyah syar’iyyah itu intinya adalah bacaan. Sarana pendukung 

hanya pendukung semata.

*Bacaan dalam ruqyah harus dibaca jelas (Wadhih), tak boleh 

terlalu cepat. Harus dengan penghayatan makna.

*DOA dan DZIKIR (yang masyru’ maupun yang halal)

*Ayat-ayat Ruqyah :

*UMUM

*PEMBATAL SIHIR

*PEMBATAL AIN

*PELANCAR AJAL



*

1. Gerakan tangan/alat bantu bisa meliputi beberapa hal :

a) DI TEMPELKAN biasanya di kepala, perut, dan rahim

b) TEPUKAN LEMBUT di daerah manapun yang dicurigai

c) PIJATAN memberikan tekanan lebih untuk segera keluar

d) USAPAN diarahkan ke mulut untuk mengeluarkan

e) TARIK UJUNG2 JARI TANGAN DAN KAKI

2. Titik-titik kritis : kepala, punggung, dada, perut, bahu.

3. Penggunaan sarung tangan bertujuan menghalangi dari 

bersentuhan dengan lawan jenis yg bukan mahram



*

*Tanyakan perkembangan pasien, apakah ada 

perbaikan atau belum

*Tentukan waktu untuk terapi lagi, bila perlu 

dilanjutkan

*Ajarkan semua amalan pembentengan yang 

sekiranya paling bermanfaat dan sesuai fiqih 

dakwah pasien.



*

*Perbaiki iman (URGENT) Buang semua kesyirikan → taubat

*Perbaiki shalat (URGENT) → terutama 5 waktu

*Terus menuntut ilmu jangan lelah (URGENT)

*Dzikir pagi-sore, bacaan ayat kursi

*Sunnah seputar tidur

*Sunnah seputar makan

*Sunnah seputar berhubungan seks

*Sunnah seputar pernikahan, berpakaian, dll

*Tinggalkan semua maksiat

*Amalkan taqwa sebisanya

*Bekam rutin bulanan, herbal harian



*

*Diberi resep selama 30 hari, 40 hari, atau 60 
hari sesuai kondisi yang kita lihat dari kondisi 
keimanan pasien.

*Dibacakan, diperdengarkan, mendengarkan, 
atau membaca surat2 ini :

*Ayat Kursi pd waktu2nya

*Tahlil khusus pada waktu2nya

*AL-Mulk, As Sajdah, Ad Dukhaan, Yasin, dll sesuai 
waktunya

*Al Baqarah, Al Kahfi, Ali Imran, Maryam, Ar 
Rahmaan, AL Waqiah, dll



*

*Tata cara mengelola emosi ala Nabi

*Meluruskan pemahaman mengenai sakit dan sehat

*Fokus pada diri sendiri dan kemudian memikirkan orang lain, jangan 

salah prioritas

*Ajarkan cara bertawakkal kepada Allah swt sebagai satu2nya tempat 

bergantung dan pemberi solusi segala permasalahan

*PISAHKAN ranah pemecahan masalah pribadi/keluarga pasien dengan 

ranah pengobatan. Kita tidak berwenang ikut campur. Tanggung 

jawab kita adalah pengobatan dan ilmu, sampaikan apa yg perlu 

disampaikan tanpa perlu mengatur-atur hidup pasien kita. Berikan 

tips-tips yg memudahkan pemecahan masalah.



*

*BEKAM : Bila keluhan sudah nyata merusak fisik pasien dan membuat 

tidak nyaman. Jin mencengkeram di bagian tertentu pasien. 

Utamakan titik sunnah, dan titik keluhan. (Autoregulasi)

*Menggempur pertahanan jin dalam darah (Organ) pasien

*Bila pasien perlu suplai hormon kebahagiaan



*

*Herbal OLES 

*Minyak Zaitun

*Minyak Bidara/Lulur/Daun bidara langsung

*Minyak Habbatussauda

*Parfum Misk Hitam

*Parfum Misk Putih



*

*Herbal KONSUMSI 

*Untuk detoksifikasi bila dicurigai sihir/jin 

bersembunyi di sekitar perut

*Air zam-zam

*Kurma

*Minyak Zaitun, Minyak Habbatussauda

*Air Ruqyah

*Air madu, air susu

*Air kismis ? Sampil depan kambing ?

*Jus Susu Kurma, Jus Susu Pisang



*

*Efektif untuk menggempur kepala dan kemudian 

seluruh tubuh (GUYUR)

*Jika gangguan dirasa membingungkan, tidak jelas 

sembunyi dimana. Atau dicurigai di banyak 

tempat sekaligus (RENDAM)

*Bahan : Air, daun bidara tumbuk, garam dapur, es 

batu. Diberikan bacaan Ruqyah Syyar’iyyah



*

*Jika dicurigai lokasi tertentu terkena sihir atau 

menjadi sarang sumber gangguan jin.

*Caranya seperti membuat air mandi ruqyah, 

namun kemudian disemprotkan, disiramkan, 

dipercikkan, diusapkan ke dinding rumah, 

dipakai utk mengepel rumah.

*Bisa juga untuk menghilangkan ‘Ain pada benda 

tertentu yg terkena ain



*

*Jika ada benda yang dicurigai sebagai sumber 

gangguan jin.

*Dapat dibakar, direbus, atau cukup dibacakan 

ayat ruqyah syariyyah saja



SEKIAN

MOTTO Hu CARE

Sakit adalah Anugerah

Sembuh makin soleh

Hidup tambah berkah

Meninggal husnul Khotimah….

Amiiin……………


