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Surat dari Redaksi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Pembaca Majalah Kesehatan Muslim yang semoga selalu dirahmati 
Allah

Segala puji Bagi Allah, Rabb semesta Alam. Shalawat dan salam 
senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, kepada keluarga, sahabat dan yang mengikuti beliau hingga akhir 
zaman.

Alhamdulillah,  Majalah Kesehatan Muslim bisa menerbitkan edisi 
kesembilan dengan tema “Anugrah penglihatan”.  Kami bahas agak lengkap 
di sini megenai mata dan anugrah penglihatan yang sangat berharga dan 
sudah selayaknya disyukuri dan diingat-ingat. 

Mensyukuri nikmat penglihatan adalah dengan menggunakan 
penglihatan untuk beramal dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh 
Allah. Termasuk juga adalah menjaga kesehatan mata, agar senantiasa bisa 
kita manfaatkan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui berbagai gangguan 
dan penyakit mata serta bagaimana pencegahannya. Berbagai informasi 
tentang kesehatan mata bisa Anda dapatkan pada edisi ini.  

Perlu pembaca ketahui, Majalah Kesehatan Muslim dapat di didownload 
secara gratis di web kami. Semua majalah kesehatan muslim dari edisi 
perdana bisa di peroleh secara gratis dan kami mempersilahkan kepada 

semua pembaca agar menyebarkan file majalah ini. Memberikan 
kepada keluarga, kerabat dan teman. Semoga ini menjadi 

kemudahan bagi kita bersama untuk memperoleh 
ilmu dan mengamalkan ilmu kita.

Semoga Majalah ini tetap eksis dan kami 
selalu berharap agar majalah ini mendapat 
keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, bisa 
bermanfaat bagi kaum muslimin dan tetap 
langgeng. Kepada pembaca, selamat membaca.

Redaksi
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Ridha dan Yakin 
Bahwa Pilihan Allah 
Adalah Yang Terbaik 
Bagi Hamba
Oleh: Ustadz Abdullah Taslim, MA
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Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami dalam 
mengembangkan Majalah Kesehatan 
Muslim. 
Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan 
majalah ini dan semoga usaha kita ini 
menjadi pemberat timbangan amal kita di 
hari perhitungan kelak. 
Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm

Imam adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir menukil dalam biografi 
shahabat yang mulia dan cucu kesayangan Rasulullah , al-Hasan 
bin ‘Ali bin Abi Thalib , bahwa pernah disampaikan kepada 

beliau  tentang ucapan shahabat Abu Dzar : “Kemiskinan lebih aku sukai 
daripada kekayaan dan (kondisi) sakit lebih aku sukai daripada (kondisi) 
sehat”. Maka al-Hasan bin ‘Ali  berkata: “Semoga Allah merahmati Abu 
Dzar, adapun yang aku katakan adalah: “Barangsiapa yang bersandar 
kepada baiknya pilihan Allah untuknya maka dia tidak akan mengangan-
angankan sesuatu (selain keadaan yang Allah  pilihkan untuknya). Inilah 
batasan (sikap) selalu ridha (menerima) segala ketentuan takdir (Allah ) 
dalam semua keadaan (yang Allah ) berlakukan (bagi hamba-Nya)”. Atsar 
(riwayat) shahabat di atas menggambarkan tingginya pemahaman Islam 
para shahabat dan keutamaan mereka dalam semua segi kebaikan dalam 
agama.

Dalam atsar ini shahabat Abu Dzar  menjelaskan bahwa kondisi susah 
(miskin dan sakit) lebih baik bagi seorang hamba daripada kondisi senang 
(kaya dan sehat), karena biasanya seorang hamba lebih mudah bersabar 
menghadapi kesusahan daripada bersabar untk tidak melanggar perintah 
Allah  dalam keadaan senang dan lapang, sebagaimana yang diisyaratkan 
dalam sabda Rasulullah : “Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku 
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takutkan (akan merusak agama) kalian, akan tetapi yang aku takutkan bagi 
kalian adalah jika (perhiasan) dunia dibentangkan (dijadikan berlimpah) 
bagi kalian sebagaimana (perhiasan) dunia dibentangkan bagi umat 
(terdahulu) sebelum kalian, maka kalianpun berambisi dan berlomba-
lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berambisi dan berlomba-
lomba mengejarnya, sehingga (akibatnya) dunia itu membinasakan kalian 
sebagaimana dunia membinasakan mereka”(H.R Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi, dalam atsar ini, cucu Nabi , al-Hasan bin 
‘Ali  mengomentari ucapan Abu Dzar di atas dengan pemahaman 
agama yang lebih tinggi dan merupakan konsekwensi suatu kedudukan 
yang sangat agung dalam Islam, yaitu ridha kepada Allah  sebagai 
Rabb (Pencipta, Pengatur, Pelindung dan Penguasa bagi alam semesta), 
yang berarti ridha kepada segala perintah dan larangan-Nya, kepada 
ketentuan takdir dan pilihan-Nya, serta kepada apa yang diberikan dan 
yang tidak diberikan-Nya.

Sikap ini merupakan ciri utama orang yang akan meraih kemanisan 
dan kesempurnaan iman, sebagaimana sabda Rasulullah : “Akan 
merasakan kelezatan/kemanisan iman, orang yang ridha dengan 
Allah  sebagai Rabb-nya dan islam sebagai agamanya serta (nabi) 
Muhammad  sebagai rasulnya” (H.R Muslim)

Beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah di atas:
- Bersandar dan bersarah diri kepada Allah  adalah sebaik-baik 

usaha untuk mendapatkan kebaikan dan kecukupan dari-Nya. Allah 
berfirman:

ْل َعَل اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه{ }َوَمْن َيَتَوكَّ

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya” (Ath-Thalaaq: 3).

- Ridha dengan segala ketentuan dan pilihan Allah  bagi hamba-Nya 
adalah termasuk bersangka baik kepada-Nya dan ini merupakan sebab 
utama Allah  akan selalu melimpahkan kebaikan dan keutmaan bagi 
hamba-Nya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah  berfirman: “Aku (akan 
memperlakukan hamba-Ku) sesuai dengan persangkaannya kepadaku” (H.R 
Bukhari dan Muslim)

Makna hadits ini: Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai 
dengan persangkaan hamba tersebut kepada-Nya, dan Dia akan berbuat 
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pada hamba-Nya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba 
tersebut, maka hendaknya hamba tersebut selalu menjadikan baik 
persangkaan dan harapannya kepada Allah.

- Takdir yang Allah  tetapkan bagi hamba-Nya, baik berupa 
kemiskinan atau kekayaan, sehat atau sakit, kegagalan dalam usaha 
atau keberhasilan dan lain sebagainya, wajib diyakini bahwa itu 
semua adalah yang terbaik bagi hamba tersebut, karena Allah  maha 
mengetahui bahwa di antara hamba-Nya ada yang akan semakin 
baik agamanya jika dia diberikan kemiskinan, sementara yang lain 
semakin baik dengan kekayaan, dan demikian seterusnya.

- Imam Ibnu Muflih al-Maqdisi berkata: “Dunia (harta) tidaklah 
dilarang (dicela) pada zatnya, tapi karena (dikhawatirkan) harta itu 
menghalangi (manusia) untuk mencapai (ridha) Allah , sebagaimana 
kemiskinan tidaklah dituntut (dipuji) pada zatnya, tapi karena 
kemiskinan itu (umumnya) tidak menghalangi dan menyibukkan 
(manusia) dari (beribadah kepada) Allah. Barapa banyak orang kaya 
yang kekayaannya tidak menyibukkannya dari (beribadah kepada) 
Allah , seperti Nabi Sulaiman u, demikian pula (sahabat Nabi ) 
‘Utsman (bin ‘Affan)  dan ‘Abdur Rahman bin ‘Auf . Dan berapa 
banyak orang miskin yang kemiskinannya (justru) melalaikannya 
dari beribadah kepada Allah dan memalingkannya dari kecintaan 
serta kedekatan kepada-Nya…”.

- Orang yang paling mulia di sisi Allah  adalah orang yang 
mampu memanfaatkan keadaan yang Allah  pilihkan baginya 
untuk meraih takwa dan kedekatan di sisi-Nya, maka jika diberi 
kekayaan dia bersyukur dan jika diberi kemiskinan dia bersabar. 
Allah  berfirman:

}إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم {

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu” (Al-Hujuraat: 13).

Dan Rasulullah  bersabda: “Alangkah mengagumkan keadaan 
seorang mukmin, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan 
(untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin; jika dia 
mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan 
baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu 
adalah kebaikan baginya” (H.R Muslim)
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Kiat-Kiat Penting 
Dalam Menjaga 

Pandangan Mata
Oleh: Ustadz Firanda Andirja, Lc., MA

Kiat-kiat penting dalam menjaga 
pandangan mata
1). Selalu mengingat bahwasanya 

Allah selalu mengawasi 
perbuatanmnu, dan hendaknya 
engkau malu kepada Allah tatkala 
bermaksiat kepadanya dengan 
mengumbar pandanganmu. 
Dimana saja engkau berada 
Allah pasti mengawasimu. 
Tatkala engkau di kamar sendiri 
dihadapan komputer, tatkala 
engkau sedang membuka internet, 
sedang membuka lembaran-
lembaran majalah.

2). Ingatlah bahwa matamu akan 
menjadi saksi atas perbuatanmu 
pada hari kiamat. Janganlah 
engkau jadikan matamu sebagai 
saksi bahwa engkau telah 
memandang hal yang haram, 
namun jadikanlah dia sebagai 
saksi bahwasanya engkau 
menundukkan pandanganmu 
karena Allah

3). Ingatlah ada malaikat yang 
mengawasimu dan mencatat 
seluruh perbuatanmu. Jangan 
sampai malaikat mencatat bahwa 
engkau telah memandang wanita 
yang tidak halal bagimu. Malulah 
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engkau kepada malaikat tersebut.
4). Ingatlah bahwa bumi yang engkau pijak tatkala engkau 

mengumbar pandanganmu juga akan menjadi saksi atas 
perbuatanmu.

5). Ingatlah akan buah dan faedah-faedah dari menjaga 
pandangan. Berkata Mujahid, “Menundukkan pandangan dari 
hal-hal yang diharamkan oleh Allah menimbulkan kecintaan 
kepada Allah”. Yakinlah jika engkau menahan pandanganmu 
maka Allah akan menambah cahaya imanmu, dan engkau akan 
semakin bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. 
Shalatmu akan bisa lebih khusyuk
Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa barangsiapa yang 

menundukkan pandangannya dari melihat hal-hal yang haram 
maka dia akan meraih faedah-faedah berikut ini:
 

1). Menyelamatkan hati dari pedihnya penyesalan karena 
barangsiapa yang mengumbar pandangannya maka akan 
berkepanjangan penyesalan dan penderitaannya. Pandangan 
ibarat bunga api yang menimbulkan besarnya nyala api

2). Menimbulkan cayaha dan kemuliaan di hati yang akan nampak 
di mata, di wajah, serta di anggota tubuh yang lain.

3). Akan menimbulkan firasat (yang baik) bagi orang yang 
menjaga pandangannya. Karena firasat bersal dari cahaya dan 
merupkan buah dari cahaya tersebut. Maka jika hati telah 
bercahaya akan timbuk firasat yang benar karena hati tersebut 
akhirnya ibarat kaca yang telah dibersihkan. 
 
4). Akan membukakan baginya pintu-pintu dan jalan-jalan 
ilmu

5). Menimbulkan kekuatan hati  dan keteguhan hati serta 
keberanian hati

6). Menimbulkan kegembiraan dalam hati dan kesenangan serta 
kelapangan dada yang hal ini lebih nikmat dibandingkan 
keledzatan dan kesenangan tatkala mengumbar pandangan.

7). Terselamatkannya hati dari tawanan syahwat.
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8). Menutup pintu diantara pintu-pintu api neraka jahannam karena 
pandangan adalah pintu syahwat yang mengantarkan seesorang 
untuk mengambil tindakan (selanjutnya yang lebih diharamkan 
lagi-pen). Adapun menunundukkan pandangan menutup pintu 
ini.

9). Menguatkan akal dan daya fikir serta menambahnya dan 
menegarkannya karena mengumbar pandangan tidaklah terjadi 
kecuali karena sempitnya dan ketidakstabilan daya pikir dengan 
tanpa memperhitungkan akibat-akibat buruk yang akan timbul.

10) Hati terselamatkan dari mabuk kepayang karena syahwat dan 
mampu menolak hantaman kelalaian. Allah berfirman tentang 
orang-orang yang mabuk kepayang: “Demi umurmu (Muhammad), 
sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan 
(kesesatan)”. (QS. 15:72). 
 
11). Berupaya bersungguh-sungguh untuk membiasakan diri 
menjaga pandangan. Dan barang siapa yang berusaha untuk 
bersabar maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. 
Jika jiwamu terbiasa menundukkan pandangan maka kelak akan 
menjadi mudah bagimu. Walaupun pada mulanya memang terasa 
sangat sulit, namun berusahalah!

12). Menjauhi tempat-tempat yang rawan timbulnya fitnah 
pandangan, walaupun akibat dari menjauhi tempat-tempat 
tersebut engkau luput dari sebagian kemaslahatanmu. Jika engkau 
ingin membuka internet bawalah teman yang bisa menasehatimu 
sehingga engkau tidak memandang hal-hal yang terlarang, 
Sesungguhnya jika engkau membukanya sendiri maka syaithan 
lebih mudah menjerumuskanmu. Jauhilah engkau dari menonton 
film dan sinetron dengan dalih untuk mengisi waktu luang dan 
untuk rileks. Demikian juga janganlah engkau mendekati hal-hal 
yang merupakan sarana mengumbar aurat wanita hanya karena 
alasan untuk mengikuti berita dan mengikuti perkembangan 
informasi dunia.

13). Jauhkan dirimu dari melihat hal-hal yang tidak perlu, dengan 
cara ketika engkau berjalan hendaknya engkau memandang 
kebawah kearah jalanmu, dan jangan engkau mengumbar 
pandanganmu ke kanan, ke kiri, dan kebelakang. Karena www.kesehatanmuslim.com

Kunjungi kami di 
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www.kesehatanmuslim.com
Kunjungi kami di 
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barangsiapa yang mengumbar pandangannya pasti dia akan 
terjerumus untuk memandang perkara yang diharamkan oleh Allah.

14). Banyak membasahi lisan dengan dzikir kepada Allah, karena 
dzikir merupakan benteng dari gangguan syaitan. Biasakanlah 
dirimu dengan membaca dzikir pagi dan petang demikian juga 
dengan dzikir-dzikir yang lain, terlebih lagi di kala fitnah aurat 
wanita berada di hadapannya hingga engkau bisa menolak gangguan 
syaitan. Dengan berdzikir maka engkau akan tersibukkan mengingat 
kebesaran Allah sehingga tidak terlintas keinginan memandang 
hal-hal yang haram. Dengan berdzikir engkau akan semakin malu 
kepada Allah untuk memandang perkara yang tidak halal bagimu.

15). Jika engkau belum menikah maka menikahlah. Sesungguhnya 
dalam pernikahan terlalu banyak manfaat untuk membantu engkau 
menundukkan pandanganmu.

16). Jika engkau telah beristri ingatlah bahwa dengan mengumbar 
pandangan syaitan menjadikan engkau tidak menikmati apa yang 
telah Allah halalkan bagimu. Syaitan menghiasi perkara yang haram 
yang telah engkau lihat dengan seindah-indahnya padahal tidak 
sesuai dengan kenyataan. Barang siapa yang menjaga pandangannya 
maka dia akan menemukan kenikmatan pada apa yang telah 
dihalalkan Allah baginya.

17). Pengorbananmu dengan menahan matamu dari memandang hal-
hal yang menawan namun diharamkan bagimu, akan diganti oleh 
Allah dengan yang lebih baik lagi bagimu. Rasulullah  bersabda,

إِنََّك لَْن َتَدَع َشْيًئا لِلَِّه إاِلَّ أَْبَدلََك اللُه َما ُهَو َخرٌي لََك ِمْنُه

“Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah 
kecuali Allah akan menggantikan bagi engkau yang lebih baik darinya”
 Jika yang akan engkau pandang adalah wanita yang cantik dan 

molek ingatlah bahwa Allah akan menggantikannya dengan 
yang jauh lebih cantik, molek dan montok, ketahuilah! dialah 
bidadari. Ingatlah janji yang Allah berikan pada orang-orang yang 
bertakwa yaitu bidadari di surga yang kecantikannya tidak bisa 
dibandingkan dengan wanita di dunia. Betapapun engkau berusaha 
untuk membayangkan kecantikannya dan kemolekan tubuhnya, 
maka engkau tidak akan pernah bisa membayangkannya. Bidadari 
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lebih cantik dan lebih molek dan lebih menawan dari yang 
kau khayalkan karena sesungguhnya Allah menyediakan bagi 
hamba-hambaNya yang bertakwa di surga apa yang tidak 
pernah mereka lihat, dan tidak pernah mereka dengar dan tidak 
pernah terlintas dalam benak mereka.

18). Hendaknya engkau selalu mengingat nikmat yang telah 
Allah berikan kepadamu, dan engkau akan dimintai 
pertanggungjawaban atas nikmat tersebut, untuk apakah nikmat 
tersebut engkau manfaatkan? Pandangan mata adalah nikmat 
yang luar biasa, tentunya bentuk syukur engkau atas nikmat 
pandanganmu itu hendaknya enggau gunakan untuk hal-hal 
yang diridhai oleh Allah. Berkata Ibnul Jauzi,“Fahamilah 
wahai saudaraku apa yang akan aku wasiatkan kepadamu. 
Sesungguhnya matamu adalah suatu nikmat yang Allah 
anugrahkan kepadamu, maka janganlah engkau bermaksiat 
kepada Allah dengan karunia ini. Gunakanlah karunia ini 
dengan menundukkannya dari hal-hal yang diharamkan, 
niscaya engkau akan beruntung. Waspadalah! Jangan sampai 
hukuman Allah (karena engkau tidak menjaga pandangan) 
menghilangkan karuniaNya tersebut. Waktumu untuk 
berjihad dalam menundukkan pandanganmu terfokus pada 
sesaat saja. Jika engkau mampu melakukannya (menjaga 
pandanganmu di waktu yang sesaat tersebut) maka engkau 
akan meraih kebaikan yang berlipat ganda dan engkau selamat 
dari keburukan yang berkepanjangan”. Jika engkau memang 
telah terlanjur memandang wanita yang tidak halal engkau 
pandangi dan hatimu telah terkait dengannya, sulit untuk 
melupakannya maka beristigfarlah kepada Allah dan berdoalah 
kepada Allah agar engkau bisa melupakannya. Berkata Ibnu 
Muflih dalam kitabnya Al-Furu’, “Dan hendaknya orang yang 
berakal menjauhi sikap mengumbar pandangan karena mata 
melihat apa yang tidak ia mampui (apalagi) yang dipadangnya 
bukan pada hakikat yang sebenarnya. Bahkan terkadang hal 
itu menyebabkan mabuk kepayang maka rusaklah tubuhnya 
dan juga agamanya. Barangsiapa yang terkena musibah seperti 
ini maka hendaknya ia memikirkan aib-aib para wanita. Ibnu 
Mas’ud berkata,
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ْنَيا َبأَْعَجَب ِمْن َقْولِِه َتَعاىَل {َولَُهْم ِفْيَها  إَِذا أًَْعَجَبْت أََحَدُكْم اْمَرأٌَة َفْلَيْذُكْر َمًناِتَنَها َوَما ِعْيَب ِنَساُء الدُّ

رَُة| أَْزَواُج ُمَطهَّ

”Jika seorang wanita membuat salah seorang dari kalian takjub maka 
hendaknya ia mengingat hal-hal yang bau dari wanita tersebut, sungguh 
tidak ada yang lebih menakjubkan tentang aibnya para wanita di dunia 
dengan firman Allah 

َرٌة{  |َوَلُهْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

(dan untuk mereka di surga istri-istri yang suci)“[7] ,

اللَُّهمَّ إِنِّ أَُعْوُذ ِبَك ِمْن َشِّ َسْمِعي َو ِمْن َشِّ َبَصِي َو ِمْن َشِّ لَِساِنْ َو ِمْن َشِّ َقْلِبي َو ِمْن َشَِّمِنيِّ

Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, 
dari keburukan pandanganku ,dari keburukan lisanku ,dari keburukan 
hatiku ,dan dari keburukan maniku) kemaluanku(” (HR At-Thirmidzi, 
shahih)

  
 
 

Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami dalam 
mengembangkan Majalah Kesehatan 
Muslim. 
Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan 
majalah ini dan semoga usaha kita ini 
menjadi pemberat timbangan amal kita di 
hari perhitungan kelak. 
Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm
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Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi anda semua 
dalam membantu keberlangsungan majalah "Kesehatan Muslim"  

baik melalui DONASI, ataupun dalam menyebarkan 
link FANSPAGE FACEBOOK, menyebarkan PIN BB 
Kesehatan Muslim, dan menginformasikan kepada khalayak 

mengenai majalah yang kita cintai ini.....

Semoga Alloh 'azza wa jalla memberikan kemudahan kepada 
kita dan menjadikan amalan kita sebagai pemberat timbangan 

amal kita kelak. 
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Mengenal 
Penyakit Mata
Penulis : dr. Avie Andriyani

Mata merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sangat 
penting. Dengan kondisi mata yang sehat, berbagai macam 
aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Maka sudah 

sepantasnya kita menjaga kesehatan mata kita dengan sebaik-baiknya. 
Pada kesempatan kali ini, akan dibahas berbagai macam kelainan atau 
penyakit mata yang sering terjadi di sekitar berikut cara pencegahan dan 
penanganannya.

Belekan atau Konjungtivitis
Salah satu gangguan pada mata yang cukup sering terjadi adalah 

penyakit mata merah atau dalam dunia kedokteran disebut konjungtivitis. 
Penyakit ini bisa mengenai siapa saja dan sangat mudah menular. Pada 



M
aj

al
ah

 K
es

eh
at

an
 M

us
lim

19

musim-musim tertentu, kejadiannya cukup banyak dan tersebar, 
terutama di kalangan anak usia sekolah. Meskipun jarang yang 
berakibat fatal, namun kita perlu mengetahui lebih jauh mengenai 
penyakit mata merah ini, meliputi gejala, komplikasi, penanganan 
di rumah dan bagaimana pencegahannya.

Konjungtivitis atau yang lebih dikenal dengan penyakit mata 
merah, adalah peradangan dan infeksi menular pada konjungtiva 
(yaitu selaput bening yang menutupi bagian berwarna putih pada 
mata dan permukaan bagian dalam kelopak mata).  Konjungtivitis 
disebut dengan “penyakit mata merah” karena bagian putih 
mata berubah menjadi merah atau merah jambu. Konjungtivitis 
disebabkan oleh virus atau bakteri. Konjungtivitis yang disebabkan 
oleh bakteri dan virus serta menular, dikenal sebagai konjungtivitis 
menular. Konjungtivitis juga dapat disebabkan oleh alergi atau 
masuknya benda asing ke dalam mata yang menyebabkan mata 
teriritasi. Konjungtivitis jenis ini tidak menular. Beberapa jenis 
konjungtivitis dapat sembuh dengan sendirinya, tapi ada juga yang 
memerlukan pengobatan.

Konjungtivitis biasanya diawali dengan munculnya gejala 
sebagai berikut : 

 Mata menjadi merah, gatal dan bengkak
 Keluar cairan lengket dari mata yang bisa berwarna 
putih, bening, hijau atau kuning. 
 Ada kemungkinan cuma mata sebelah saja yang ter-
kena konjungtivitis dan sebelahnya tidak. Namun, bi-
asanya kedua mata terinfeksi. 
 Konjungtivitis biasanya tidak membuat mata terasa 
sakit, tetapi mata menjadi sangat gatal. Rasanya mirip 
seperti ada bulu mata atau partikel kecil yang masuk 
ke mata (terasa mengganjal), di mana hal ini sangat 
mengganggu.
 Umumnya tidak ada penurunan tajam penglihatan.

Penyakit mata merah atau konjungtivitis yang disebabkan oleh 
virus termasuk dalam self limiting disease atau penyakit yang bisa 
sembuh dengan sendirinya. Infeksi berlangsung selama kurang 

Mengenal 
Penyakit Mata
Penulis : dr. Avie Andriyani
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lebih satu sampai dua pekan dan biasanya akan membaik. Namun 
penderita sebaiknya segera pergi ke dokter jika rasa gatal sangat 
mengganggu. Jika penyakit mata disebabkan infeksi oleh bakteri, 
dokter akan memberikan antibiotik yang berupa salep atau tetes 
mata. Biasanya jika masih bayi akan diberikan salep, sedangkan 
anak-anak dan orang dewasa diberikan tetes mata.

Jika konjungtivitis disebabkan oleh virus, maka antibiotik 
tidak dapat menyembuhkannya. Jika penyakit mata tersebut 
disebabkan oleh alergi atau benda asing, dokter akan menganjurkan 
penggunaan tetes mata khusus untuk menghilangkan gejala 
alergi. Penyakit mata merah yang parah dan dibiarkan saja tanpa 
penanganan yang tepat bisa menimbulkan komplikasi berupa 
keratitis atau peradangan pada kornea mata. Jika hal ini terjadi, 
pengobatannya menjadi lebih sulit dan lama.

Konjungtivitis tergolong penyakit ringan sehingga bisa dilakukan 
perawatan di rumah. Berikut ini akan disampaikan beberapa 
langkah penatalaksanaan penyakit mata merah yang bisa dilakukan 
di rumah :

 Seseorang yang menderita penyakit ini hendaknya ban-
yak beristirahat dan tidak beraktivitas di luar rumah 
untuk sementara waktu. Di samping bermanfaat untuk 
proses penyembuhan, langkah ini juga akan memini-
malisir penularan atau penyebaran pada orang-orang di 
sekitarnya.
 Percikkan air hangat untuk menghilangkan rasa gatal. 
 Kompres mata dengan air dingin atau bongkahan es 
batu ntuk mengurangi pembengkakan pada mata.
 Bersihkan cairan yang keluar dari mata menggunakan 
lap hangat. 
 Pada penderita anak-anak, orang tua bisa membersih-
kan mata secara hati-hati dengan kapas serta air hangat 
untuk membersihkan belekan yang terbentuk di ujung 
mata. 
 Jika penyebabnya bakteri, gunakan obat tetes mata atau 
salep antibiotika sesuai resep dokter. Bersihkan tangan 
sebelum meneteskan obat tetes mata atau mengoleskan 
salep agar tidak memperparah iritasi.
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Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami dalam 
mengembangkan Majalah Kesehatan 
Muslim. 
Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan 
majalah ini dan semoga usaha kita ini 
menjadi pemberat timbangan amal kita di 
hari perhitungan kelak. 
Silahkan Transfer donasi anda ke : 
BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm

Penyebaran penyakit mata yang satu ini memang cukup mudah, 
terutama pada anak-anak yang biasanya suka bermain dan berinteraksi di 
sekolah-sekolah. Beberapa langkah yang bisa ditempuh  untuk mencegah 
penularan :

 Usahakan agar penyakit ini tidak menyebar pada orang lain, 
misalnya memisahkan alat-alat yang digunakan penderita dan 
jangan sampai digunakan oleh orang lain. Handuk dan lap 
yang telah digunakan harus langsung dicuci sehingga infeksi 
tidak menyebar ke anggota keluarga yang lain.
 Jauhi orang dengan konjungtivitis yang sedang batuk atau 
bersin. 
 Seringlah mencuci tangan dengan air hangat dan sabun atau 
cairan desinfektan.
 Hindari melakukan kontak langsung dengan penderita, apala-
gi menyentuh atau menggunakan barang-barang pribadi mi-
lik penderita. Namun demikian, sekedar menatap mata atau 
mengobrol tidak menularkan konjungtivitis.
 Jangan menggunakan obat tetes mata atau salep mata secara 
bersama-sama.
 Jangan biarkan anak-anak pergi sekolah ketika mereka men-
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derita konjungtivitis. Seperti kita ketahui, sekolah merupa-
kan salah satu tempat yang rentan terjadi penularan pen-
yakit dari satu anak ke anak yang lain. Hal ini disebabkan 
oleh tempat asal anak yang berbeda-beda kemudian ber-
kumpul di satu tempat yang cukup padat, belajar bersama, 
makan dan minum bersama, saling bersinggungan (kontak) 
langsung, sementara kondisi imunitas anak masih belum 
sempurna sehingga mudah tertular. Jika gejala konjungti-
vitis sudah mereda (mata sudah tidak merah dan kotoran 
mata sudah tidak berproduksi berlebihan), maka tidak ma-
salah jika anak ingin masuk sekolah kembali.

Hordeolum Atau Bintitan
 Mungkin Anda pernah mengalami benjolan yang sangat 

mengganggu, baik di kelopak mata bagian dalam maupun nampak 
dari luar. Meskipun penyakit mata yang satu ini kelihatannya sepele, 
namun cukup mengganggu. Hordeolum merupakan peradangan yang 
disertai infeksi bakteri pada kelenjar kelopak mata. Penampakannya 
seperti benjolan kecil berwarna merah yang terasa nyeri jika ditekan 
dan mengeluarkan nanah jika pecah. Penderita akan merasa ada sesuatu 
yang mengganjal dan pada kondisi yang cukup parah (benjolannya 
besar) biasanya akan sangat nyeri terutama dalam posisi sujud.

 Penanganan hordeolum atau bintitan yaitu dengan kompres 
hangat 3-4 kali sehari selama 10-15 menit. Bila dalam waktu 48 
jam tidak membaik, sebaiknya dibawa ke dokter untuk mendapat 
penanganan lebih lanjut. Dokter mungkin akan melakukan insisi untuk 
mengeluarkan nanah atau memberikan salep antibiotik. 

Glaukoma
Glaukoma adalah penyakit mata dengan gejala peningkatan tekanan 

bola mata sehingga terjadi kerusakan anatomi dan fungsi mata yang 
permanen. Faktor penyebab glaukoma bermacam-macam, bisa karena 
keturunan dalam keluarga, diabetes mellitus (penyakit gula/kencing 
manis), arteriosklerosis, pemakaian obat kortikosteroid jangka lama, 
miopia (mata minus) tinggi dan progresif, dan lain-lain. 

Gejala yang muncul akibat peningkatan tekanan bola mata. Penyakit 
ini berkembang secara lambat namun pasti. Penampilan bola mata 
seperti normal dan sebagian besar tidak menunjukkan adanya keluhan 
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pada stadium awal. Pada stadium lanjut, biasanya penderita mulai 
mengeluhkan jika dirinya sering menabrak karena pandangan lebih 
gelap atau kabur, lapang pandang menjadi sempit, hingga ada yang 
mengalami kebutaan permanen. Biasanya ditemukan riwayat keluarga 
yang menderita glaukoma juga. 

Glaukoma harus segera mendapat penanganan dari dokter mata. 
Dokter akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan palpasi 
dan menggunakan tonometri. Peningkatan tekanan bola mata dengan 
hasil mencurigakan jika berkisar antara 21-25 mmHg dan dianggap 
sudah patologik jika berada di atas 25 mmHg. Selain itu, dokter 
biasanya akan memeriksa lapang pandang penderita apakah menyempit 
atau tidak.

Dokter akan memberikan pengobatan yang sesuai dan meminta 
pasien datang secara berkala untuk menilai perkembangan tekanan bola 
mata dan lapang pandangnya. Beberapa prosedur operasi bisa dilakukan 
sesuai dengan kondisi mata pasien. Sebagai tindakan pencegahan, 
dianjurkan bagi yang sudah berusia di atas 40 tahun dan memiliki 
riwayat keluarga menderita glaukoma untuk memeriksakan kondisi 
matanya secara teratur.

Katarak
Yang dimaksud dengan katarak adalah suatu proses kekeruhan lensa 

mata sehingga mengganggu penglihatan. Lensa mata yang seharusnya 
transparan seperti kaca (jernih) menjadi keruh, akibatnya penglihatan 
penderita makin menurun dan pada kondisi parah dapat terjadi 
kebutaan. Di samping mengganggu penglihatan, katarak juga dapat 
mengganggu penampilan.

Gejala gangguan penglihatan pada penderita katarak tergantung 
dari letak kekeruhan lensa mata. Bila kekeruhan terletak di bagian 
pinggir lensa, maka penderita tidak akan merasakan adanya gangguan 
penglihatan. Akan tetapi, bila kekeruhan terdapat pada bagian tengah 
lensa, maka tajam penglihatan akan terganggu. Gejala katarak dapat 
diawali dengan adanya penglihatan ganda, peka terhadap cahaya, 
dan kesilauan yang menyebabkan penglihatan di malam hari lebih 
nyaman daripada siang hari. Selain itu, penderita biasanya mengeluh 
penglihatannya kabur dan mengatakan adanya bintik putih pada bagian 
mata yang berwarna hitam. Bintik putih tersebut ada yang ukurannya 
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relatif kecil tapi ada juga yang besar sampai menutupi pupil mata. 
Ada banyak jenis katarak, seperti katarak senilis (ketuaan), katarak 

kongenital (bawaan lahir), katarak traumatika (akibat terkena benda 
tajam/tumpul yang mengenai lensa), katarak komplikata (komplikasi/
akibat lanjutan setelah terjadinya infeksi mata), katarak karena 
keracunan, karena penyakit gangguan metabolik (misalnya kencing 
manis), dan katarak yang berhubungan dengan sindroma (misalnya 
sindroma Down).

 Ada beberapa faktor yang meningkatkan kemungkinan 
terjadinya katarak pada seseorang, seperti usia >40 tahun, diabetes 
Mellitus (penyakit gula atau kencing manis), merokok, peningkatan 
kadar asam urat, hipertensi (tekanan darah tinggi), miopi (rabun jauh/
mata minus), kekurangan zat-zat antioksidan (seperti vitamin A, C, 
dan E).

 Jika menemui tanda-tanda yang mengarah pada katarak, 
segeralah berkonsultasi dengan dokter mata untuk diperiksa dan 
mendapatkan terapi yang sesuai. Jika dokter menganjurkan untuk 
operasi, mintalah penjelasan yang detail tentang operasi, persiapan 
yang harus dilakukan, sampai dengan segala risiko yang mungkin 
timbul setelah operasi. Pada kasus katarak yang sampai menyebabkan 
glaukoma (peningkatan tekanan bola mata), biasanya dokter akan 
menganjurkan untuk segera dioperasi karena dapat mengganggu 
kesehatan mata.

Jaga Kesehatan Mata
 Beberapa hal berikut ini dapat ditempuh sebagai ikhtiar untuk 

menjaga kesehatan mata secara umum :
 Makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, 
C, dan E yang berkhasiat sebagai antioksidan, yang dapat 
dijumpai pada bahan makanan alami maupun suplemen. 
Vitamin A banyak terdapat pada kuning telur, hati, susu, 
mentega, sayuran warna hijau, tomat, kol, dan selada. Vi-
tamin C dapat diperoleh dengan mengonsumsi buah se-
gar berwarna kuning atau merah, seperti jambu biji, jeruk, 
tomat, dan anggur serta sayuran hijau seperti brokoli dan 
bayam. Vitamin E banyak terdapat pada kacang-kacan-
gan, sayur dan buah. Suplemen antioksidan bukan mer-
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upakan keharusan untuk dikonsumsi bila tubuh dapat 
memenuhi kebutuhan dari makanan sehari-hari.
 Mengurangi pajanan atau kontak dengan radikal bebas 
(polusi udara, asap rokok, radiasi TV, radiasi komputer, 
bahan-bahan kimia, dan kesibukan hidup yang tinggi).
 Jika mengidap penyakit seperti diabetes mellitus (kenc-
ing manis), hipertensi (tekanan darah tinggi), atau kadar 
asam urat tinggi hendaknya sering berkonsultasi dengan 
dokter dan melakukan pemeriksaan rutin supaya penya-
kitnya tidak makin memburuk dan ikut mempengaruhi 
organ mata.
 Jika Anda termasuk orang yang sering beraktivitas di 
luar ruangan, gunakan kacamata berlensa gelap yang 
dapat melindungi mata dari paparan sinar matahari 
langsung, debu, dan kotoran.

Demikianlah penjelasan mengenai beragai macam penyakit mata yang ada 
di sekitar kita. Marilah kita jaga kesehatan mata dan jangan lupa untuk selalu 
bersyukur dengan nikmat penglihatan yang diberikan Allah subhanahu wa 
ta’ala pada kita dengan cara menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat 
dan tidak melihat pada hal-hal yang diharamkanNya. Semoga bermanfaat.

Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami menerbitkan dan 
menyebarkan Buku-buku Gratis. silahkan 
donasikan sebagian harta anda ke :

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis
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[Donasi Kegiatan 
Tim Kesehatan 
Muslim]

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia penerus para nabi. Di 
zaman ini, berdakwah tidak selalu melalui jalur konvensional melalui 
ceramah, pengajian, maupun artikel dan majalah bertemakan diniyah. 

Diperlukan terobosan untuk memanfaatkan dakwah Islam di setiap bidang. Salah 
satunya adalah menyisipkan dakwah Islam dalam bidang kesehatan. Oleh karena 
itu, kami dari Tim Kesehatan Muslim berupaya memberikan sumbangsih dakwah 
Islam dalam bidang kesehatan.

Program-program yang kami rencanakan di 
antaranya:
•	 Pengelolaan	website	kesehatanmuslim.com	:	menampilkan	artikel	informasi	

seputar kesehatan dan hukum islam serta konsultasi kesehatan gratis.
•	 Pembuatan	e-magazine	Majalah	Kesehatan	Muslim	yang	dapat	di	download	

secara gratis.
•	 Pembuatan	e-book	yang	disebarluaskan	secara	gratis.
•	 Penyebaran	leaflet	dan	buku	saku	panduan	ibadah	orang	sakit	secara	gratis.
•	 Pembuatan	video	edukasi	bertemakan	kesehatan-Islam.
•	 Pengobatan	gratis	bagi	kaum	muslimin	yang	tidak	mampu.
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•	 Seminar	dan	talkshow	bertemakan	kesehatan-Islam.
•	 Dan	program-program	lainnya.

Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut 
bekerjasama dalam mengemban misi dakwah ini 
sebagai donatur untuk program-program Tim Majalah 
Kesehatan Muslim di atas.

Donasi dapat disalurkan melalui rekening Majalah 
Kesehatan Muslim berikut :

Rekening BNI Syariah (Kode Bank 
:009) No Rek 0297743582

A.n. ADIKA MIANOKI
Setelah transfer mohon konfirmasi ke no HP 0896 

9141 5115

Contoh format konfirmasi : Abdullah#1
Maret2012#Jogja#500.000

InsyaAllah update laporan donasi akan kami 
laporkan setiap bulan melalui website kesehatanmuslim.
com. 

Allah Ta’ala berfirman,

َتْت َسْبَع بـَ ْنِفُقوَن َأْموَاَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ  َمَثُل الَِّذيَن يـُ
َلٍة ِمَئُة َحبٍَّة وَاللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّ وَاِسٌع بـُ  َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسنـْ

َعِليٌم
 ”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.“ 
(QS. Al Baqarah: 261)

Semoga Allah Ta’ala membalas amal kaum muslimin 
sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-
Nya yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya

Bagi kaum 
muslimin yang 
berminat menyisihkan 
hartanya untuk membantu 
penerbitan leaflet gratis 
ini bisa mentransfer ke no 
rekening berikut :

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah 
mentransfer, diharapakan 
untuk konfirmasi ke No 
HP 089691415115dengan 
format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis

www.kesehatanmuslim.com 

PIN BB : 32356208
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Merawat 

Mata Merah
Penulis :Arif Rohman Mansur, S.Kep. Ns 

Mata merupakan salah satu nikmat yang dianugrahkan 
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada kita semua, 
nikmat penglihatan merupakan amanah yang harus kita 

jaga dan kita gunakan dalam rangka mencari keridloaan Allah Ta’ala. 
Nikmat penglihatan baru terasa ketika fungsi  indera penglihatan kita 
tersebut mengalami gangguan, sehingga  kita tidak dapat melakukan 
aktivitas sehari-hari seperti biasa.  Salah satu penyakit yang sering 
menyerang mata adalah penyakit mata merah (konjungtivitis) yang 
dapat menyerang siapa saja, konjungtivitis biasanya menyerang anak-
anak mulai dari bayi sampai orang dewasa. Mata merah dapat terjadi 
misalnya karena kurang tidur,  terkena debu atau benda asing, virus 
atau bakteri. Mata merah karena debu, kelilipan atau kurang tidur  
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Merawat 

Mata Merah

biasanya cepat sembuh dalam hitungan jam atau satu hari dan 
sifatnya tidak menular. Berbeda dengan mata merah yang disebabkan  
karena bakteri atau virus yang sangat mudah menular dari satu 
orang ke orang lainnya, sehingga kita perlu waspada apabila disuatu 
komunitas (misalnya sekolah, pondok pesantren, tempat kerja) ada 
yang mengalami mata merah hendaknya untuk mencegah atau 
mengurangi risiko penularan bakteri atau virus tadi penderita mata 
merah harus beristirahat di rumah. 

Pengobatan dan perawatan kunjungtivitis 
akut karena bakteri

Pembaca majalah kesehatan muslim yang semoga senantiasa 
diberikan petunjuk dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta’ala, 
sebelum kita mempelajari cara perawatan mata merah ini, ada 
baiknya kita  perlu mengenal mengenai penyakit mata merah yang 
dalam istilah medis disebut sebagai konjungtivitis. Yaitu peradangan 
pada konjungtiva atau selaput lendir yang menutupi kelopak 
mata dan menutupi permukaan depan bola mata yang biasanya 
disebabkan oleh infeksi bakteri ( Staph. epidermidis, Staph. aureus, 
Strep. pneumoniae dan H. Influenza) gejala yang muncul pada mata 
merah karena infeksi bakteri ini seperti mata terlihat merah, rasa 
mengganjal seolah ada pasir pada mata, rasa panas atau terbakar  
pada mata, cairan mata yang banyak, pada saat bangun tidur kelopak 
mata lengket dan sulit dibuka, kelopak mata bengkak. Pada keadaan 
awal  cairan yang keluar dari mata bentuknya encer atau cair, namun 
dalam beberapa hari cairan yang keluar dari mata berubah menjadi  
nanah. Penyebaran infeksi mata merah karena bakteri ini dapat 
terjadi melalui kontak langsung dengan cairan mata yang terinfeksi.

Apabila anda mengalami gejala seperti diatas, segera periksakan 
mata anda ke Puskesmas atau klinik pengobatan , agar dokter dapat 
memeriksa dan menegakkan diagnosis yang tepat sesuai keadaan 
pasien. Biasanya dokter akan meresepkan obat tetes mata, berikut ini 
adalah   cara mengobati dan merawat konjungtivitis karena bakteri  
dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :  mencuci 
tangan dengan sabun antiseptik terlebih dahulu, kemudian bersihkan 
mata sebelum diobati, mintalah penderita untuk memejamkan mata, 
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gunakan kapas basah untuk membersihkan nanah atau cairan yang 
ada di mata,  berikan salep (antibiotika) yang diresepkan dokter 
berupa salep mata kloramfenikol/tetrasiklin 1 %, 3-4 x/hari atau 
obat tetes mata kloramfenikol 4-6 kali sehari selama 5 hari atau 
sampai kemerahan hilang.  Cara pemberian salep kloramfenikol 
yaitu meminta penderita untuk untuk melihat ke atas, tarik kelopak 
mata bawah perlahan ke arah bawah.  Salep antibiotika kloranfenikol 
atau tetrasiklin dapat diberikan untuk mendapatkan konsentrasi 
yang tinggi, pemberiannya dilakukan sebelum tidur agar tidak 
mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan menggunakan salep/ 
tetes mata yang mengandung kortikosteroid atau memberi sesuatu 
apapun di mata. Untuk obat tetes mata, cara pemberian yaitu dengan 
meneteskan obat tetes mata dibagian dalam kelopak mata bawah, 
sebanyak 1-2 tetes setiap kali pemberian sebanyak 5-6 kali dalam 
sehari.    

Pengobatan dan perawatan konjungtivitis 
karena virus

Mata merah karena virus biasanya disebabkan oleh Adenovirus, 
mata merah karena virus ini  sangat mudah  menular baik  melalui 
pernafasan maupun cairan yang berasal dari mata  baik secara 
langsung maupun melalui bahan pengantar seperti handuk, sapu 
tangan yang digunakan bersama. Gejala yang timbul seperti  mata 
merah dan berair, biasanya mengenai kedua mata,  kelopak mata 
mengalami pembengkakan. Pengobatan dan perawatan mata merah 
karena virus pada umumnya  hampir sama dengan konjungtivitis 
karena bakteri, akan tetapi untuk pengobatannya menggunakan salep 
mata sulfasetamid 10 % atau tetes mata sulfasetamid 15 %.  Tetes 
mata bagi tiap penderita masing-masing satu botol, hal ini dilakukan 
untuk menghindari terjadinya penularan penyakit. Apabila mata 
terasa nyeri dapat diredakan  dengan memberikan kompres dingin, 
apabila mata gatal cucilah muka dan mata anda menggunakan sabun 
antiseptik dengan perlahan, jangan mengucek atau menggaruk 
mata terutama bila tangan anda kotor, percikkan air hangat untuk 
mengurangi rasa gatal dimata. Bersihkan cairan mata yang keluar 
dengan lap bersih, tissu atau kapas yang diberi air hangat. Hindari 
penggunaan salep mata dan tetes mata secara bersamaan.
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Donasikan Sebagian Harta anda 
untuk membantu kami dalam 
mengembangkan Majalah Kesehatan 
Muslim. 
Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan 
majalah ini dan semoga usaha kita ini 
menjadi pemberat timbangan amal kita di 
hari perhitungan kelak. 
Silahkan Transfer donasi anda ke : 
BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm

Agar segera sembuh dan pulih
Hendaknya kita memohon kesembuhan kepada Allah, karena hanya Allah 

Ta’la yang dapat menyembuhkan penyakit mata merah. Kita harus yakin bahwa 
doa merupakan solusi pertama bagi seorang muslim, kemudian diiringi dengan 
ikhtiar  melalui  istirahat yang cukup  selama 2-3 hari dengan memejamkan 
mata atau memperbanyak tidur  di rumah, jangan banyak beraktivitas karena 
dapat memperparah kondisi mata dan meningkatkan risiko penularan 
kepada orang lain, selain itu ada beberapa aktivitas yang harus dihindari yaitu 
mengendarai sepeda motor atau mobil, paparan debu atau kotoran, menonton 
televisi, laptop, tablet atau handphone. Untuk meningkatkan meningkatkan 
kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan, 
kita perlu meningkatkan asupan zat gizi yang cukup seperti protein,vitamin A, 
Zinc (seng), buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jus jambu, 
lemon dan sayur-sayuran atau suplemen makanan seperti  habbatassauda’(jintan 
hitam).

Demikian sedikit yang dapat penulis sampaikan mengenai pengobatan dan 
perawatan mata merah, semoga dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca 
majalah kesehatan muslim semuanya dimanapun Anda berada Amin. 
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Masih Kecil Kok 
Sudah Berkacamata?

Penulis : dr. Avie Andriyani

Orang tua mana yang ingin anaknya memiliki 
penglihatan yang tidak normal? Setiap orang tua 
pasti ingin anaknya memiliki mata yang sehat 

dan normal. Namun adakalanya kita dapati beberapa anak 
yang sudah memakai kacamata bahkan dengan minus tinggi. 
Anak berkacamata berarti kutu buku dan jenius? Tidak juga. 
Bahkan anak dengan fungsi penglihatan yang tidak normal akan 
mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas bermain dan 
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belajarnya. Oleh karena itu, perlu kiranya kita sebagai orang tua 
mengetahui langkah apa saja yang bisa ditempuh utuk menjaga 
kesehatan mata anak kita.

Perkembangan Sistem Penglihatan pada 
Anak

Perkembangan sistem penglihatan pada anak memiliki 
beberapa fase, yaitu fase cepat dan lambat. Pada usia kurang dari 
3 tahun, anak mengalami fase cepat atau yang disebut juga fase 
kritis. Sedangkan usia 3 hingga <6 tahun merupakan fase lambat 
perkembangan sistem penglihatannya. Setelah usia 6 tahun, 
perkembangan hanya mendatar saja. 

Jika gangguan penglihatan pada usia awal perkembangan tidak 
mendapatkan penanganan tepat maka akan berakibat terjadinya 
lazy eye atau mata malas (ambliopia), yaitu suatu kelainan mata 
yang secara anatomis bagus namun fungsinya tidak 100%. Artinya, 
kemampuan melihat anak tidak maksimal yang disebabkan retina 
atau saraf mata ketika usia balita tidak mendapat rangsangan 
yang cukup. Contohnya seorang anak berusia 3 tahun yang 
matanya minus tapi tidak mendapat bantuan kacamata minus, 
maka retinanya tidak pernah dilatih untuk melihat dengan benar. 
Bila dibiarkan terus sampai usia 5 tahun, maka akan terjadi 
“kemalasan” retina. 

Kenali Gejalanya
Jika anak anda sering memicingkan mata saat melihat obyek 

yang jauh, maka ini bisa jadi pertanda ada masalah pada fungsi 
penglihatannya. Pada anak yang sudah bersekolah, Anda bisa 
menanyakan kebiasaan anak pada gurunya. Apakah anak terlihat 
kesulitan membaca tulisan di papan tulis atau tidak. Selain 
itu, tentu saja Anda bisa menanyakan langsung pada anak jika 
memungkinkan. Misalnya kita dapati anak kita memicingkan 
mata atau membaca buku dengan jarak yang sangat dekat, kita 
bisa langsung menanyakannya mengapa ia melakukan hal tersebut. 
Coba jauhkan jarak buku dan tanyakan kembali apakah ia masih 
bisa membaca tulisan di buku tersebut. Pada anak yang masih 
sangat kecil biasanya belum terlalu terganggu dengan kondisi 
matanya sehingga ia tidak mengeluh, maka Anda sebagai orang 
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tua harus jeli dalam memperhatikan kebiasaan anak ketika melihat. 

Apa saja Pemicunya?
Kondisi mata minus atau rabun jauh bisa dipicu oleh berbagai 

faktor seperti faktor keturunan, kebiasaan buruk anak yaitu terlalu 
dekat ketika melihat suatu obyek, membaca sambil tiduran atau 
belajar dengan pencahayaan yang kurang. Selain itu, kurangnya 
aktivitas bermain di luar juga makin memperbesar kemungkinan 
anak mengalami mata minus. Pada saat anak bermain di luar 
rumah, anak akan memandang ruang yang luas dengan jarak 
pandang tak terhingga sehingga anak akan terlatih memfokuskan 
pandangan pada obyek yang jauh. Hal ini sangat bermanfaat  untuk 
kesehatan mata anak-anak kita.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?
 Segera periksakan ke dokter mata jika Anda mendapati 

gejala yang mengarah pada gangguan penglihatan pada anak. 
Dokter akan melakukan beberapa tahap pemeriksaan mata 
yang sedikit berbeda dengan pemeriksaan pada orang dewasa. 
Jangan sembarangan memakaikan kacamata pada anak. Anda 
harus membeli lensa kacamata yang sesuai dengan resep dokter 
mata. Sedangkan masalah model frame atau bingkai kacamata 
hendaknya dipilih yang sesuai dengan bentuk wajah anak dan tidak 
kebesaran sehingga bisa mengurangi rasa percaya diri anak. Anda 
juga bisa menambahkan tali penggantung untuk menghindari 
terjatuhnya kacamata ketika anak beraktivitas. Pastikan juga bingkai 
kacamatanya tidak menimbulkan alergi jika anak memang memiliki 
jenis kulit yang sensitif. 

 Selain memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 
kacamata, Anda juga harus memperhatikan faktor psikologis anak. 
Besarkan hatinya dan jangan memanggilnya dengan panggilan 
“kutu buku” atau “profesor” untuk meledek keadaan anak yang 
memaki kacamata di usia dini. Ajarkan anak untuk tetap bersyukur 
dengan kondisi penglihatannya. Berikan semangat dan motivasi 
bahwa ia tetap bisa beraktivitas seperti teman-temannya yang lain. 
Demikianlah penjelasan singkat mengenai fenomena rabun jauh 
pada anak kecil. Semoga bermanfaat.
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add "PIN BB" Kesehatan Muslim

32356208
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Nutrisi Untuk 
Mata Sehat
Penulis: dr. Liz Marisa

Mata adalah jendela dunia, karena dengan mata kita dapat 
melihat warna-warni dunia. Lebih dari itu, mata yang 
sehat juga menunjang kita beraktivitas dengan baik dan 

leluasa, sedangkan mata yang sakit akan menghambat  aktivitas, apalagi 
bila penyakit tersebut menyebabkan gangguan penglihatan yang parah 
atau bahkan kebutaan. Mengingat fungsinya yang sangat vital, tidaklah 
berlebihan bila sebaiknya kita berusaha menjaganya agar tetap sehat 
sepanjang usia kita. 

Salah satu langkah penjagaan terhadap kesehatan  mata adalah dengan 
mengkonsumsi nutrisi yang berguna bagi kesehatan mata. Saat ini,  
penelitian mengenai nutrisi yang dapat membantu mencegah penyakit 
mata terus dilakukan. Para ilmuwan terus mempelajari makanan yang 
dapat membantu mencegah beberapa penyakit mata, mengingat penyakit 
mata adalah penyebab utama kecacatan di berbagai negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa nutrisi berguna 
dalam menjaga kesehatan mata dan mencegah beberapa penyakit mata. 
Beberapa penyakit mata terutama yang bersifat degeneratif (muncul 
seiring pertambahan usia), seperti katarak dan degenerasi makula ( Age-
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related Macular Degeneration /AMD), ternyata dapat dicegah melalui 
modifikasi nutrisi yang kaya dengan buah-buahan dan sayuran. Kedua 
penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan tersebut dipercaya 
dipengaruhi oleh stress oksidatif, yang terjadi akibat ketidakseimbangan 
radikal bebas yang beredar dalam tubuh dengan jumlah antioksidan. 
Radikal bebas ini akan merusak sel-sel tubuh dengan mengambil 
elektron sel-sel tubuh yang normal, melalui proses oksidasi. Di mata, 
proses oksidasi yang berlebihan ini akan mempengaruhi protein 
dan lemak dalam lensa mata sehingga menyebabkan kekeruhan dan 
kerusakan lensa mata yang menimbulkan katarak. Nutrisi yang kaya 
antioksidan dapat mencegah dan memperlambat proses ini. Radikal 
bebas dapat berasal dari makanan yang tidak sehat, polusi, beberapa 
bahan kimia, rokok, dan radiasi ultraviolet. Beberapa radikal bebas 
dapat timbul dari metabolisme normal setiap hari. Itulah sebabnya, 
orang-orang tanpa faktor risiko terkena radikal bebas pun memerlukan 
nutrisi yang kaya antioksidan yang berasal dari makanan sehat.

Menurut Jennifer K. Nelson, MS, RD, direktur clinical dietetics dan 
asosiasi professor gizi di Mayo School of Health Sciences, Rochester, 
Minn, beberapa nutrisi yang berguna bagi kesehatan mata adalah: 
vitamin C dan E, karotenoid, beta karoten, lutein, zeaxanthin, 
omega-3 asam lemak, seng, vitamin B6, B9 (asam folat), dan B12,” 

“Antioksidan, terutama lutein, dapat membantu mencegah 
terbentuknya produk limbah dalam retina, yang pada gilirannya 
membantu mengurangi risiko AMD. Folat dan vitamin B6 dapat 
mengurangi kehadiran homosistein kimia darah, yang menurunkan 
risiko AMD. Antioksidan juga membantu mencegah koagulasi 
protein dalam lensa yang dapat menyebabkan katarak,” lanjut Nelson.  
National Eye Institute’s Age-Related Eye Disease Study (AREDS) 
menemukan bahwa, konsumsi suplemen tertentu dosis tinggi 
seperti vitamin E, beta karoten, seng, dan tembaga dapat mencegah 
perkembangan AMD ke tahap lanjut. 

Berikut ini penjelasan masing-masing nutrisi 
yang bermanfaat bagi mata:
Vitamin A/ Beta-carotene

Zat ini merupakan nutrisi paling penting untuk kesehatan 
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mata. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja, 
xerophtalmia atau mata kering, ulkus kornea, dan kelopak mata 
bengkak. Xerophtalmia yang tidak dirawat dapat menyebabkan tragedi 
penglihatan, yaitu kebutaan. Di negara berkembang, kekurangan vitamin 
A adalah salah satu penyebab kebutaan yang banyak terjadi.  
Vitamin A juga dapat mencegah terjadinya katarak dan kebutaan 
yang berhubungan dengan degenerasi makula. Setengah wortel setiap 
hari cukup untuk  memenuhi dosis rekomendasi harian vitamin A. 
Berdasarkan US RDA (rekomendasi kebutuhan harian), kebutuhan 
vitamin A untuk laki-laki berumur 11 tahun ke atas adalah 1.000 
retionol equivalents (RE), sedangkan  untuk perempuan berumur 
11 tahun ke atas adalah 800 RE. Vitamin A juga ditakar dalam unit 
internasional (IU).  1 RE sama dengan 10 IU untuk produk tanaman 
dan sama dengan  3,3 IU untuk produk hewani. Takaran ini setara 
dengan  setengah wortel untuk asupan sehari. Makanan lainnya 
yang kaya vitamin A adalah: minyak ikan cod, ubi manis, hati dan 
butternut squash.

  Vitamin C
Vitamin yang larut air ini adalah komponen dari jaringan dalam 

tubuh yang sangat penting untuk mata. Sebagai antioksidan, vitamin 
C juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.  
Dengan demikian, vitamin ini membantu melindungi dari penyakit-
penyakit mata. Pepaya, jeruk, jus anggur, strawberry, paprika hijau, 
tomat, dan bunga kol adalah jenis makanan yang mengandung vitamin 
ini.

  Vitamin E
Vitamin larut dalam lemak yang juga dikenal dengan alpha 

tocopherol ini adalah antioksidan yang sangat bermanfaat untuk 
melindungi kesehatan mata dari katarak dan degenerasi makula 
akibat usia. Sumber vitamin E adalah: kacang Almond, minyak bunga 
matahari dan minyak jagung, mangga, hazelnut, kacang pistachio dan 
kacang-kacangan lain.

  Carotenoids
Karoten berhubungan dengan pigmen tanaman alami dan 

membantu memberikan warna-warna pada sayuran dan buah. Lutein 
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dan zeaxanthin adalah dua di antara jenis karotenoid yang dapat 
melindungi mata dari penurunan kondisi dan penyakit. Lutein dapat 
ditemukan pada makanan seperti bayam, selada, kol, brokoli, kacang 
hijau dan banyak sayuran dan buah yang berwarna kuning dan oranye, 
sementara zeaxanthin dapat ditemukan dalam paprika oranye, jagung 
dan beberapa sayuran hijau.

  Zat Besi
Zat besi  adalah mineral penting yang ditemukan dalam setiap sel 

tubuh, zat besi membantu kesehatan tubuh, terutama mata, dan dapat 
ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti daging merah, ayam, 
oyster, buncis, yoghurt, susu, sereal dan kacang- kacangan.

Bioflavonoids (Flavonoids)
 Bioflavonoid  dapat mencegah katarak dan degenarasi makula 

dengan menghambat kerja enzim aldose reduktase yang berperan 
dalam pembentukan katarak. Flavonoid juga dapat melindungi 
pembuluh darah pada mata, sehingga secara otomatis akan 
memperkuat kornea dan retina mata. Sumber bioflavonoid adalah: teh, 
bilberry, blueberry, cherry, kacang-kacangan, dan produk kedelai.

Asam lemak omega 3
Asam lemak omega 3 dapat membantu mencegah degenarasi 

makula dan kekeringan pada mata. Sumber makanan yang kaya 
nutrisi ini adalah: ikan dari laut dingin, seperti: salmon, mackarel, dan 
herring, minyak ikan, walnuts, dan flaxseed. 

Selenium
Selenium bersama dengan karotenoid, vitamin C dan E dapat 

mengurangi risiko perkembangan degenarasi makula. Sumber 
makanan yang kaya selenium adalah: makanan laut (seafood), kacang 
Brazil, beras merah,  dan mie. Kebutuhan sehari selenium yang 
direkomendasikan (RDA) adalah: 55 mcg, sedangkan untuk wanita 
hamil dan menyusui  masing-masing adalah 60 mcg 70 mcg.

Vitamin D
Vitamin D dapat diperoleh dengan mengkonsumsi  ikan salmon, 
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sarden, mackarel, atau susu, sedangkan sumber terbaik vitamin D adalah 
sinar matahari.

Seng 
Seng membantu mengurangi risiko rabun senja, sekaligus membantu 

mengurangi risiko degenerasi makula. Sumber seng adalah kerang, daging 
sapi, kepiting, dan daging kalkun. Kebutuhan harian seng adalah : 11mg 
untuk laki-laki, 8mg untuk perempuan,   11 mg untuk wanita hamil dan 
12 mg untuk wanita menyusui.

Para ahli merekomendasikan untuk memenuhi kebutuhan harian 
nutrisi-nutrisi mata tersebut melalui makanan-makanan alami, bukan 
dari suplemen, kecuali apabila disarankan  oleh ahli mata. Ringkasnya, 
kita dapat memenuhi kebutuhan akan nutrisi-, nutrisi tersebut dengan 
mengkonsumsi 5 sampai 9 porsi buah-buahan  dan sayuran setiap hari, 3 
porsi biji-bijian dan sereal setiap hari, serta dua porsi ikan atau makanan 
laut setiap minggunya. Sayuran hijau yang hendak dikonsumsi sebaiknya 
tidak dimasak terlalu matang agar kita tidak kehilangan kandungan 
nutrisinya. 

Beberapa makanan juga terbukti dapat mengganggu kesehatan mata, 
dan sebaiknya sebaiknya dihindari, seperti diet tinggi karbohidrat. 
Penelitian yang dimuat oleh Investigative Ophthalmology & Visual 
Science pada bulan Juni 2010 menemukan bahwa diet tinggi karbohidrat 
dapat meningkatkan risiko katarak. Jenis makanan lain yang juga perlu 
dihindari adalah makanan yang digoreng, makanan yang diawetkan, 
ijasnack dengan kadar gula tinggi, minuman ringan (soft drinks), makanan 
dengan kadar garam yang tinggi, makanan cepat saji (fast food), dan chips.

Ternyata, benarlah anjuran orang-orang tua dahulu, bahwa buah-
buahan dan sayuran hijau adalah makanan penting bagi mata. Oleh 
karena itu, apabila kita peduli pada kesehatan mata dan menginginkan 
penglihatan yang baik sampai usia senja, jangan lupakan kedua 
jenis makanan ini dalam menu keseharian kita. Sebaiknya juga kita 
mempelajari  cara mengolah buah dan sayur sehingga nutrisi pentingnya 
tidak hilang dan dapat diserap tubuh dengan sempurna. Satu hal yang 
perlu diingat adalah, tidak ada hal yang instan dalam menjaga kesehatan 
tubuh, termasuk mata . Jadi, penuhi nutrisi untuk mata sedini mungkin, 
sebelum kita terlambat dan menyesal karena kehilangan jendela dunia 
kita.
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Mitos Terkait Penyakit Mata
Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Berikut beberapa mitos terkait dengan mata dan penyakitnya:
1.Membaca dengan posisi tidur bisa menyebabkan mata minus
Ini tidak selalu,  karena yang menyebabkan mata menjadi rusak adalah cahaya 

terkadang tertutup dengan buku, sehingga cahaya tidak maksimal. Kemudian posisi tidur 
juga menyebabkan mata cepat lelah. Jika kita baca sambil tidur dengan memperhatikan 
hal ini maka mata insyaAllah tidak terganggu.

2. Pengguna kacamata harus menggunakan kacamata terus agar mata tidak 
semakin parah

Ini tidak benar dan tidak mesti, kaca mata hanya membantu untuk fokus melihat 
dengan lebih baik. Tidak memakai kacamata juga tidak mengapa. Hanya saja jika tidak 
menggunakan kacamata, terkadang seseorang harus fokus dan memaksakan untuk 
melihat sesuatu, inilah yang menyebabkan mata menjadi tidak nyaman.

3.Sering mengintip menyebabkan mata bintitan
Tentu tidak benar, karena bintitan atau istilah kedokterannya hordeolum disebabkan 

oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kelenjar mata. Tidak ada kaitannya dengan 
mengintip

4.Semua mata merah bisa disembuhkan dengan tetes mata
Tidak semua mata merah penyebabnya adalah iritasi atau infeksi dan tetas mata juga 

bergama jenisnya. Sehingga tidak bisa dipukul rata kalau mata merah langsung ditetes 
dengan obat tetes mata.

5.Banyak makan wortel bisa mengobati rabun jauh
Memang wortel mengandung vitamin A, akan tetapi berguna untuk menjaga 

kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti xeroftalmia (mata menjadi kering) atau 
rabun senja (penglihatan yang terganggu di saat gelap/malam hari). Sedangkan rabun 
jauh adalah masalah lensa.

6.Bekerja lama di depan komputer bisa merusak mata
Ini tidak mesti, yang menyebabkan rusak adalah mata tidak diistirahatkan dan posisi 

yang salah ketika berhadapan dengan komputer. Jika posisi benar, yaitu tegak lurus dan 
posisi duduk mantap kemudian selang beberapa jam mata diistirahatkan, maka mata 
insyaAllah tetap sehat

7. Melihat gerhana matahari secara langsung bisa merusak mata
Ini tidak benar, karena melihat langsung gerhana matahari sebagian sama saja dengan 

melihat langsung matahari penuh. Tidak ada yang berbeda jauh, memang benar jika 
melihat matahari langsung dengan lama bisa merusak mata karena cahaya yang masuk 
berlebihan dan bisa merusak mata
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Tetes mata Tidak 
Membatalkan 
Puasa
Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Apakah tetes mata membatalkan puasa? Pendapat lebih kuat 
tentang masalah ini adalah sebagaimana yang dijelaskan syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah . Beliau berkata,

 “Pendapat yang lebih kuat adalah (celak mata) tidak membatalkan 
puasa. Karena puasa adalah bagian dari agama yang membutuhkan 
dalil khusus dan dalil umum untuk mengetahuinya. Seandainya perkara 
ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa dan dapat 
membatalkan puasa, tentu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wjaib 
menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini dijelaskan oleh beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, tentu para sahabat akan menyampaikannya 
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pada kita sebagaimana ajaran Islam lainnya sampai pada kita. Karena 
tidak ada satu orang ulama pun menukil hal ini dari beliau shallallahu 
‘alaihi wa sallam baik berupa hadits shahih, dha’if, musnad (sampai 
sanadnya ke Nabi) ataupun mursal (sanadnya terputus dari Tabi’in ke 
Nabi), dapat disimpulkan bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 
tidak menyebutkan perkara ini (sebagai pembatal). Sedangkan hadits 
yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadits 
yang dha’if (lemah). Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam 
sunannya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadits 
tersebut juga tidak terdapat dalam musnad Ahmad dan kitab-kitab 
lainnya.” (Majmu’ Al-Fatawa Ibnu Taimiyyah).

Ulama di masa sekarang juga berselisih 
pendapat apakah tetes mata membatalkan 
puasa atau tidak.

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat mayoritas ulama 
kontemporer bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa. Ulama yang 
berpendapat seperti ini yaitu Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin 
Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, dan Dr. Wahbah Az 
Zuhaili.

Alasan  mereka:
1. Tetes mata ketika  masuk pada lubang mata hanyalah sedikit, 

hanya satu atau dua tetes saja. Jika hanya sedikit, maka dimaklumi/
diberi udzur sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa.

2. Tetes mata ketika masuk dalam saluran maka ia langsung terserap 
(sebagiannya) dan tidak mengalir terus hingga kerongkongan.

3. Tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada nash (dalil 
yang tegas) yang menyatakannya sebagai pembatal. Ditambah lagi mata 
bukanlah saluran tempat masuknya zat makanan dan minuman.

Pendapat kedua: Tetes mata membatalkan puasa. Ulama 
kontemporer yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Muhammad 
Al Mukhtar As Sulami dan Dr. Muhammad Alfiy.

Alasan mereka:
1. Diqiyaskan dengan celak mata karena pengaruhnya sampai ke 

kerongkongan.
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Sanggahan: celak mata telah dijelaskan sebelumnya memang terdapat 
perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang lebih tepat, celak mata tidak 
membatalkan puasa. Maka tetes mata tidak bisa diqiyaskan dengan celak 
mata.

2. Allah telah menetapkan bahwa ada saluran yang menghubungkan 
mata dan hidung hingga ke kerongkongan.

Sanggahan: Tetes mata yang masuk pada lubang mata hanyalah sedikit 
sekali dan jika hanya sedikit, berarti diberi udzur sebagaimana berkumur-
kumur ketika puasa.

Jadi, Pendapat yang lebih tepat, tetes mata tidak  membatalkan puasa 
sebagaiamana beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas.
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Mandi Wajib Ketika Sakit
Oleh: Ustadz Ammi Nur Baits, ST. BA

Pertanyaan :

Assalamu alaikum ustadz. Apabila seseorang tdk bisa mandi wajib krn 
sakit, tapi dia bisa berwudhu, apakah dia berwudhu atau bertayammum? 
Syukran.

Jawaban:

Wa alaikumus salam wa rahmatullah
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,
Allah berfirman,

َلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم إىَِل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا  َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ َيا أَيُّ

ُروا َوإِْن ُكْنُتْم َمرَْض أَْو َعَل َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد  هَّ ِبُرُءوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبْيِ َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ

ِمْنُه

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, maka wudhulah: basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata 
kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit 
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau 
berhubungan badan dengan wanita, lalu kamu tidak mendapatkan air, 
maka bertayammumlah dengan tanah yang suci; usaplah mukamu dan 
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tanganmu dengan tanah itu.. (QS. Al-Maidah: 6).
Ayat dia atas menjelaskan tata cara bersuci dalam islam. Allah sebutkan, 

bahwa cara bersuci ada  dua :

a. Wudhu bagi orang yang mengalami hadats kecil

b. Mandi besar bagi orang yang mengalami hadats besar

Kemudian Allah sebutkan dua keadaan yang menyebabkan seseorang tidak 
memungkinkan menggunakan air,

a. Karena sakit

b. Karena tidak menjumpai air ketika safar

Ketika mengalami kondisi semacam ini, Allah perintahkan untuk mengganti 
kewajiban wudhu dan mandi besar dengan tayamum,

”jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 
air atau berhubungan badan dengan wanita, lalu kamu tidak mendapatkan air, 
maka bertayammumlah..”

Karena itu, yang benar, mandi junub tidak diganti dengan wudhu, 
namun diganti dengan tayamum. Anggapan orang bahwa jika tidak 
mampu mandi junub diganti dengan wudhu adalah anggapan yang 
menyalahi ayat di atas. Kemudian, seusai tayamum, dia bisa langsung 
shalat dan tidak diperintahkan untuk tayamum kedua. Kecuali jika 
dia batal, maka dia ulangi tayamum untuk menghilangkan hadats 
kecilnya.

Disamping ayat di atas, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. 
Diantaranya,

Pertama, keterangan Imran bin Husain radhiyallahu ‘anhu, dalam sebuah 
hadis panjang,

Dalam sebuah safar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami 
shalat subuh. Seusai shalat, beliau melihat ada satu sahabat yang menyendiri 
dan tidak ikut jamaah. Beliaupun menghampirinya. “Mengapa kamu tidak ikut 
shalat jamaah bersama kami?” tanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. ”Saya 
sedang junub, sementara tidak ada air.” Jawab sahabat. Kemudian Nabi shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ِعيِد، فَإِنَّهُ يَْكِفيَك َعلَْيَك بِالصَّ

”Kamu gunakan tanah untuk tayamum. Itu cukup bagimu.” (HR. Bukhari 
344, Nasai 321 dan yang lainnya).

Kedua, hadis Ammar bin Yasir
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutusku untuk satu keperluan 
penting. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menjumpai air. Akhirnya 
aku bergulung-gulung di tanah seperti binatang. Sesampainya di Madinah, aku 
sampaikan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau 
menyarankan tayamum,

إِنََّما َكاَن يَْكِفيَك أَْن تَْصنََع َهَكذَا، فََضَرَب بَِكفِِّه َضْربَةً َعلَى األَْرِض، ثُمَّ نَفََضَها، ثُمَّ َمَسَح بِِهَما َظْهَر َكفِِّه 
بِِشَماِلِه أَْو َظْهَر ِشَماِلِه بَِكفِِّه، ثُمَّ َمَسَح بِِهَما َوْجَههُ

Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini: beliau menepukkan 
kedua telapak tangannya di tanah, kemudian beliau meniupnya 
dan mengusapkannya ke kedua telapak tangannnya, kemudian 
mengusapkan ke wajahnya. (HR. Bukhari 347 dan Muslim 368)

Catatan:

Orang junub yang tidak bisa mandi karena tidak memiliki air, dia wajib 
mandi setelah menemukan air.

Dalam hadis Imran bin Husain di atas, setelah rombongan Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam memiliki banyak air, beliau memberikan seember air kepada 
sahabat yang junub agar digunakan untuk mandi. Sahabat menceritakan,

َوَكاَن آِخُر ذَاَك أَْن أَْعَطى الَِّذي أََصابَتْهُ الَجنَابَةُ إِنَاًء ِمْن َماٍء، قَاَل: »اْذَهْب فَأَْفِرْغهُ َعلَْيَك«

Hingga akhirnya, beliau berikan seember air kepada orang yang 
tadi mengalami junub, dan bersabda “Ambil ini dan gunakan untuk 
mandi.“(H.R Bukhari 344).

Kita tahu, orang ini sudah diperintahkan Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam untuk tayamum ketika hendak shalat subuh.

Imam Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, mengatakan,

وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكاٍف عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله، ولهذا أمره النبي 
صلى هللا عليه وسلم أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة، وهذا القول هو الراجح من 

أقوال أهل العلم.

Hadis ini dalil bahwa tayamum bisa menggantikan air. Akan tetapi, 
jika dia menemukan air, dia wajib menggunakannya. Karena itu, 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan orang ini untuk 
mandi, padahal dia tidak mengalami junub yang kedua. Inilah 
pendapat yang kuat diantara pendapat ulama. (Majmu’ Fatawa wa 
Rasail, Ibnu Utsaimin, Jilid 11, Bab Tayamum).

Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a’lam.
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Anugrah Mata Tidak 
Sebanding Dengan Ibadah 
Seumur Hidup
Oleh: dr. Raehanul Bahraen

Anugrah dan kenikmatan yang diberikan Allah sangat banyak 
kepada kita. Semuanya tahu bahwan kenikmataan itu tidak 
bisa bisa dihitung dan Allah juga menegaskan dalam Al-

Qur’an. Allah Ta’ala berfirman,

وا ِنْعَمَة اللَِّه اَل ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغُفوٌر رَِحيٌم َوإِْن َتُعدُّ

”Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.“ ( An Nahl: 18).

Dan ditegaskan juga bahwa kebanyakan manusia sering lupa dan mengingkari nik-
mat Allah. Allah Ta’ala berfirman,

اٌر وا ِنْعَمَة اللَِّه اَل ُتْحُصوَها إِنَّ اْلِْنَساَن لََظُلوٌم َكفَّ َوإِْن َتُعدُّ
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“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 
menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat 
mengingkari (nikmat Allah).” (Ibrahim: 34)

Berikut adalah salah satu kisah yang menunjukkan bahwa ternyata 
nikmat yang kita dapat tidak sebanding dengan ibadah apapun yang 
kita lakukan dan berapapun banyaknya.  Berikut kisahnya:

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menuju kami, lalu 

bersabda, ‘Baru saja kekasihku Malaikat Jibril keluar dariku dia 
memberitahu, ‘Wahai Muhammad, Demi Dzat yang mengutusmu 
dengan kebenaran. Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di 
antara sekian banyak hambaNya yang melakukan ibadah kepadaNya 
selama 500 tahun, ia hidup di puncak gunung yang berada di tengah 
laut. Lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak 
lautan tersebut dari masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 
farsakh. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya 
seukuran jari, airnya sangat segar mengalir sedikit demi sedikit, hingga 
menggenang di bawah kaki gunung.

Allah juga menumbuhkan pohon delima, yang setiap malam 
mengeluarkan satu buah delima matang untuk dimakan pada siang 
hari. Jika hari menjelang petang, hamba itu turun ke bawah mengambil 
air wudhu’ sambil memetik buah delima untuk dimakan. Kemudian 
mengerjakan shalat. Ia berdoa kepada Allah Ta’ala jika waktu ajal 
tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan mohon agar 
jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya sehingga ia 
dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga.

Demikianlah kami dapati, jika kami lewat dihadapannya ketika kami 
menuruni dan mendaki gunung tersebut.

Selanjutnya, ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat ia dihadapkan 
di depan Allah Ta’ala, lalu Allah berfirman, ‘Masukkanlah hambaKu ini 
ke dalam Surga karena rahmatKu.’ Hamba itu membantah, ‘Ya Rabbi, 
aku masuk Surga karena perbuatanku.’

Allah Ta’ala berfirman, ‘Masukkanlah hambaKu ini ke dalam 
Surga karena rahmatKu.’ Hamba tersebut membantah lagi, ‘Ya Rabbi, 
masukkan aku ke surga karena amalku.’

Kemudian Allah Ta’ala memerintah para malaikat, ‘Cobalah kalian 
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timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang Aku berikan 
kepadanya dengan amal perbuatannya.’

Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan yang dimilikinya 
lebih berat dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun, belum 
lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Allah Ta’ala berfirman, 
‘Sekarang masukkanlah hambaKu ini ke Neraka!’

Kemudian ia diseret ke dalam api Neraka. Hamba itu lalu berkata, 
‘Ya Rabbi, benar aku masuk Surga hanya karena rahmat-Mu, 
masukkanlah aku ke dalam SurgaMu.’

Allah Ta’ala berfirman, ‘Kembalikanlah ia.’
Kemudian ia dihadapkan lagi di depan Allah Ta’ala, Allah Ta’ala 

bertanya kepadanya, ‘Wahai hambaKu, Siapakah yang menciptakanmu 
ketika kamu belum menjadi apa-apa?’ 
Hamba tersebut menjawab, ‘Engkau, wahai Tuhanku.’

Allah bertanya lagi, ‘Yang demikian itu karena keinginanmu sendiri 
atau berkat rahmatKu?’ 
Dia menjawab, ‘Semata-mata karena rahmatMu.’

Allah bertanya, ‘Siapakah yang memberi kekuatan kepadamu 
sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun?’ Dia 
menjawab, ‘Engkau Ya Rabbi.’

Allah bertanya, ‘Siapakah yang menempatkanmu berada di 
gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu 
air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin, lalu setiap malam 
memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya satu tahun 
sekali? Di samping itu semua, kamu mohon kepadaKu agar Aku 
mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi 
permintaanmu!?’ Hamba itu menjawab, ‘Engkau ya Rabbi.’

Allah Ta’ala berfirman, ‘Itu semua berkat rahmatKu. Dan hanya 
dengan rahmatKu pula Aku memasukkanmu ke dalam Surga. 
Sekarang masukkanlah hambaKu ini ke dalam Surga! HambaKu 
yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu wahai 
hambaKu.’ Kemudian Allah Ta’ala memasukkanya ke dalam Surga.”

Jibril ‘Alaihis Salam melanjutkan, “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat Rahmat Allah 
Ta’ala.” (HR. Al-Hakim, 4/250.) [Sumber : 99 Kisah Orang Shalih, 
penerbit Darul Haq]
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Dalam riwayat yang lain: kemudian kenikmatan mata yang telah 
Allah berikan kepada ahli ibadah tersebut ditimbang dengan seluruh 
amal ibadahnya selama 500 tahun ternyata timbangan anugran 
matanya lebih berat.

Demikianlah, yang perlu kita perhatikan pula bahwa kita jangan 
terlalu bangga dengan amal perbuatan kita dan mengabaikan berbagai 
kenikmatan yang Allah berikan.

أَنَّ أََبا ُهَرْيرََة َقاَل َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه – صل الله عليه وسلم – َيُقوُل » لَْن ُيْدِخَل أََحًدا َعَمُلُه 

َدِن اللَُّه ِبَفْضٍل َورَْحَمٍة  اْلَجنََّة « . َقاُلوا َوالَ أَْنَت َيا رَُسوَل اللَِّه َقاَل » الَ ، َوالَ أََنا إاِلَّ أَْن َيَتَغمَّ

  
Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Amal seseorang tidak akan 
memasukkan seseorang ke dalam surga.“ ”Engkau juga tidak wahai 
Rasulullah?“, tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, ”Aku pun 
tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah“ (HR. 
Muslim)
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Lotus Birth: 

Antara Fakta Medis 

dan Kepercayaan

Penulis: dr. Liz Marisa
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Zaman yang semakin maju ternyata tidak serta merta menyebabkan 
orang meninggalkan hal-hal yang bersifat alami. Fakta yang berkembang 
justru sebaliknya. Banyak orang yang tertarik untuk beralih kepada hal-
hal yang bersifat lebih alami dalam banyak hal, seperti dalam pengobatan, 
termasuk juga teknik melahirkan. Setelah water birth dan hypnobirthing, 
saat ini muncul pula metode melahirkan bernama lotus birth, yaitu proses 
melahirkan bayi dengan tetap membiarkan plasenta terhubung dengan 
tali pusat bayi selama beberapa hari. Hal ini berarti plasenta dan tali pusat 
yang menempel di pusar bayi tidak langsung dipotong seusai persalinan, 
namun dibiarkan mengering dan terputus sendiri. 

Metode melahirkan ini awalnya banyak dipraktekkan di negara 
Tibet yang beragama Budha, suku Aborigin di Australia, dan Bali, 
yang mayoritas beragama Hindu. Praktek oleh tenaga medis pertama 
kali diperkenalkan di Amerika, dan saat ini juga banyak dilakukan 
di Australia. Para ibu yang pernah melakukan lotus birth mengaku 
merasakan banyak manfaatnya, terutama manfaat psikologis, seperti 
kedekatan ibu dan bayi, kedamaian, ketenangan, dan perasaan tetap 
terhubung dengan bayinya walaupun bayi itu telah dilahirkan. 

Selain manfaat psikologis, para penganjur lotus birth juga 
mempercayai beberapa manfaat metode ini, yaitu: 

 Metode melahirkan ini lebih alami
 Bayi mendapat tambahan darah dari ibunya sekitar 100 ml, 
sehingga bayi tidak kekurangan hemoglobin, dapat mencegah 
bayi kekurangan zat besi,  dan membuat bayi memiliki keke-
balan tubuh yang tinggi, karena diklaim bahwa darah yang 
masih mengalir dari plasenta dapat memberikan tambahan 
oksigen, makanan dan antibodi untuk bayi.
 Tambahan darah ini juga memastikan bayi mendapatkan pa-
sokan darah yang cukup untuk jantung dan otaknya 
 Dalam kepercayaan para praktisi lotus birth, plasenta juga 
merupakan bagian dari organ bayi yang tersambung den-
gan ibunya. Pemutusan paksa (dengan dipotong seperti yang 
dilakukan praktisi medis pada umumnya) dapat dikatakan 
sebagai perlakuan yang kurang manusiawi. Selain itu, lotus 
birth juga bisa dikatakan sebagai metode penghormatan ter-
hadap bayi dan membiarkannya memasuki dunia dengan da-
mai, tanpa paksaan.
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Pada metode lotus birth, tali pusat bayi sama sekali tidak diklem 
dan dipotong hingga terlepas dengan sendirinya. Waktu lepasnya 
plasenta dan tali pusat ini dapat mencapai 3 sampai 10 hari, dan 
dalam waktu tersebut, ibu harus selalu membawa plasenta bersama 
bayinya. Plasenta biasanya  diletakkan dalam tempat seperti 
tupperware atau baskom, dengan diberi garam, wangi-wangian, atau 
rempah-rempah untuk mengurangi bau tidak sedap.  Meskipun 
diminati dan mulai banyak dipraktekkan, metode ini belum 
dilakukan di rumah sakit, melainkan hanya di klinik-klinik bersalin 
atau rumah-rumah bidan, karena dari sisi medis, metode ini masih 
belum diakui keefektifan dan keamanannya.

Menurut juru bicara Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists (RCOG) yang dimuat oleh Wikipedia, belum ada 
bukti yang mendukung adannya manfaat kesehatan bagi bayi yang 
dilahirkan dengan metode lotus birth. Sebaliknya, menurutnya, 
apabila dibiarkan selama beberapa saat setelah kelahiran, maka akan 
ada peningkatan risiko infeksi pada plasenta yang dapat menyebar 
ke tubuh bayi. Plasenta rentan terkena infeksi, karena mengandung 
banyak darah. Selain itu, setelah dilahirkan, plasenta merupakan  
jaringan mati yang tidak dapat mengalirkan darah lagi. RCOG juga 
merekomendasikan bahwa bayi yang dilahirkan dengan metode 
lotus birth harus diawasi dengan seksama agar tidak mengalami 
infeksi.

Seperti yang diketahui, prosedur medis yang umum dilakukan 
ketika persalinan adalah memotong tali pusat dengan segera untuk 
mencegah perdarahan setelah melahirkan (postpartum hemorrhage). 
Manfaat dari tidak memotong tali pusat seperti yang dilakukan 
pada lotus birth belum didukung oleh data-data penelitian 
ilmiah, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan. 
Memang, terdapat beberapa penelitian tentang manfaat penundaan 
pemotongan tali pusat selama 1 sampai 3 menit setelah keluarnya 
bayi, atau setelah tali pusat berhenti berdenyut, terhadap kesehatan  
bayi.  

Hasil beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
penundaan pemotongan tali pusat  1 sampai 3 menit setelah 
kelahiran terbukti efektif dalam mencegah anemia pada bayi baru 
lahir hingga beberapa bulan setelahnya. Penundaan pemotongan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Obstetricians_and_Gynaecologists
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Obstetricians_and_Gynaecologists
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plasenta ini terbukti meningkatkan kadar hemoglobin, kadar 
hematokrit, dan kadar simpanan besi (ferritin). Penundaan sampai 
3 menit juga terbukti meningkatkan volume darah bayi sebanyak 
20ml/kg BB dan penambahan kadar besi sebanyak 30-50mg/
kg BB, sehingga bermanfaat dalam mencegah terjadinya anemia 
pada bayi baru lahir. Penundaan pemotongan tali pusat selama 
beberapa menit atau sampai plasenta berhenti berdenyut juga telah 
dipraktekkan pada bayi-bayi prematur, dan terbukti bermanfaat. Hal 
ini dikarenakan karena beberapa bayi prematur mengalami anemia, 
sehingga penundaan pemotongan tali pusat yang dapat membantu 
meningkatkan kadar hemoglobin dan volume sel darah merah 
bermafaat bagi mereka.

Beberapa permasalahan kesehatan bayi baru lahir yang 
dikhawatirkan juga diteliti pada penelitian tersebut, seperti: 
hiperbilirubinemia (peningkatan kadar bilirubin akibat peningkatan 
kadar hemoglobin dalam darah bayi), polisitemia (peningkatan 
persentase volume sel darah merah di dalam darah sampai 65% 
atau lebih), transient tachipnea (peningkatan frekuensi nafas bayi 
baru lahir akibat keterlambatan penyerapan cairan paru-paru), 
dan perdarahan pasca melahirkan. Akan tetapi, hampir semua 
penelitian tidak dapat membuktikan hubungan yang signifikan 
antara penundaan pemotongan tali pusat selama 1-3 menit dengan 
timbulnya berbagai gangguan kesehatan tersebut. 

 Berdasarkan fakta-fakta medis yang ada, dapat disimpulkan 
sementara bahwa belum ada pedoman medis tentang waktu 
yang tepat untuk pemotongan tali pusat, akan tetapi, terdapat 
beberapa bukti bahwa penundaan pemotongan tali pusat selama 
1 sampai 3 menit ternyata bermanfaat bagi bayi baru lahir dan 
tidak menimbulkan efek yang membahayakan baik bagi ibu dan 
bayi. Sedangkan membiarkan tali pusat selama beberapa hari 
seperti dalam metode lotus birth belum dapat diakui secara ilmiah. 
Selain itu, ternyata  praktek ini juga berasal dan berkembang dari 
kepercayaan orang-orang di luar agama  Islam. Jadi, bagi Anda yang 
mulai melirik metode ini, ada baiknya untuk mempertimbangkan 
kembali antara manfaat dan kerugiannya.
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