jumat, 29 SEPTEMBER 2017

HALAMAN 18

Prediksi AREBI Jatim

Residensial Menggeliat
untuk Investasi

SATRIA NUGARAHA/radar surabaya

TUMBUH: Konsultan properti JLL, Joseph Lukito, memprediksi properti jenis residensial akan
menggeliat dengan nilai guna condong ke investor.

SURABAYA - Lesunya
pasar properti di semester
satu akan terjawab ketika
masuk di semester dua.
Pasalnya, pasar properti
akan kembali mengalami
pergerakan naik bahkan
bisa dikatakan bergeliat.
Untuk pergerakan, terjadi
di kelas residensial namun
dalam cakupan investor.
Prediksi tersebut diung
kapkan oleh Dewan Pem
bina Asosiasi Real Estate
Broker Indonesia (AREBI)
Jatim yang juga konsultan
properti JLL, Joseph Lu
kito. Ia mengungkapkan
bahwa untuk tren kelas re
sidensial di Surabaya ma
sih sangat potensial. Baik
hunian tapak (landed house)
sampai dengan hunian
susun seperti apartemen.
Tetapi nilai gunanya, lebih
condong ke investor dari
pada inuser (pemakai).
“Karena trennya sudah
beda. Meski masih banyak
orang di Surabaya ingin
punya rumah sendiri dan
tanah sendiri, tapi di se

mester dua nanti, yang
banyak membeli masih
investor,” kata Joseph
kepada Radar Surabaya di
Intiland Tower Lantai 6,
Kamis (28/9).
Dia memprediksi bahwa
tren inuser untuk membeli
properti akan semakin ber
kurang. Karena menurut
Joseph, paradigma anak
muda sekarang sudah mulai
bergeser yakni lebih suka
sewa daripada membeli.
“Karena di samping har
ga beli terus naik, mending
sewa. Anak muda mulai
berpikir jika hunian rumah
atau apartemen ini cuma
tempat tinggal, dengan sewa
sudah beres. Tapi kalau tidak
menutup kemungkinan
masih terjangkau harganya,
baru dibeli,” ulasnya.
Lebih lanjut Joseph me
nyampaikan bahwa ada
faktor-faktor yang masih
terus menghantui sehingga
properti mengalami lesu
seperti halnya di semester
satu. Di antaranya infras
truktur yang masih kurang,

dan fasilitas yang jauh dari
harapan. “Faktor-faktor itu
yang utama. Terlebih per
tumbuhan ekonomi seka
rang baik makro dan mikro
masih di ambang lima
persen,” ucapnya.
Sehingga, daya beli sese
orang untuk properti akan
dipertimbangkan lagi.
Namun tak dipungkiri jika
properti merupakan inves
tasi jangka panjang. “Ka
lau bicara investasi, pasar
middle up masih terus
diminati dan mengalami
kenaikan di semester dua
ini,” katanya.
Joseph mengungkapkan
bahwa lesunya properti
pada semester satu bukan
lah faktor sepi pembeli.
Meski ia tidak menutupi
semakin banyaknya develo
per membuat produk pro
perti seperti apartemen
mengalami over supply.
“Ya bagaimana lagi. De
veloper lihatnya lesu, pa
dahal jika dibandingkan y
on y 2016 tidak jauh ber
beda.” katanya. (jar/jay)

HATI-HATI STROKE MATA
Apakah anda pernah men
dengar istilah penyakit stroke
mata sebelumnya? Stroke
mata adalah ters umb atn ya
pembuluh darah yang berada
di retina sehingga berakibat
pada penurunan fungsi pengli
hatan secara tiba-tiba, bahkan
sampai pada kebutaan per
manen. Penyakit stroke mata
dalam istilah medis dikenal
sebagai Retina Artery Occul
sion yaitu penyumbatan (ok
lusi) yang terjadi di salah-satu
arteri kecil yang memb awa
darah menuju ke retina, yaitu
sebuah lapisan jaringan di
belakang mata yang men e
rima rangsangan cahaya.
Umumnya penyakit stroke
mata terjadi karena adanya
gumpalan darah atau timbunan
lemak yang terjebak di dalam
arteri. Apalagi jika disertai pe
ngerasan pembuluh darah (ar
teroklerosis) mata. Oklusi paling
banyak terjadi pada orang yang
memiliki penyakit arteri karotis,
dimana pembuluh darah besar
di leher mengalami penyempi
tan. Kondisi lain yang dapat
memicu penyumbatan antara
lain penyakit diabetes, gang
guan irama jantung, tingginya
kadar lemak dalam darah, te
kanan darah tinggi, penggunaan
obat tertentu, dan juga kerusa
kan arteri akibat reaksi keke
balan tubuh. Jika cabang-ca
bang arteri retina tersumbat,
maka retina tidak akan cukup
menerima darah dan oksigen,
sehingga mengakibatkan ter
jadinya gangguan penglihatan.
Mereka yang beresiko
penyakit stroke mata
Data terbaru di tahun 2011
menyebutkan bahwa angka
kejadian oklusi arteri retina
mencapai 0,85 persen per 100.
000 penduduk setiap tahunnya.
Dengan penderita pria jumlah
nya lebih banyak dibanding de
ngan wanita. Rata-rata pasien
yang mengalami oklusi arteri
retina adalah mereka yang be
rusia lanjut dan di atas 70 tahun.
Mengapa demikian? Beberapa
kasus dilaporkan, oklusi juga
terjadi pada mereka dengan
usia yang lebih muda bahkan
pada usia 30 tahun, meski
kondisi ini jarang sekali terjadi.
Penyebab Stroke Mata
Mata menjadi harta berharga

pada saraf optik mata. Tugas
dari saraf optik mata ialah me
ngirimkan informasi penglihatan
dari retina ke otak. Namun jika
terjadi penyumbatan pada
daerah tersebut maka pasien
akan kehilangan penglihatannya
secara permanen.

Pengobatan Stroke Mata

Cedera Mata? Waspada Perd

4.Alkohol
Selain rokok, alkohol juga
merupakan salah satu penye
bab yang bisa meningkatkan
resiko seseorang untuk men
derita penyakit stroke mata,
sama seperti rokok minuman
yang mengandung alkohol
juga memiliki kandungan yang
memiliki efek yang berbahaya
untuk kesehatan dan salah
satun ya bisa meningkatkan
resiko untuk menderita
penyakit stroke mata.
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setiap manusia, sebab segala
aktivitas sehari-hari membutuh
kan indera penglihatan terlebih
dahulu. Namun, jika mata me
ngalami kerusakan bisa me
nyulitkan semua aktivitas.
Dari sederet gangguan atau
kerusakan mata, salah satu
yang membahayakan ialah
Stroke Mata. Kondisi ini dapat
menyebabkan rasa sakit pada
mata bahkan membuat pengli
hatan hilang seketika - bahkan
sebagian besar kasus kehila
ngan penglihatan ini bersifat
permanen. Untuk menghinda
rinya, perlulah Anda mengetahui
tanda juga penyebab stroke
mata, berikut ini:
1. Penyumbatan pada pem
buluh retina
Jenis penyebab stroke mata
ini dikenal dengan oklusi arteri
retina sentralis, yang menyebab
kan jaringan sensitif pada mata
mengalami kerusakan yang
membuat vena menyangkut,
sehingga alami penyumbatan
pada pembuluh retina.
Kondisi ini menyebabkan
pendarahan dari vena yang
akan merembes ke bagian re
tina mata dan menyebabkan
pembengkakan yang akan
mengganggu penglihatan.
Pengobatan yang dapat dila

kukan pada kondisi ini ialah
dengan suntikan steroid yang
dapat mengurangi pembengka
kan pada retina. Adapun pe
ngobatan lain, seperti laser atau
operasi -dengan tindakan ini
dapat membantu kondisi mata
melarutkan pembengkakan yang
menyebabkan stroke mata.
Namun, pilihan pengobatan ini
tidak selalu efektif bagi pasien.
2. Arteri pada retina tersumbat
darah
Kondisi ini mengakibatkan
arteri pada retina tersumbat
oleh darah, di mana seharusnya
darah harus mencapai retina
namun akibat tersumbat retina
akan mengalami kerugian parah
yang dikenal dengan oklusi
arteri sentralis retina.
Akibat yang mungkin terjadi
ialah kehilangan pengliha
tan parsial akibat penyumbatan
yang terjadi pada arteri dari re
tina. Sebagian kasus, pengliha
tan akan hilang dalam beberapa
waktu, tetapi ada kemungkinan
lain, yaitu kehilangan pengliha
tan secara permanen.
3. Saraf optik tersumbat
Kondisi penyebab stroke
mata ini disebut dengan optik
neuropati iskemik, di mana
sumbatan terjadi pada arteri

5.Kadar kolesterol
Memiliki kadar kolesterol
yang seimbang atau normal
sangat penting untuk kesehatan,
dan apabila kolesterol menga
lami masalah seperti tingginya
kadar kolesterol maka resiko
untuk menderita penyakit stroke
mata bisa semakin tinggi.
6.Penyakit
Selain dari gaya hidup, dari
faktor medis juga ada yang bisa
menyebabkan terjadinya pen
yakit stroke mata penyakit ter
sebut diantaranya penyakit jan
tung, diabetes, dan juga hiper
tensi. Dalam beberapa kasus
orang yang menderita penyakit
stroke mata ada yang disebab
kan oleh salah satu dari ketiga
penyakit berbahaya tersebut.
7.Faktor keturunan
Faktor yang bisa mening
katkan resiko seseorang untuk
mend erita penyakit stroke
mata adalah karena faktor ke
tur unan, apabila seseorang
memiliki salah satu anggota
keluarga yang menderita pe
nyakit stroke maka memiliki
resiko tinggi juga untuk men
derita penyakit stroke mata.
Diatas merupakan beberapa
penyebab yang bisa meningkat
kan resiko seseorang untuk
menderita penyakit stroke mata,
apabila anda tidak ingin memiliki
resiko terkena penyakit stroke
mata anda bisa melakukan
pencegahan dengan melakukan
pola hidup sehat. (*)

Stroke mata yang tidak
segera diobati bisa menimbul
kan dampak yang cukup fatal,
yaitu menimbulkan kebutaan.
Namun, untuk dapat mengobati
stroke mata, sangat tergantung
pada lokasi sumbatan, dan
tingkat keparahan sumbatan.
Bila sumbatan terjadi di pem
buluh darah arteri retina, dan
sumbatannya banyak (tingkat
keparahan cukup tinggi), maka
akan sulit diatasi. Sumbatan
yang terjadi pada pembuluh
darah arteri termasuk kondisi
gawat darurat yang perlu segera
mendapatkan penangan an
cepat oleh tenaga ahli (dokter).
Stroke mata yang terjadi
akibat adanya penyumbatan
pada pembuluh arteri, mayori
tas tidak dapat disembuhkan
dan biasanya akan menimbul
kan kebutaan permanen. Hal
tersebut disebabkan karena
sel-sel retina sangat sensitif
dan bila terjadi kekurangan
oksigen pada sel-sel retina
dapat menimbulkan kerusakan
yang cukup parah.
Oleh karena itu, bila menga
lami gejala-gejala dan gangguan
yang dicurigai merupakan gejala
dari stroke mata, misalnya peng
lihatan menurun, kabur, gelap,
sebaiknya segera lakukan pe
meriksaan ke dokter agar bisa
diketahui dengan jelas apakah
memang terjadi sumbatan pada
pembuluh darah di arteri retina
mata. Pemeriksaan diperlukan
agar bisa dilakukan pengobatan
dan penanganan dengan cepat
dalam jangka waktu 24 jam
untuk mencegah timbulnya
dampak yang cukup fatal, yaitu
kebutaan permanen pada mata.
Berbeda halnya dengan
stroke mata yang diakibatkan
adanya penyumbatan pada
pembuluh darah vena retina,
penanganannya tidak terlalu
sulit dan masih bisa disembuh
kan lewat obat atau laser. Pena
nganan dengan obat dan laser
bertujuan untuk membuka sum
batan sehingga aliran pembuluh
darah menjadi lancar.
Pengobatan gangguan mata
dengan laser sudah banyak
tersedia di beberapa rumah
sakit di Indonesia. Pengobatan

stroke mata dengan operasi
sinar laser juga lebih mengun
tungkan dibandingkan dengan
operasi bedah biasa, karena
tidak menimbulkan pendarahan,
bisa dilakukan lebih cepat, dan
pasien biasanya juga tidak akan
mengeluh kesakitan.
Beberapa jam setelah pe
ngobatan dengan laser, pasien
sudah diizinkan untuk keluar
dari kamar bedah, dan bila tidak
ada keluhan kesehatan lainnya,
maka pasien sudah dapat
diizinkan untuk pulang.
Pasca operasi denga laser
mata, pasien mungkin akan
merasa matanya pedih, namun
lama-kelamaan keluhan terse
but akan menghilang. Dan, se
iring dengan menghilangnya
keluhan tersebut, biasanya
kondisi fungsi penglihatan mata
juga akan semakin membaik
dan pulih kembali.
Stroke mata yang sudah
sembuh sangat mungkin untuk
kambuh kembali, terutama
bila faktor risiko penyebab

stroke mata tidak
dik end alikan de
ngan baik. Misal
nya, ses eorang
yang mend erita
hipertensi dan
sudah semb uh
dari stroke mata,
seb aikn ya perlu
untuk menjaga
atau mengontrol
tekanan darahnya
dan membatasi
kons umsi garam
agar stroke mata
yang pernah dialami tidak kambuh lagi.
Selain bertujuan untuk meng
hambat kerusakan yang lebih
parah pada retina dan mence
gah terjadinya kebutaan, pena
nganan medis terhadap kasus
stroke mata juga bertujuan
untuk mencegah timbulnya
komplikasi seperti glaukoma,
dan sumbatan pada organorgan lainnya.
Sumbatan yang terjadi pada
retina mata, bila tidak segera
ditangani juga dapat menimbul
kan sumbatan di organ-orang
tubuh lainnya seperti jantung
dan otak. Bila sudah menimbul
kan komplikasi yang seperti itu,
harapan hidup pasien biasanya
akan lebih rendah, dan bahkan
dampak terburuk juga bisa
berujunga pada kematian.
Pencegahan Stroke Mata
Upaya pencegahan stroke
mata dapat dilakukan dengan
cara menghindari pemicu dan
faktor risiko penyebabnya, yaitu
dengan menerapkan gaya
hidup yang sehat. (*)
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