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BAB II 

TINJAUAN UMUM PENGOBATAN ALTERNATIF 

 

A. Definisi Pengobatan Alternatif 

Pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud  derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif 

dan penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten. Seiring dengan 

adanya pergeseran pola penyakit ke arah penyakit yang disebabkan karena 

kelainan metabolisme yang memerlukan terapi konvensional jangka panjang dan 

diketahui berbagai efek samping yang muncul pada penggunaan obat-obat 

konvensional, maka minat penggunaan kesehatan tradisional akan cenderung 

meningkat.
1
 

Atas Berkat Rohmat Allah yang Maha Kuasa. PR Sehat Tentrem Jaya 

Lestari Jombang-Indonesia Raya. Berawal dari tahun 2012 dan didirikan pada 

tahun 2013, Sehat Tentrem pada tahun 2021 ini berusia 8 tahun. Dilahirkan 

sebagai produsen rokok kretek tiang penunjang visi perjuangan “Untuk Indonesia 

Raya”, yang mana kalimat  tersebut akhirnya, menjadi slogan resmi Sehat 

Tentrem Untuk Indonesia Raya.
2
 

 Perusahaan yang awalnya dijalankan oleh tidak lebih dari 20 karyawan 

sebagai bisnis rumahan selama 3 tahun, pada tahun 2016, Sehat Tentrem  

                                                             
1 Dinas Kesehatan, Pembinaan Penyehat Tradisional (Hatra), Daerah Istimewa 

Yogyakarta Jl Gondosuli No. 6 Yogyakarta, 17 Juni 2019. 
2
Instagram, Ompronx-ksatri28, 21 Maret.  
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mengekspansi jangkauan usaha dengan menjadi perusahaan rokok kretek yang 

memiliki potensi penuh dan tanpa batas, sehingga dapat mendistribusikan 

produknya ke seluruh Indonesia Raya. Kini, Sehat Tentrem dijalankan oleh lebih 

dari 500 orang bekerja dan memiliki puluhan cabang, mitra, distributor, dan agen 

yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia Raya.
3
 Kami mempersembahkan 

Rokok Obat Sehat Tentrem (ST), ramuan herbal khas bumi Indonesia Raya yang 

telah diproses dengan teknologi canggih, Teknologi Resa Meta fakta.  

Ramuan ini menawarkan pengalaman yang lain dalam  tubuh Anda. Ya, 

kami mengikuti cara orang merokok untuk membawa ramuan obat kami masuk ke 

dalam tubuh Anda. Kenapa ? Kami hanya membangun kembali paradigma bahwa 

merokok hanyalah cara membawa sesuatu ke tubuh kita, dan kami memilih 

membawa kebaikan herbal ke ke dalam tubuh kita. Tentu saja, ketika Anda 

merokok ramuan ini, Anda juga akan merasakan cita rasa rokok luar biasa.
4
   

Sehat Tentrem memiliki fungsi untuk mengembalikan keseimbangan, 

keselarasan, dan menyinergikan energi positif, serta menetralkan dan 

membersihkan energi negatif pada tubuh anda. Dengan kata lain, Sehat Tentrem 

dapat meningkatkan kesehatan tubuh, pengobatan, dan meningkatkan daya tahan 

tubuh. 

Nama Rokok obat Sehat Tentrem di buat dan dicetuskan 2 orang Bapak 

dan anak Dari Pesantren Majma‟al Bakhroin Chubbul  Wathon Minal Iman 

(Tarekat Shiddiqiyyah) Pusat Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Jatim-

                                                             
3 Instagram, Ompronx-ksatri28, 22 Maret 
4 Windu Haribadi, ST Katalog Sehat Tentrem Peringatan : produk Ini Menimbulkan 

Kesehatan, (Jombang-Jawa timur, 2016), h 2 
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Indonesia Raya. Kedua profil pendiri dan pencetus nama Rokok Obat dan nama 

perusahaan dengan nama Sehat Tentrem ini adalah : 1. Mursyid Thoriqoh 

Shiddiqiyyah : Syekh Mukhtarulloh Al Mujtabaa, 2. Muchammad Subchi Azal 

Tsani.  Syekh Mukhtarulloh Al Mujtabaa: Pendiri dan pencetus PERTAMA nama 

merek dan perusahaan Sehat Tentrem, Beliau yang menyematkan kata “SEHAT” 

pada nama Sehat Tentrem dan sedangkan anaknya Muchammad Suchi Azal 

Tsani: Pencetus ide ROKOK OBAT serta pendiri perusahaan dan pemberi nama 

pada semata kata “TENTREM” pada merek dan perusahaan Sehat Tentrem.
5
 

Visi Misi dari di buatnya Rokok Obat Sehat Tentrem 

Untuk memudahkan rakyat indonesia mendapatkan alternatif obat bagi 

masalah kesehatannya dengan kembali akrab dengan kekayaan alam nusantara. 

Dan rokok kretek adalah pengobatan warisan leluhur  nusantara yang telah 

terbukti memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal pengobatan bagi rakyat 

indonesia sejak lama. 

Namun semua bahan tembakau dan rempah-rempah tanaman obat yang di 

gunakan tidak akan berfungsi menjadi obat jika dalam proses pengolahannya 

masih melekat zat-zat kimia yang ada pada bahan-bahan dasar kretek tersebut. 

Maka oleh sebab itu Sehat Tentrem murni dalam segala produknya tidak memakai 

zat-zat kimia apapun. Baik itu caos nya atau yang lain semua murni natural tanpa 

kimia.
6
 

Tahun mulai di buatnya Rokok Obat Sehat Tentrem, pertama kali dibuat 

pada tahun 2013 di bulan maret bertempat di desa Genengan Njasem Qouman 

                                                             
5 Instagram, Sehattentrem.ina, 17 November 2019. 
6 Instagram, Sehattentrem.ina, 17 November 2019. 
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Jaziima-Kabuh-Jombang. Identitas BATIK bagi Sehat Tentrem Mursyid 

Thoreqoh Shiddiqiyyah Syekh Mukhtarulloh Al Mujtabaa adalah pencetus 

pemakaian BATIK sebagai identitas ciri khas produk Rokok Obat Sehat Tentrem. 

Desain awal Sehat Tentrem, M. Subchi Azal mendesain sendiri prototipe produk 

rokok obat sehat tentrem menggunakan aplikasi software 3D.
7
 

Formula Sehat Tentrem terdiri dari tembakau terbaik, dicampur dengan 

cengkeh berkualitas pilihan, dan karya dengan Mahkota Dewa. Tumbuhan asli 

Nusantara  yang dikenal luas sebagai sebagai tumbuhan berkhasiat bagi kesehatan 

serta rempah-rempah khusus yang diracik berdasarkan resep rahasia dari Rumah 

Sehat Tentrem.
8
 

B. Macam-macam Pengobatan Alternatif 

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiona tabacum, Nicotiana rustica 

dan spesies lainnya atau sintetis nya yang mengandung nikotin dan tar dengan 

atau tanpa bahan tambahan. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau 

serangkai kegiatan dalam rangka mencegah dan atau menangani dampak 

kegunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. 

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,  mengolah, membuat, 

menghasilkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk bahan baku 

menjadi rokok.
9
 (Pasal 1) 

                                                             
7 Instagram, Sehattentrem.ina, 17 November 2019. 
8 Facebook, Sehat Tentrem Ponorogo, 10 Agustus 2020. 
9 Bacharuddin Jusuf Habibie, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

1999, Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Presiden Republik Indonesia. ( Jakarta : 5 

Oktober 1999). 
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Beberapa bahan baku Rokok Obat Sehat Tentrem
10

 

Mbako Jawa (Java Tobacco), Tembakau jawa terbaik mengandung 

manfaat kesehatan, karena kandungan oksigen segar pada nikotin dapat 

memudarkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan kekebalan tubuh. 

Cengkeh Jawa (Clove Java), cengkeh jawa memiliki aroma dan rasa dan 

enak, gurih dan dan sangat enak rasanya. 

Mahkota Dewa (Phaleria), sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, karena 

memiliki kemampuan untuk detoksifikasi racun dalam tubuh kita, kandungan 

alkoloid dalam tanaman dapat bermanfaat sebagai anti virus. Anti virus hadir 

dalam tanaman buah para dewa bisa bermanfaat untuk menangkal berbagai virus 

yang masuk kedalam tubuh. Baik untuk menangkal bakteri dan virus. 

Kemlaka (Malaka Fruit), buah malaka kaya akan kandungan vitamin C 

yang berperan aktif sebagai antioksidan, pektin dan juga asam amino yang mampu 

mencegah serta menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan sekaligus 

meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dan juga bermanfaat untuk kesehatan 

kulit. 

Jinten Ireng (Cumin), adalah terna, daunnya berbau segar, bijinya 

mengandung minyak asiri dan lemak, digunakan untuk rempah-rempah dan 

campuran obat-obat, misalnya untuk sakit perut. Terna ini merupakan rempah-

rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat.  

                                                             
10 Facebook, Sehat Tentrem Nganjuk, 20 Juni 2018. 
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Sehat tentrem (ST) diolah menggunakan teknologi meta fakta. Kami 

membuat formula khusus dalam rokok ini, oksigenase, meta fakta formula khusus, 

meta fakta resonansi, sistem transportasi partikel, dan nebula resonator.
11

 

Semua produk rokok benar-benar alami, produk rokok kami :  

1. Rokok Obat Sehat Tentrem Syifaa 

Kretek unggulan dari Sehat Tentrem. Dengan aroma khas rempah nan 

wangi, dan rasa yang halus, gurih dan lembut, menjadikan Syifaa primadona 

unggulan dalam hal rasa dan pengobatan. Syifaa terbukti andal dalam menangani 

kasus terapi pengobatan untuk penyakit kelas berat. 

2. Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Paling Eco 

Rasa Paling Enak. Demikian arti dari Raos Paling Eco. Rasanya yang 

gurih, dan „mengenyangkan‟ menjadikan  Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Paling 

Eco ini produk terlaris dalam jajaran Rokok Obat Sehat Tentrem. Dengan panjang 

kretek yang tidak umum, dosis pengobatan sekaligus kenikmatan merokok 

berpadu dengan  harmoni dan selaras.  

3. Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Ngeten Mawon 

Orisinalitas kretek Indonesia, tembakau berpadu dengan cengkeh 

Indonesia hadir pada  Ngeten Mawon. Ngeten Mawon memiliki dosis terendah 

dalam metode terapi pengobatan Rokok Obat Sehat Tentren. Bagi penikmat 

kretek yang menyukai rasa „berat‟, Ngeten Mawon disajikan tepat untuk Anda. 

 

 

                                                             
11 Facebook, Sehat Tentrem Nganjuk, 20 Juni 2018. 
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4.  Rokok Obat Sehat Tentrem Merah Putih 

Melantangkan, Indonesia Raya. Merah Putih memiliki rasa yang moderat 

antara Raos Ngeten Mawon dan Raos Paling Eco. Ini adalah kretek yang tepat 

bagi Anda yang ini merasakan rasa berat khas Ngeten Paling Eco.  

5. Rokok Obat Sehat Tentrem Alastu Caffetin 

Kretek dengan cita rasa rokok pilihan. Dosis pengobatan yang dikandung 

setara dengan Rokok Obat Sehat Tentrem Raos Paling Eco namun Caffetin 

memiliki kekhususan sendiri sebagai Rokok Obat spesialis musim Pancaroba. 

Menghangatkan tubuh, menambah daya tahan tubuh terhadap perubahan musim 

plus mengobati penyakit yang umum terjadi pada musim pancaroba. 

6. Rokok Obat sehat Tentrem Alastu Blokosutho 

Kretek dengan cita rasa rokok berputih. Dosis pengobatan yang dikandung 

setara dengan Rokok Obat Sehat Tentrem Ngeten Mawon. Alastu Blokosutho 

disajikan bagi Anda penggemar kretek dengan rasa „ringan‟ namun tetap 

menyehatkan. Blokosutho juga memiliki kekhususan sendiri sebagai Rokok Obat 

spesialis musim pancaroba. Menghangatkan tubuh, menambah daya tahan tubuh 

terhadap perubahan musim plus mengobati penyakit yang umum terjadi pada 

pancaroba.
12

  

C. Proses Pengobatan Alternatif 

Yang menarik, Mas Subchi menyatakan bahwa beliau tidak pernah 

mencatat secara tertulis segala detail dari uborampe Sehat Tentrem. Namun, 

                                                             
12 Windu Haribadi, ST Katalog Sehat Tentrem Peringatan..... h 4-6 
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sebagai seorang musikus, Mas Subchi menghafal resep rokok buatannya dalam 

suatu ilustrasi musik. 

Selain untuk menghafal resep, musik juga digunakannya dalam proses 

pengeringan tembakau. Mas Subchi tidak hanya menggunakan alat oven, cahaya 

matahari, maupun suhu udara, tapi juga diiringi dengan alunan musik.
13

 

Resonansi yang muncul dari musik yang telah dimainkan oleh Mas Subchi 

dipercaya berpengaruh dalam kualitas tembakau. Tembakau menjadi lebih soft, 

hangat, gurih, sehingga mempunyai kenikmatan tersendiri jika dikonsumsi. 

“Notasi nada dan chord yang ada dalam musik ini didapatkan dalam Al-

Quran,” jawab Mas Subchi ketika ditanya mengenal musiknya. Itulah sebabnya, 

ketika berkunjung ke Pabrik Sehat Tentrem Jaya Lestari yang ada di Desa 

Kauman, Kecamatan Kabuh pun terdengar suara musik yang biasa dimainkan 

oleh Mas Subchi.
14

 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang telah 

ditetapkan oleh Menteri. Dalam menetapkan jenis pelayanan kesehatan tradisional 

komplementer yang dapat di integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menteri membentuk tim. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan 

tradisional.(Pasal 7)
15

 

                                                             
13 Instagram, sehattentremkediri, 28 September 2019. 
14 Facebook, Sehat Tentrem, 7 Agustus 2019. 
15

 Nila Farid Moeleok, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2017Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Dengan Rahmat Tuhan Yang 

Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia, (Jakarta: 13 Juni 2017), h 6-7.  



9 
 

Formula rokok obat Sehat Tentrem dipilih dari tumbuhan terbaik di bumi 

Indonesia Raya, seperti tembakau unggulan, cengkeh berkualitas, jinten terbaik, 

serta beragam rempah lainnya racikan dari dapur Sehat Tentrem, yang diproses 

secara organik kemudian mengoptimalkan dengan Teknologi Resa Meta fakta 

untuk  mengoptimalkan fungsi pengobatan.
16

 

Banyak manusia yang masih berfikir bahwa pengobatan terbaik adalah 

yang paling mudah dicapai. Ketahuilah pengobatan terbaik adalah yang paling 

anda yakini. Keyakinan yang akan membawa diri anda menuju kediri anda yang 

lebih baik. Bahkan tidak sedikit yang berfikir pengobatan alternatif dilakukan 

sebagai pilihan terakhir baginya. Alangkah akan lebih baik jika yang pilihan 

terakhir menjadi pilihan utama. Rumah ST Syifa‟un teknologi meta fakta yang di 

dalamnya penuh dengan keyakinan berkat rohmat Allah, senantiasa bersyukur atas 

segala wujud kekuasaan-Nya. Yang berkuasa atas segala ciptaannya. Ada sakit 

karena adanya sehat dan sehat tidak pernah lepas dari ancaman sakit.
17

 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakan, 

mendorong dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses produksi 

rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan 

mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi 

rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Materi yang 

bertanggung jawab di bidang perindustrian.(pasal 13)
18

 

                                                             
16 Windu Haribadi, ST Katalog Sehat Tentrem Peringatan..... h 7 
17 Facebook, Rumah ST Syifa’un Tekhnologi, 14 April 2016. 
18

 Bacharuddin Jusuf Habibie, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 1999, Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan..... (Pasal 13). 
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1. Layanan Rumah Sehat Tentrem Syifaa’un Teknologi 

Dalam diri manusia terdapat garis gelombang frekuensi yang berlapis-

lapis. banyak orang memiliki frekuensi yang tidak stabil, berubah-ubah setiap saat 

dan memiliki kecenderungan  mengalami pergeseran dari nilai frekuensi 

semestinya. Hanya sedikit orang yang memiliki nilai frekuensi yang stabil dan 

konstan. 

Nah, penyimpanan atau pergeseran frekuensi dari nilai normalnya ini 

menyebabkan manusia mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik atau non 

fisik. Seperti halnya radio atau tv, jika frekuensi inputnya tidak tepat, suara dan 

gambar yang dihasilkan tidak prima dan tidak bisa dinikmati pemirsanya. Bisakah 

gangguan kesehatan akibat penyimpangan frekuensi ini disembuhkan? 

Bisa. Karena pada prinsipnya, jika penyimpangan frekuesi bisa diperbaiki 

dan ditata ulang maka secara signifikasi berdampak baik bagi kesehatan tubuh 

maupun fisik.  

Rumah Sehat Tentrem Syifaa‟un Teknologi Meta fakta adalah terobosan 

terbaru dala bidang pengobatan. Menggunakan teknologi tinggi dan terakhir yang 

berbasis meta fakta, menjadikan Rumah Sehat Tentrem Syifa‟un Teknologi Meta 

fakta sebagai tempat pengobatan segala masalah kesehatan. Pasien yang berobat 

cukup berbaring di atas media kaca dengan posisi telentang mengikuti arahan dari 

tim terapi Rumah Sehat Tentrem Syifaa‟un Teknologi Meta fakta. Dengan metode 

media kaca dan cahaya pada sudut bintang 8 inilah frekuensi manusia yang telah 



11 
 

mengalami pergeseran dan penyimpangan tersebut diperbaiki dan ditata ulang 

sesuai posisinya masing-masing pada setiap pasien yang berobat.
19

  

Teknologi Sehat Tentrem untuk mengurai berat badan setengah KG kalori 

dan lemak terurai dalam 1 menit dan sistem ini akan bekerja selama minimal 24 

jam walau badan sehat sekalipun. Cukup 1x aplikasi teknologi ini selama 1-5 

menit dia akan bekerja mengurai 720 kg lemak dan kalori selama 24 jam secara 

otomatis.
20

 

Komposisi Level Penerapan Terapi di Rumah Sehat Tentrem 

Layanan Pengobatan Rumah Sehat Tentrem Syifa‟un Teknologi Meta 

fakta meliputi pengobatan Fisik dan Psikis, dengan bentuk Koordinat 8 Arah Mata 

Angin. 

Tiap komposisi mempunyai Level Dosis dan Durasi Waktu yang  Berbeda 

dimana kesemuanya ini Mempengaruhi Cepat lambatnya Kesembuhan Pasien, 

yaitu :  

a. Komposisi Level Dasar : Raos Ngeten Mawon dan Raos Sedengan. 

b. Komposisi Level Menegah : Raos Paling Eco. 

c. Komposisi Level Tinggi : Raos Paling Eco Lekoh, Raos Paling Notok, dan 

Raos Paling Eco Syifa‟. 

d. Komposisi Level Paling Tinggi : Cokro Kembang 1 dan Cokro Kembang 2. 

 

 

                                                             
19 Windu Haribadi, ST Katalog Sehat Tentrem Peringatan..... h 71 
20 Instagram, Andeweazallosplos, 23 Juni 2020 
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Secara umum ada tiga pola yang selalu digunakan pada penerapan Terapi 

di Rumah Sehat Tentrem Syifa‟un Teknologi Meta fakta, namun Secara Khusus-

Koordinat frekuensi Level Sangat Tinggi Berada di Cokro Kembang 1 dan Cokro 

Kembang 2.
21

 

2. Musik Meta fakta Oxytron 

Apa itu musik meta fakta ? Suara yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai 

obat sekaligus mampu berinteraksi dengan alam tanpa merusak ekosistem di 

sekitarnya. Dapat membantu memecah udara untuk mendapatkan kandungan 

oksigen lebih banyak sehingga terbebas dari polusi udara. Juga dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan memanfaatkan elektron yang 

berada di bumi untuk membentuk medan elektron magnetik. Sehingga dapat 

berguna untuk memperbaiki sel-sel di dalam  tubuh manusia dan juga sebagai 

menyeimbangkan antara  teknologi dan alam semesta. Datang dan mari buktikan 

manfaatnya.
22

 

 

Manfaat Musik Meta fakta Oxytron 

a. Pengobatan 

Suara yang dihasilkan Oxytron resonansi partikel yang menimbulkan 

kadar oksigen meningkat. Alunan frekuensi iramanya mempengaruhi 

keseimbangan neurotransmiter sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

 

 

                                                             
21 Windu Haribadi, ST Katalog Sehat Tentrem Peringatan..... h 76 
22 Facebook, Sehat Tentrem Ponorogo, 29 Desember 2019. 
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b. Menstabilkan Emosi 

Pengontrolan gelombang otak yang dapat menyebabkan emosi, depresi 

dan stres, dapat dilakukan menggunakan irama napas (meditasi) atau irama musik. 

Oxytron menggunakan gelombang frekuensi yang bisa menenangkan gelombang 

otak dan menggugah ke level kesadaran yang lebih tinggi, sehingga bisa mencapai 

titik syukur sadar-sadar-Nya. 

c. Membersihkan Udara 

Oxytron mereaksikan medan elektromagnetik yang unik, sehingga 

menarik oksigen dan mengusir nitrogen di sekitarnya. Menghasilkan udara yang 

lebih segar dari sebelum musik ini diperdengarkan. 

d. Berinteraksi dengan Kendaraan 

Musik Oxytron yang disetel di kendaraan, akan modulasi sistem 

kelistrikan kendaraan. Listrik yang termodulasi dirangsang dengan tambahan 

oksigen akan mempengaruhi sistem pembakaran, berdampak penggunaan BBM 

lebih irit, kerja mesin lebih ringan, dan residu berkurang. 

e. Berinteraksi dengan Binatang. 

Saat Musik Oxytron dimainkan, udara di sekitar lokasi lebih segar dan 

bersih, salah satu indikatornya ialah reaksi dengan binatang-binatang. Baik 

dengan interaksi suara hewan ataupun datangnya sekumpulan binatang. Contoh 

datangnya kunang-kunang, yang mana menggunakan oksigen sebagai bahan 

reaksi kimia yang menghasilkan cahaya dari tubuhnya. 
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f. Masih banyak lagi yang dalam penelitian. 

Banyak lagi memanfaatkan Oxytron yang masih terus ditelusuri, misalnya 

pengaruh pada kinerja smartphone, sinyal wifi, pentral zat kimia berbahaya, 

pertanian, peternakan, dan lain-lainnya.
23

 

 

Musikus Meta fakta Oxytron, Pendiri dan Musikus Oxytron : 

1. Moch Subchi Azal Tsani 

Eksplorasi musikalitas pada genre: Middie East, Jazz, Pop, Rock, Ballad, 

dll. Musik telah dikembangkan menjadi media penyembuhan, komposisi rasa 

pada rokok, makanan dan minuman, serta keinginan terus meriset musik untuk 

kebutuhan teknologi praktis kemaslahatan. Banyak karya musiknya dimanfaatkan 

untuk kebutuhan diluar perspektif musikus pada umumnya. 

2. Indra Qadarsih 

Master Keyboard dan Sound Engineer Ternama di Nusantara. Keahliannya 

dalam Mixing/Mastering, Sound Engineering dan Musik Scoring mempertemukan 

dengan Founder Oxytron di Film Wage. Melalui proses penggodokan keduanya, 

lahirlah Musik Oxytron. 

3. Irwan AZ 

Featuring artis Oxytron yang berperan sebagai gitaris. Lulusan Musician 

Institute, Faculty of GIT, Hollywood, California. Awal pertemuannya pada tahun 

2019, merasa tertarik pada Oxytron karena memberikan sesuatu yang berbeda dan 

                                                             
23

  You Tube, Musik Metafakta Oxytron: Sekilas Tentang Musik Metafakta Oxytron, 26 

Februari 2021. 
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mencobanya untuk mengenal lebih dalam Musik Oxytron, sehingga mendapat 

kesempatan featuring Oxytron.
24

 

Suplemen tambahan untuk pupuk atau obat kesehatan bisa diperoleh dari 

rendaman Sehat Tentrem atau abu Rokok Obat Sehat Tentrem. Perhatikan takaran 

agar pas sesuai kebutuhan saja. 

Kelebihan dari musik Meta fakta Oxytron, Garis Besar Perjalanan 

Elektron Dan Oksigen Bagi Lingkungan. : 

a. Memecah udara yang minim menghasilkan kandungan oksigen yang lebih 

banyak di udara, sehingga udara akan bersih dari polusi dan kandungan-

kandungan lainnya yang tidak baik untuk tubuh manusia. 

b. Bermanfaat untuk media kesehatan tumbuhan. 

c. Memunculkan alamiah pada tumbuhan (netralitas zat kimia berbahaya).
25

 

 

D. Kegunaan Pengobatan Alternatif 

Rokok Obat Sehat Tentrem membawa bentuk kretek, Sehat Tentrem 

membangkitkan kembali kekayaan khas Nusantara, Kretek. Rokok tanpa filter 

lebih mantap dengan rasa yang guri, sedap dan kaya rempah, bau yang harum 

serta after taste lebih nyaman di dada, mulut dan tenggorokan, Sehat Tentrem 

hadir sebagai kretek yang bermanfaat bagi kesehatan dan pengobatan. 

Indonesia dari masa kemasan penunjukan kekayaan alam di dalam negeri 

yang kaya rempah ada yang sosok besar yang tulus untuk merawat serta menjaga. 

Tapi apakah jerih dari mereka terbayar, Sehat Tentrem hadir melalui program 

                                                             
24

 You Tube, Musik Metafakta Oxytron: Sekilas Tentang Musik Metafakta Oxytron, 26 

Februari 2021. 
25 Facebook, Sehat Tentrem, 16 Februari  
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jelajah desa untuk rakyat yang purna mencintai tanah air. Rakyat ingin memiliki 

menikmati mensyukuri Indonesia bersembah untuk Indonesia Raya.
26

 

Rokok Sehat Tentrem adalah rokok yang diracik dari rempah-rempah 

pilihan asli Indonesia Raya. Sehingga menghasilkan sebuah produk Rokok Obat 

yang memiliki berbagai manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.
27

  

Suhu panas yang keluar dari bara Sehat Tentrem menunjukkan di dalam 

kandungan Sehat Tentrem tidak ada alkohol dalam komposisinya, jika ada alkohol 

dalam komposisi tembakau maka bara api tersebut tidak bisa panas sempurna 

pada tembakau. Dan bara api yang sangat panas menunjukkan pembakaran yang 

sempurna pada tembakau menghasilkan rasa yang sempurna pula karena tingkat 

kekeringan pada tembakau yang maksimal.
28

 

Reaksi setelah mengkonsumsi : Reaksi setelah mengkonsumsi “Rokok 

Obat Sehat Tentrem” bisa bermacam- macam. Ada yang frontal dan ringan 

tergantung dari seberapa para sakitnya dan dosis yang digunakan. Jika sakitnya 

parah, reaksinya akan sangat frontal kadang bisa mual, muntah, pusing, diare. Jika 

sakitnya biasa saja, tubuh akan mengeluarkan keringat dingin saja. Setiap orang 

beda-beda tergantung toksin di tubuh “Dont Panic”.
29

 

Menteri dan menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan 

upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat: a. Secara sendiri atau bekerja 

sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk membina dalam  

                                                             
26

 You Tube, Teguh S : Rokok Obat Sehat Tentrem Untuk Indonesia Raya, 7 Februari 

2019. 
27 You Tube, Teguh S : Rokok Obat Sehat Tentrem Untuk Indonesia Raya, 7 Februari 

2019. 
28

 Instagram, Andeweazallosplos, 23 November 2019. 
29 Instagram, Stholics_dardaeng, 14 Februari 2020. 
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penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan, b. Bekerja sama 

dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk 

menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan, c. Dan memberikan 

penghargaan kepada orang atau badan yang telah  berjasa dalam membantu 

pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.(Pasal 34)
30

 

Meski Sehat Tentrem adalah obat berbentuk rokok, bukan berarti merokok 

adalah satu-satunya cara untuk menggunakannya. Sehat Tentrem (ST) dapat 

dikonsumsi berbagai cara. : 

1. Di rokok  

Merokok Sehat Tentrem rutin setiap dini hari dan petang hari sebelum 

tidur bisa mengobati paru-paru, tekanan darah tinggi/rendah-rendah, jantung, 

badan begal-begal, mengembalikan stamina yang hilang. Beberapa penyakit 

membutuhkan kombinasi pemakaian Sehat Tentrem lainnya. Untuk pengobatan 

narkoba penggunaan Sehat Tentrem dengan di rokok bisa menimbulkan reaksi 

detoksifikasi yang frontal seperti mual dan muntah-muntah.
31

 

2. Pengasapan  

Tembakau Sehat Tentrem dapat dibakar dan digunakan seperti spa ratus 

untuk mengobati keputihan, wasir, lemah syahwat. 

3. Diminum 

Tembakau Sehat Tentrem dapat diseduh dengan air hangat layaknya teh 

untuk kemudian diminum. Setelah air berubah kuning kecokelatan, saring, dan 

                                                             
30 Bacharuddin Jusuf Habibie, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 1999, Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Presiden Republik Indonesia. ( Pasal  

34). 
31 Facebook, Sehat Tentrem Ponogoro, 27 Desember 2019. 
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Sehat Tentrem siap diminum. Cara ini adalah cara untuk reaksi detoksifikasi yang 

frontal. Racun atau penyakit dalam tubuh akan dikeluarkan dengan cara muntah, 

diare, keringat, buang air kecil lebihan. Setelah melewati fase detoksifikasi, tubuh 

akan kembali segar. Pengobatan dengan cara diminum ini digunakan untuk 

penyakit berat seperti stroke, jantung, kanker, hepatitis, hernia, dan sebagainya. 

4. Abu Rokok 

Asal tidak terkontaminasi dengan abu rokok lain, abu Sehat Tentrem dapat 

digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Sebagai masker kecantikan , abu 

Sehat Tentrem cukup dilarutkan air dan dioleskan pada wajah. Beberapa 

pengguna menyarankan mencampur masker abu Sehat Tentrem dengan bubuk 

kopi Sehat Tentrem. Selain itu, abu Sehat Tentrem bisa digunakan untuk 

pengobatan serangan tomcat atau serangan lainnya, jerawat, bisul, goresan benda 

tajam, luka luar, luka pada penderita diabetes. Cukup ditaburkan abu Sehat 

Tentrem pada kulit yang luka. Perih, namun luka anda sembuh lebih cepat dari 

pada obat farmasi. 

5. Digunakan Untuk Mandi 

Campurkan tembakau Sehat Tentrem pada air mandi, untuk mengobati 

kulit dan perawatan kecantikan.  

6. Obat Tetes Mata 

Seduh Sehat Tentrem lalu gunakan air sebagai obat tetes mata. Tetesan 

sehari 2x pagi dan malam untuk mengobati katarak dan penyakit mata lainnya. 
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7. Campuran Minyak Kayu Putih 

Campuran Sehat Tentrem pada minyak kayu putih, lalu oleskan campuran 

tersebut pada bagian tubuh yang salah urat, keseleo, patah tulang, atau sekadar 

masuk angin. Tutupi dengan kain halus bagian yang mendapat campuran ini, lalu 

kombinasi dengan meniupkan asap Sehat Tentrem kepada penderita. Ini 

membantu mengoptimalkan asap Sehat Tentrem mengoptimalkan treatmentini.
32

 

Beberapa efek yang terkandung dalam Rokok Sehat Tentrem : 

a. Efek Samping, Jika kepala pusing, perut mual atau teringat, dingin itu hal 

yang wajar dalam proses detoksifikasi. 

b. Efek Depan, Jika kesehatan adalah salah satu investasi untuk masa depan 

anda, maka Sehat Tentrem adalah pilihan yang bijak. 

c. Efek Belakang, Pada umumnya jika sudah merasakan manfaat kesehatan dari 

Sehat Tentrem, biasanya akan membandingkan kesehatan anda jauh ke 

belakang sebelum menggunakan Sehat Tentrem. 

d. Kerugian, Kerugian dari Sehat Tentrem adalah jika tidak pernah 

mencobanya.
33

 

Sehat Tentrem memiliki kemampuan untuk mengembalikan keseimbangan 

dan meningkatkan metabolisme tubuh kita. 

Manfaat Kepada Manusia 

a. Bisa dirokok melalui hidung jika sakit di daerah kepala dan disedot dengan 

mulut jika penyakitnya di daerah badan. 

b. Bisa diseduh lalu diminum sebagai obat pencernaan dan peredaran darah. 
                                                             

32 Facebook, Sehat Tentrem Ponogoro, 10 Agustus 2020. 

 
33 Facebook, Sehat Tentrem Ponogoro, 2 Juni 2020. 
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c. Bisa dicampurkan dengan minyak kayu putih sebagai terapi urat dan otot. 

d. Bisa digunakan sebagai spa ratus sebagai terapi organ intim dan sekitarnya. 

e. Bisa digunakan sebagai obat tetes mata atau pengobatan katarak. 

f. Abunya bisa digunakan untuk obat luka luar karena diabetes, gigitan binatang 

berbisa, atau iritasi kulit. 

g. Bisa digunakan untuk merendam untuk pengobatan penyakit kulit. 

 

Manfaat Kepada Hewan Ternak / Peliharaan 

1. Bisa diseduh lalu diminumkan sebagai obat pencernaan dan metabolisme 

tubuh. Menambahkan daya tahan tubuh hewan, mengobati susah makan, 

menurunkan tingkat stres, menurunkan biaya pekan dan suplemen ternak. 

2. Bisa juga mengobati sakit mata pada hewan. 

3. Abunya bisa digunakan untuk luka luar. 

 

Manfaat Kepada Tumbuhan 

a. Bisa menjadi pupuk organik untuk tanaman dengan cara meyemprotkan 

campuran air dan Rokok Obat Sehat Tentrem pada tanah dan akar. 

b. Bisa menjadi insektisida alami dengan cara menyeprotkan campuran air dan 

Rokok Obat Sehat Tentrem kepada daun dan batang.
34

 

 

  Multi Manfaat Dalam Sebatang Rokok Obat Sehat Tentrem Untuk 

Indonesia Raya  

Manfaat Sosial 

1. Jelajah Desa OPSHID Untuk Indonesia Raya 

                                                             
34 Windu Haribadi, ST Katalog Sehat Tentrem Peringatan..... h 1 
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Dengan membeli ST, Anda turut berpartisipasi dalam rangkaian program 

Jelajah Desa OPSHID untuk Indonesia Raya yang terdiri dari : Pasar Murah 

Notok Dhok, Santunan, Pengobatan Gratis dan Terapi Resa Meta Fakta. Untuk 

daerah terpencil yang susah akses masuknya. 

2. Pembangunan Rumah Pintar Shiddiqiyyah 

Pembangunan rumah layak huni yang di gagas oleh Founder ST Mas 

Muchammad Subchi Azal Tsani, konsep smart home dan dibangun dalam rangka 

Tasyakuran Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Tasyakuran Sumpah Pemuda. 

3. Produksi Film WAGE 

Ikut serta dalam menyebarkan pesan cinta tanah air Indonesia Raya yang 

digagas oleh Kyai Muchammad Muchtar Mu‟thi dan Founder ST Mas 

Muchammad Subchi Azal Tsani dengan ikut terlibat pada produksi film noir 

biopik komposer lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Soepratman. 

Manfaat Kesehatan 

Bisa dirokok menjadi obat pernafasan dan peredaran darah. Bisa diseduh 

lalu diminum sebagai obat pencernaan dan peredaran darah. Bisa dicampur 

dengan minyak kayu putih sebagai terapi urat dan otot. Bisa digunakan sebagai 

spa ratus sebagai terapi organ intim dan sekitarnya. Abunya bisa digunakan untuk 

obat luka luar atau iritasi kulit. Bisa digunakan untuk berendam. Bisa menjadi 

pupuk untuk tanaman. Bisa menjadi insektisida alami. Bisa untuk hewan ternak 

dan lain sebagainya. 
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Manfaat Rasa 

Kretek asli Indonesia Raya tanpa filter lebih mantap, gurih dan sedap kaya 

rempah, harum halus lembut, „mengenyangkan‟ bagi perokok berat after tastes 

lebih nyaman di dada, mulut dan tenggorokan, teman terbaik bagi kopi dan pipa 

rokok.
35
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