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Penyebab Kebutaan Paling Berbahaya

Sumber gambar: images.google.com

Retinopati Diabetik merupakan
komplikasi kronik Diabetes Melitus
(DM) karena kerusakan vaskular
retina yang dapat menimbulkan
kebutaan dan umumnya dipengaruhi
oleh beberapa faktor resiko,
diantaranya usia dan lama menderita
DM, kadar gula darah, serta penyakit
yang menyertai.
Sekitar 40% dari kasus DM berisiko
mengalami retinopati diabetik, bahkan
8% terancam resiko kebutaan

Dianjurkan sedini mungkin dilakukan
pemeriksaan mata secara teliti dan detail
pada pasien DM untuk mengetahui bila
terjadi komplikasi pada mata sehingga
dapat ditentukan terapi secara tepat dan
cepat.
Berbagai penunjang diagnostik dapat
membantu untuk mendeteksi kelainan
mata akibat komplikasi DM, dengan
menggunakan Optical Coherence
Tomography (OCT).
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Menurut WHO tahun 2002, retinopati
diabetic merupakan penyebab
kebutaan yang mencapai 4,8% di
seluruh dunia. Berdasarkan studi
Retinopati Diabetik, di Amerika dan
Inggris prevalensi kebutaan akibat
Retinopati Diabetic merupakan
penyebab utama kebutaan pada usia
20-70 tahun dan penyebab kebutaan
paling berbahaya kedua setelah
katarak. Berdasarkan Visual
Impairment and Blindness di Eropa,
retinopati diabetik menempati urutan
teratas penyebab kebutaan pada usia
45-64 tahun.

Faktor Penyebab Retinopati
Diabetik
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Karena fungsinya yang cukup penting
tersebut, retina membutuhkan
asupan darah yang lancar dari
pembuluh-pembuluh darah kecil di
sekitar retina. Pada penderita
diabetes melitus, kadar gula darah
yang terlalu banyak dapat
menyumbat pembuluh-pembuluh
darah kecil ini sehingga retina pun
kekurangan asupan darah.
Akibatnya, retina akan membentuk
pembuluh darah baru guna
mencukupi kebutuhan darah.
Sayangnya, pembuluh-pembuluh
darah yang baru terbentuk ini tidak
mampu berkembang secara
sempurna, sehingga rentan sekali
pecah atau bocor.

Retina adalah sebuah lapisan di mata
bagian belakang yang sensitif terhadap
cahaya. Retina berfungsi mengubah
cahaya yang masuk ke mata menjadi
sinyal listrik yang akan diteruskan ke
otak. Di otak, sinyal listrik ini akan
diubah menjadi bentuk gambar yang
kita lihat sehari-hari.

Sumber gambar: www.dictio.id
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Jenis-Jenis Retinopati
Diabetik
1. Retinopati Diabetik
non-proliferatif
Ini adalah stadium awal dari Retinopati
Diabetik. Dikatakan non-proliferatif
karena pada jenis ini, tidak terjadi
pertumbuhan (proliferasi) pembuluh
darah yang baru.
Retinopati Diabetik non-proliferatif
ditandai dengan adanya tonjolan kecil
(mikroaneurisma) yang muncul dari
pembuluh darah. Mikroaneurisma ini
akhirnya akan menyumbat pembuluh
darah vena, sehingga pembuluh darah
vena menjadi mengembung dan
berbentuk tidak rata. Apabila sumbatan
semakin banyak dan luas, maka
sistem persarafan dan makula (bagian
inti dari retina) juga akan
membengkak. Pembengkakan makula
atau yang disebut juga makula edema
ini merupakan kondisi yang
membutuhkan penanganan segera.

2. Retinopati diabetik proliferatif
Retinopati Diabetik proliferatif
merupakan kondisi parah yang
membutuhkan penanganan segera.
Pada kasus ini, sebagian besar
pembuluh darah retina telah rusak,
sehingga terbentuklah pembuluhpembuluh darah baru yang tidak
normal.

Sumber gambar: www.dictio.id

Pembuluh darah baru ini memiliki
dinding yang lemah sehingga akan
mudah pecah, dan darah akan
merembes masuk ke cairan bola mata
atau yang disebut dengan vitreus. Bila
semakin banyak, tumpukan cairan dan
darah ini akan meningkatkan tekanan
bola mata dan merusak persarafan,
sehingga menyebabkan suatu kondisi
yang disebut dengan glaukoma.
Selain itu, pertumbuhan pembuluhpembuluh darah baru ini akan memicu
terbentuknya jaringan parut. Jaringan
parut ini pada akhirnya akan menarik
retina sehingga terlepas dari bagian
belakang mata. Pada saat ini terjadi,
seseorang bisa mengalami gangguan
pengelihatan.
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Gejala Retinopati Diabetik

Sumber gambar: property of canva

Awalnya, Retinopati Diabetik mungkin
tidak menunjukkan gejala. Namun
seiring kondisi berkembang, gejalagejala dapat muncul dan biasanya
memengaruhi kedua mata.
Beberapa gejalanya adalah:
• Penglihatan menurun secara
perlahan-lahan.
• Pengelihatan hilang mendadak.
• Tampak ada benda atau bercak
hitam yang melayang-layang di
lapangan pandang.
• Pengelihatan berbayang.
• Pengelihatan warna terganggu.
• Nyeri pada mata atau mata merah
Lakukan pemeriksaan mata rutin walau
Anda merasa tidak ada yang salah
dengan kondisi mata agar penyakit
dapat terdeteksi dan ditangani lebih
awal.
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Risiko Retinopati Diabetik akan
meningkat jika didukung oleh
faktor-faktor berikut ini:
• Kehamilan
• Memiliki kadar kolesterol dan
tekanan darah yang tinggi
• Kebiasaan menghisap
tembakau
• Beretnis Hispanik, berkulit
hitam, atau merupakan
penduduk asli Amerika.
• Menderita sindrom Down

Hari Penglihatan Sedunia
Hari Penglihatan Sedunia (World
Sight Day) diperingati setiap tahun
pada pekan kedua bulan Oktober.
Tahun ini, peringatan Hari
Penglihatan Sedunia jatuh pada 12
Oktober 2018.
Pada peringatan tahun ini,
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia mengangkat tema "Mata
Sehat untuk Semua" dalam
perayaan Hari Penglihatan
Sedunia tahun 2018.
Di Indonesia sendiri terdapat
sekitar 3,5 juta orang mengalami
kebutaan pada kedua belah mata
di mana 50%-nya atau sekitar 1,5
juta orang mengalami kebutaan
akibat katarak. Kebanyakan dari
mereka yang mengalami katarak di
Indonesia berusia minimal 45
tahun, sedangkan di luar negeri
pada usia 60 tahun.
www.integra.co.id
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Wortel: Kaya Manfaat
Untuk Mata Dan Lainnya
Dengan kandungan nutrisi yang
begitu banyak membuat tumbuhan
berwarna jingga ini memiliki
sejumlah khasiat bagi tubuh. Bukan
hanya baik untuk kesehatan mata,
masih banyak kegunaan wortel
bagi kesehatan yang sangat
sayang untuk dilewatkan. Berikut
manfaat wortel bagi tubuh kita:

1. Merawat Mata

Sumber gambar: property of canva

Wortel sendiri memang terkenal
manfaatnya untuk menjaga kesehatan
mata dan juga untuk mengurangi
penyakit mata seperti minus, rabun dan
lain-lain. Kandungan Vitamin A dalam
wortel-lah yang membuat tumbuhan ini
sangat bagus untuk mata. Bahkan,
tumbuhan ini bisa menambah jarak
pandang jika dikonsumsi secara rutin
dan benar.
Selain vitamin A, wortel juga
mengandung berbagai vitamin lainnya
seperti vitamin B1, B2, B3, B6, B9 dan
C. Tumbuhan yang biasanya
dibudidayakan di daerah dataran tinggi
ini juga memiliki kandungan kalsium,
zat besi, magnesium, fosfor, kalium dan
sodium.

Wortel kaya akan beta karoten,
zat gizi penting yang diperlukan
oleh mata. Selain itu kandungan
vitamin A dan lutein pada wortel
dapat mencegah mata dari
gangguan penyakit mata.
Seperti glaukoma, katarak dan
kelainan refraksi yaitu miopia,
astigmatisme dan hipermetropi.

2. Mengurangi Resiko
Penyakit Jantung
Dengan mengonsumsi wortel dan
sayuran lainnya dapat menurunkan
risiko terjadinya penyakit jantung
koroner sebesar 32%. Tidak hanya
itu, wortel juga dapat menurunkan
risiko terjadinya serangan jantung
pada wanita. Hal ini karena wortel
dapat menurunkan tekanan darah
dan tingkat kolesterol dalam tubuh.
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3. Menjaga Kesehatan Otak
Mengonsumsi sayuran umbi akar
seperti wortel secara rutin dapat
memperbaiki daya ingat dan daya
kemampuan berpikir seseorang.

4. Mencegah Berbagai Macam
Kanker
Kandungan karotenoid dan beta
karoten yang tinggi pada wortel dapat
melindungi tubuh dari berbagai jenis
kanker seperti kanker prostat, kanker
usus, kanker perut, kanker paru,
kanker lambung dan kanker payudara.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa
perokok yang mengonsumsi wortel
lebih dari satu buah dalam seminggu
dapat menurunkan risiko kanker paru.
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6. Mencegah Tubuh dari
Peradangan
Mengonsumsi ekstrak wortel dapat
mencegah tubuh dari peradangan.
Bahkan efek yang didapat hampir
setara dengan mengonsumsi obatobatan seperti aspirin, ibuprofen,
naproxen dan celecoxib.

7. Menjaga Kesehatan Mulut
Ternyata wortel juga baik bagi
kesehatan mulut. Dengan
mengonsumsi wortel sehabis makan
dapat mengurangi risiko terjadinya
gigi berlubang karena membantu
meningkatkan produksi air liur untuk
membersihkan gigi.

5. Anti Penuaan dan Kesehatan
Kulit
Selain warna jingga, wortel juga
memiliki warna lain seperti ungu,
kuning, merah, putih dan hitam. Nah,
kandungan antioksidan, karotenoid dan
polifenol dalam wortel jingga dan ungu
bisa membantu memperlambat
penuaan dengan mengurangi radikal
bebas dari sinar matahari dan polusi
pada tubuh.

Sumber gambar: www.pinterest.id
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I Emas : IDR 606 I Dolar Amerika : IDR 14.929 I Inflasi : 3.20 %
(Kurs Tengah)

KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG
MERAMBAH KE DUNIA FINANSIAL

Sumber gambar: www.indianceo.in

Era teknologi merupakan sebuah era
dimana kehidupan dan aktifitas
masyarakat agar lebih mudah dan
efektif dikarenakan peran dunia digital
sangatlah besar di kehidupan manusia
saat ini. Selain itu, era teknologi secara
perlahan mulai mengambil alih bidang
jasa keuangan, khususnya di bidang
finansial.
Hal ini dibuktikan dengan adanya
sebuah inovasi baru di industri finansial
dan keuangan yaitu Financial
Technology atau Fintech.

Di mana artinya adalah sebuah
inovasi yang melibatkan penggunaan
teknologi modern dalam bidang jasa
finansial.
Keberadaan Fintech bertujuan untuk
membuat masyarakat lebih mudah
mengakses produk-produk keuangan,
mempermudah transaksi dan juga
meningkatkan literasi keuangan.
Perusahaan-perusahaan Fintech
Indonesia didominasi oleh perusahaan
startup dan berpotensi besar.
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Klasifikasi Fintech di Indonesia
Sebelum mengetahui manfaat keberadaan Fintech, sebaiknya Anda mengetahui
jenis-jenis Fintech dan klasifikasinya menurut Bank Indonesia.
Berikut adalah 4 klasifikasi Fintech menurut Bank Indonesia:

1. Crowdfunding dan Peer to
Peer Lending (P2P)

3. Risk and Investment
Management

Crowdfunding sangat berguna untuk
melakukan penggalangan dana secara
online dan juga dapat membantu
korban bencana dan lainnya. P2P
Lending merupakan sebuah layanan
Fintech yang sangat membantu
masyarakat UMKM sehingga mereka
dapat meminjam dana dengan mudah
walaupun mereka belum memiliki
rekening di bank.

Konsep Fintech ini memiliki fungsi
seperti financial planner yang
berbentuk digital. Pengguna akan
dibantu untuk mendapatkan produk
investasi yang paling cocok sesuai
dengan preferensi yang diberikan.
Selain manajemen risiko dan
investasi, pada klasifikasi ini, juga
terdapat manajemen aset, dimana
Fintech akan membantu
operasional sebuah usaha
sehingga lebih praktis.

2. Market Aggregator
Pada klasifikasi ini, Fintech akan
berperan sebagai pembanding produk
keuangan, dimana Fintech tersebut
akan mengumpulkan dan mengoleksi
data finansial untuk dijadikan referensi
oleh pengguna. Klasifikasi ini juga
dapat disebut dengan nama
comparison site atau financial
aggregator.

4. Payment, Settlement dan
Clearing
Jenis Fintech yang tergabung di
dalam klasifikasi ini adalah
pembayaran (payments) seperti
payment gateway dan e-wallet.
Selain payment gateway, contoh lain
Fintech dalam klasifikasi ini yang
sangat terkenal adalah uang
elektronik dan dompet elektronik.

www.integra.co.id
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Manfaat Fintech
Keberadaan Fintech sangat
mempengaruhi gaya hidup masyarakat
ekonomi. Perpaduan antara efektivitas
dan teknologi memiliki dampak positif
bagi masyarakat pada umumnya.
Terdapat beberapa manfaat adanya
Fintech di lingkungan masyarakat.

1. Membantu Perkembangan
Baru di Bidang Startup
Startup dibidang technology yang
sudah menjamur ternyata juga
mempengaruhi perkembangan startup
di bidang financial. Tentu saja hal ini
dapat membantu perluasan lapangan
kerja dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.

2. Meningkatkan Taraf Hidup
Bagi Masyarakat
FinTech tak hanya fokus untuk
mendapatkan laba yang besar,
nyatanya taraf hidup masyarakat juga
ikut meningkatkan dengan hadirnya
inovasi financial yang satu ini.
Di kawasan Asia Tenggara misalnya,
Fintech mampu mengentaskan lebih
dari 600 juta jiwa yang berada dibawah
garis kemiskinan.
Contohnya, salah satu start up asal
Malaysia yang bisa dijadikan contoh
sebagai startup yang berhasil
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meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Perusahaan ini telah berinovasi
dengan menghadirkan merchant yang
menerima pembayaran kartu debit
maupun kartu kredit dengan bunga
yang rendah.

3. Merangsang Tumbuh dan
Berkembangnya Bitcoin
Salah satu dampak positif yang
diberikan oleh FinTech terhadap dunia
financial yaitu turut berkembangnya
aplikasi bitcoin. Pengguna bitcoin yang
telah menjapai 2,5 milyar bisa
merasakan kemudahan bertransaksi
meskipun tidak memiliki akun bank.
Bitcoin memiliki kekuatan fleksebilitas
yang ditawarkan kepada para
penggunanya. Biaya yang minim yang
diperlukan untuk pengiriman uang
melalui bitcoin sangat praktis dan
mudah sekali untuk dilakukan.

4. Pinjaman Dengan Sistem
Bunga Tinggi Dapat Dikurangi
Lintah darat yang merupakan kisah
klasik masyarakat sebagai penolong
saat diperlukan dengan menetapkan
bunga yang mencekik bisa dikurangi
dengan adanya FinTech. Dengan
hadirnya FinTech dihadarapkan
masyarakat dapat menikmati pinjaman
dengan lebih transparan agar tidak
terjerumus kedalam pilihan berhutang
yang salah.
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Kopi Menjadi Gaya Hidup di
Indonesia

Sumber gambar: blue-bottle-cms.global.ssl.fastly.net

Menikmati kopi kini tak lagi sekadar pelepas
dahaga atau pemompa semangat di pagi
hari. Seiring berkembangnya kedai kopi
bergaya modern, minum kopi pun jadi gaya
hidup tersendiri bagi kalangan tertentu.
Namun, perjalanan kopi tak sesingkat yang
dibayangkan. Perkembangan aktivitas
pengolahan dan konsumsi kopi selama ini
bisa dikelompokkan ke dalam tiga
gelombang.
Gelombang pertama diawali pada tahun
1800-an. Pada era inilah lahir sebuah inovasi
yang dinamakan kopi instan. Berbagai
produsen berlomba menciptakan inovasi
untuk memudahkan konsumen menikmati
kopi. Hanya saja, produksi massal dan
kepraktisan penyajian pada gelombang
pertama dinilai telah mengorbankan kualitas
rasa dari kopi itu sendiri.

Dipicu oleh kekecewaan atas kualitas
kopi pada gelombang pertama,
penikmat kopi lalu mulai menaruh
perhatian lebih kepada asal-usul kopi
yang mereka minum, serta proses
pengolahannya.
Ritual minum kopi mendadak
bergeser makna menjadi sebuah
pengalaman yang dikaitkan dengan
kehidupan sosial. Keberadaan kafe
mulai menjamuri kota-kota besar,
seiring dengan perkembangan
franchise kedai kopi Starbucks.
Gelombang kedua ini pula yang
bertanggung jawab dalam
mengenalkan minuman kopi berbasis
espresso kepada dunia.
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Namun, saat kedai kopi modern mulai
terjebak untuk terus mengembangkan
pembuatan coffee latte dan macchiato
dengan takaran susu dan krim
berlebihan, seketika muncul generasi
baru yang ingin menikmati kopi dengan
teknik pembuatan terbaik. Generasi
yang terobsesi dengan kenikmatan asli
secangkir kopi, ketimbang kenyamanan
dan keramahtamahan sebuah kafe.
Seperti wine, kopi lalu mulai
dikategorikan sebagai minuman
artisan. Para barista dituntut untuk bisa
memberikan pilihan kopi dengan
beraneka intensitas tingkat keasaman,
dari masing-masing karakter biji kopi
yang berbeda. Di masa gelombang
ketiga atau third wave of coffee inilah
muncul istilah seperti single origin, dan
juga manual brewing (racik sendiri).
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Siapa yang belum pernah minum es
kopi susu kekinian? Es kopi ditambah
dengan campuran susu dan gula aren
yang belakangan ini populer di
kalangan masyarakat, juga cocok jadi
minuman untuk segala macam kondisi.
Ternyata es susu kopi kekinian bisa
kita bikin sendiri di rumah. Intip resep
dan cara membuatnya di bawah ini!
Bahan-bahan yang diperlukan:
2 sdm kopi bubuk
2 sdt creamer
8 sdt susu evaporasi
12 sdt gula merah
3/4 cup susu
Cara membuat:
1. Didihkan air dengan menggunakan
wajan.
2. Setelah air mendidih, tuang air ke
dalam gelas sampai kira-kira
seperempat atau setengah gelas.
3. Masukkan 2 sdm kopi bubuk ke
dalam gelas yang sudah berisi air.
4. Kemudian, masukkan 2 sdt
creamer. Aduk sampai merata.
5. Masukkan 12 sdt gula merah.
6. Lalu masukkan 8 sdt susu
evaporas dan aduk sampai semua
bahan merata.
7. Tambahkan es batu secukupnya.
8. Tuangkan 3/4 cup susu dan aduk
secara perlahan.
Es kopi susu kekinian pun siap
untuk disajikan.

Sumber gambar: pinterest.id
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