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INILAH 6 PERUSAHAAN STARTUP YANG BERHASIL
MENDAPAT INVESTASI DARI ILLUMINA ACCELERATOR.
SALAH SATUNYA DARI INDONESIA!

Illumina,Inc. merupakan perusahaan yang memimpin secara global dalam bidang teknologi sekuensing DNA
dan berbasis array. Perusahaan Illumina memiliki program Illumina for Startups yang berfokus pada inovasi

dalam industri genomik, bermitra dengan investor dan pengusaha modal ventura terkemuka untuk membuat,
meluncurkan, dan menumbuhkan perusahaan startup bidang genomik. Inisiatif dari Illumina for Startups di
antaranya adalah mendirikan Illumina Accelerator pada tahun 2014 dan mendukung Sequoia Capital China
Intelligent Healthcare Genomics Incubator yang didirikan pada tahun 2021. Illumina Accelerator sendiri
merupakan mesin kreasi perusahaan yang berlokasi bersama dengan lokasi penelitian dan pengembangan
Illumina di San Francisco Bay Area dan Cambridge, Inggris. Illumina Accelerator berfokus untuk membangun
kemitraan dengan pengusaha dalam membangun terobosan startup bidang genomik.
Dalam program "The Fifth Global Funding Cycle of Startups Advancing Breakthrough Therapeutics,
Diagnostics, Women's Health, and Sustainable Agriculture Applications” Illumina pada tanggal 14
September 2022 mengumumkan telah berinvestasi di 6 perusahaan startup genomik untuk pendanaan global
siklus kelima Illumina Accelerator di San Francisco Bay Area dan Cambridge, Inggris. Enam startup tersebut
adalah dari Indonesia, Irlandia, Israel, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain mendapat investai, ke
6 start up tersebut juga mendapat akses teknologi dan juga keahlian.
"Kami bangga menyambut 6 startup bidang genomik yang fantastis ini ke dalam portofolio Illumina Accelerator
kami," tutur Amanda Cashin, salah satu pendiri dan kepala global Illumina for Startups. "Kami memiliki rekam

jejak 8 tahun bermitra dengan pengusaha berbakat. Kami bangga dengan portofolio kuat Illumina Accelerator
dari 74 startup genomik yang berfokus dalam membuka kekuatan genom untuk meningkatkan kesehatan
manusia di seluruh dunia."Selama 6 bulan siklus pendanaan yaitu 2 kali per tahun, Illumina Accelerator
memberikan akses investasi awal, akses sistem sekuensing dan reagen Illumina, panduan bisnis, keahlian
genomik, operasi penuh dalam lab yang berdekatan dengan kampus Illumina di Cambridge atau San Francisco
Bay Area kepada perusahaan startup yang terpilih.

Illumina Accelerator membuka pendaftaran untuk siklus pendanaan berikutnya, pendaftaran terakhirnya adalah
1 Oktober 2022. Pendaftaran ini terbuka untuk pelamar dari seluruh dunia, Illumina Accelerator akan memilih
hingga lima perusahaan untuk setiap lokasi. Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran, kunjungi website
ini.
Berikut adalah 6 perusahaan startup terbaru yang berhasil memperoleh investasi dari Illumina Accelerator:
1. Acrobat Genomics Inc., sebuah spinout penemuan obat dari Universitas Stanford. Perusahaan ini
sedang mengembangkan jalur terapi baru dengan memanfaatkan teknologi presisi pengeditan gen highthroughput CRISPR miliknya.
2. Dama Health Ltd. , sebuah perusahaan yang berfokus pada kesehatan wanita yang berada di London.
Perusahaan ini mengembangkan skrining secara presisi dalam identifikasi jenis dan formula
kontrasepsi, pemberdayaan wanita dan orang yang terlahir sebagai wanita saat lahir, dokter dalam
membuat keputusan kesehatan reproduksi secara personal.
3. Nusantics Pte. Ltd., sebuah perusahaan genomik presisi dari Indonesia. Perusahaan ini
mengembangkan dan mengkomersialkan alat diagnostik terkait mikrobioma yang dirancang untuk
populasi Indonesia dan Asia yang sangat beragam.
4. Pandora Biosciences Inc., sebuah perusahaan ilmu saraf dari Afrika Selatan. Perusahaan ini sedang
mengembangkan model penyakit berbasis organoid yang beragam secara genetik dan fisiologis untuk
memajukan penemuan dan pengembangan obat penyakit saraf yang kompleks secara genetik.
5. Terrapeutics Pharma Ltd., sebuah perusahaan penemuan obat yang berbasis di Yerusalem.
Perusahaan ini sedang menangani target obat yang "tidak mempan terhadap obat" dengan
menawarkan pendekatan baru untuk menemukan molekul terapeutik kecil baru dari tanah, berdasarkan
kecerdasan alam.
6. Viridian Seeds Inc., sebuah perusahaan bioteknologi pertanian dari Cambridge, Inggris, dan Galway,
Irlandia. Perusahaan ini mengkomersialkan tanaman dengan protein berkelanjutan generasi selanjutnya
dengan sifat-sifat baru untuk meningkatkan kualitas hasil dan mengurangi toleransi stress biotik dan
abiotik, sekaligus meningkatkan kandungan protein dan nutrisi tanaman untuk mitigasi perubahan iklim,
ketangguhan, dan ketahanan pangan.
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POSKO 20 KKN REGULER 79 UIN WALISONGO IKUT
SERTA DALAM KEGIATAN PEMANTAUAN JENTIK NYAMUK
(PJN) SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PENYAKIT
DEMAM BERDARAH

Demam berdarah adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti.
Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, sehingga masyarakat perlu waspada dan senantiasa menciptakan
lingkungan yang bebas nyamuk. Salah satu cara untuk mengurangi populasi nyamuk dilingkungan sekitar
yaitu dengan melakukan Pemantauan Jentik Nyamuk (PJN) secara berkala. Pemantauan Jentik Nyamuk
(PJN) dapat dilakukan dengan cara memeriksa tempat penampungan air yang digunakan warga setempat
seperti tampungan air dalam bak kamar mandi maupun tampungan air yang digunakan untuk keperluan rumah
tangga sehari-hari. Kegiatan Pemantauan Jentik Nyamuk (PJN) secara berkala ini dilakukan oleh beberapa
tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua rw, ketua rt, serta kader-kader yang sudah di bentuk.
Kegiatan Pemantauan Jentik Nyamuk (PJN) ini dilatarbelakangi adanya beberapa warga di Kelurahan
Genuksari yang terjangkit penyakit demam berdarah. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah
daerah berupaya untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat mengurangi hingga menghilangkan penyebab

penyakit demam berdarah. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemantauan jentik nyamuk
agar para warga terhindar dari penyakit demam berdarah. Kegiatan PJN di Kelurahan Genuksari, Kecamatan
Genuk, Kota Semarang merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari jum’at mulai pukul
07.00-09.00 WIB. Rangkaian kegiatan PJN terdiri dari senam jumantik, pemantauan jentik-jentik nyamuk
dalam tampungan air rumah warga setempat, serta evaluasi.

Pada hari jum’at, 23 September 2022, mahasiswa Posko 20 KKN Reguler 79 UIN Walisongo berkesempatan
untuk ikut serta dalam kegiatan Pemantauan Jentik Nyamuk (PJN) di lingkungan RW 6 Kelurahan Genuksari,
Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan PJN dimulai dengan senam jumantik yang diikuti oleh beberapa
tokoh masyarakat yaitu ketua rw, ketua rt, dan kader jumantik, serta mahasiswa posko 20 KKN Reguler 79 UIN
Walisongo. Senam jumantik ini dipandu oleh salah satu kader PJN dan memiliki tujuan untuk meningkatkan
semangat dan menjaga kebugaran tubuh para juru pemantau jentik nyamuk.
Setelah senam selesai, juru pemantau jentik nyamuk dan mahasiswa posko 20 KKN Reguler 79 UIN
Walisongo mulai melakukan pemantauan jentik-jentik nyamuk di setiap rumah warga. Beberapa tempat yang
dijadikan sasaran dalam memantau jentik nyamuk diantaranya yaitu bak mandi atau tempat penyimpanan air,
genangan air, saluran air, maupun tempat yang dapat mendukung perkembangan nyamuk.
Hasil dari pemantauan jentik nyamuk yang dilakukan pada hari jum’at tanggal 23 September 2022 ditemukan
jentik-jentik dalam bak kamar mandi di 3 rumah warga yang berada di RW 06 Kelurahan Genuksari,
Kecamatan Genuk, Semarang. Selanjutnya, rumah warga yang terdapat jentik nyamuk diberi peringantan
untuk selalu menjaga kebersihan bak kamar mandi maupun tempat penampungan air lainnya dengan cara
menguras bak secara rutin dan memberikan larvasida ke dalam bak kamar mandi atau tampungan air jika
diperlukan.
Hingga saat ini pengendalian atau pengurangan jumlah populasi nyamuk belum berjalan dengan optimal. Hal
ini dapat disebabkan karena nyamuk dapat berkembangbiak secara cepat dan penyebarannya sangat luas
mulai dari daerah perkotaan hingga pelosok desa. Populasi nyamuk dapat dikurangi dengan berbagai cara
yang bervariasi. Pemantauan jentik nyamuk di lingkungan rumah warga merupakan salah satu cara untuk
mengurangi populasi nyamuk. Selain cara tersebut, untuk mengurangi populasi nyamuk dapat dilakukan
dengan membersihkan bak kamar mandi atau tampungan air secara rutin, tidak menggantung atau menumpuk
baju kotor terlalu lama, maupun dengan cara membuat mosquito trap.
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BERTEMAKAN ECO ENZIM, MAHASISWA KKN TEMATIK
UNIVERSITAS ANDALAS MEMBANTU MENGEMBANGKAN
POTENSI SETEMPAT

Sebanyak 7 orang mahasiswa Unand dari Jurusan Farmasi ditempatkan di Kelurahan Andalas Kecamatan
Padang Timur, untuk melaksanakan beragam program kerja demi membantu kemajuan nagari. Beberapa
program kerja yang diusung oleh mahasiswa KKN UNAND adalah apoteker cilik dan pembuatan plang
penunjuk arah Kantor Lurah Andalas. Kegiatan ini dibimbing langsung oleh Dr. apt. Salman, M.Si, pembimbing
merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan september
2022.
Beberapa kegiatan dilaksanakan, salah satunya kegiatan apoteker cilik dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri

No.32 Andalas Padang. Kegiatan ini berguna untuk mengenalkan profesi apoteker kepada para pelajar dan
perbedaan apoteker dengan profesi kesehatan lainnya. Program Apoteker Cilik atau yg disingkat dengan
Apocil ini ditujukan untuk siswa kelas 5, berbagai atribut seperti topi apoteker serta jargon yang sudah
dipersiapkan mahasiswa membuat para siswa antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Tak hanya
memperkenalkan profesi apoteker saja, mahasiswa juga mengajarkan bagaimana cara membuat sabun cair
menggunakan Eco Enzim sebagai potensi daerah setempat.

Bukan hanya itu, mahasiswa dengan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan juga mendirikan plang
penunjuk arah Kantor Lurah Andalas yang beralamatkan di Jalan Azizi Komplek Cendana. Pemasangan plang
ini dilakukan mulai tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022. Kegiatan ini dilakukan 2 hari
dikarenakan ada 2 plang yang di pasang yaitu plang besar yang diletakan di Jalan Azizi dan plang kecil
penunjuk arah di persimpangan menuju Kantor Lurah Andalas.

Plang penunjuk arah ini bisa digunakan sebagai salah satu sarana penunjuk arah bagi warga nantinya. Tim
KKN Andalas berharap bahwa plang tersebut nantinya dapat terjaga dengan baik serta bermanfaat bagi warga
sekitar.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program yang wajib diadakan di beberapa perguruan tinggi.
Salah satu perguruan tinggi atau universitas yang mewajibkan pelaksanaan KKN adalah Universitas Andalas.
Dengan berlandaskan misi tridharma perguruan tinggi, pelaksanaan KKN di Universitas Andalas diharapkan
dapat mendekatkan mahasiswa kepada masyarakat umum sembari mempraktikkan ilmunya ke lapangan.
Pada tahun ini, Universitas Andalas mengadakan program KKN dengan mengusung tema “Bakti Untuk
Nagari”. Tema ini sejalan dengan sistem pelaksanaan KKN UNAND 2022 yang mengutamakan program kerja
nagari untuk direalisasikan oleh mahasiswa KKN. Salah satu nagari yang ditempati oleh mahasiswa KKN

Unand adalah Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang timur, Kota Padang.
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BAHAS OPTIMISME EKONOMI DALAM G20
PRESIDENCY ISSUES, SEMEABB 2022
SUKSES RATUSAN PESERTA

Pada Kamis (22/09/2022), dalam rangka membangun spirit dan bangkitnya semua sendi kehidupan bangsa,
terutama di bidang perekonomian dan keuangan di era pasca Pendemi Covid 19 maka AKADEMISI dan
Fakultas Ekonomi (FE), Universitas Bangka Belitung (UBB) berkolaborasi menggelar acara bergengsi Seminar
Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi Bangka Belitung (SEMEABB) ke V Tahun 2022.
Sukses diikuti 133 pemakalah dan 429 peserta secara online, acara ini mengusung tema “Optimisme Ekonomi
dalam G20 Presidency Issues” dengan rangkaian acara talkshow dengan pakar Manajemen, Ekonomi,
Akuntansi dan Oral Presentation untuk mendapatkan Best Presenter.

SEMEABB 2022 merupakan seminar nasional penting dalam bidang Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi,
terlebih dengan tema tahun ini yang membahas mengenai G20 Presidency Issues, di mana hal ini perlu
dibahas untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik. Dekan Fakutas
Ekonomi Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si menyampaikan bahwa G20 difokuskan mengenai arsitektur kesehatan
global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi.
“Tema Optimisme Ekonomi dalam G20 Presidency Issues Thema tersebut di angkat di tengah pemulihan
ekonomi Indonesia di mana saat ini Indonesia memiliki ketahanan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi
yang diperkirakan mencapai 4,7 – 5,5% pada 2022. Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk

meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestic. Dengan 3 isu yang difokuskan
dalam G20 yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan
ekonomi.” ucap Devi.

Issue tersebut menurut Devi, mencerminkan kepentingan nasional Indonesia terhadap pentingnya
transformasi global pasca pandemi covid 19. SEMEABB menjadi momentum yang bermanfaat untuk bangkit
dan pulih bersama dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui artikel-artikel yang dibuat oleh para
pemakalah. Melalui berbagai persepsi, hal ini akan menjadi tolak ukur bagaimana menyelaraskan dan
menyikapi issue G20.
“Ketiga issue tersebut tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional Indonesia tetapi cara pandang
Indonesia terhadap pentingnya transformasi global pasca pandemic covid 19. Semoga Indonesia dapat
memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dan pulih bersama. Tren pertumbuhan perekonomian Indonesia
terus memperlihatkan hasil yang sangat baik dan memberikan optimisme bagi berlanjutnya penguatan
perekonomian ke depan. Selaku akademisi FE berupaya memberikan kontribusi atas issue G20 tersebut,
dengan mengusung Thema G20 dalam National Confference. Peran para narasumber dalam seminar hari ini
dengan materi-materi yang berkaitan dengan isu-isu G20 termasuk artikel-artikel yang telah masuk juga
menyelaraskan issue G20 dalam penelitiannya. Tentunya ini menjadi sebuah gambaran dari berbagai
persepsi dalam menyikapi issue G20, yang bersama-sama memiliki tujuan bersama yaitu untuk Indonesia
Bangkit dan pulih.” Tambah Devi
Hal tak kalah menarik disampaikan oleh Wakil Rektor I UBB Dr. Nizwan Zuhri, S.E., M.M., bahwa tahun 2020
ketika pandemi covid 19 melanda Indonesia pertahanan ekonomi sangat kuat dilakukan, lalu pada tahun 2021
banyak masyarakat Indonesia mulai melakukan kebangkitan ekonomi, berbeda pada 2022 ini mulai
bermunculan bagaimana cara pemulihan perekonomian.
“Setelah 2 tahun lebih upaya dan kerja keras dari negara-negara di berbagai belahan dunia terhadap
permasalahan covid, hal ini kita melihat bahwa misalnya pada tahun 2020 ketika pandemi covid baru saja
melanda berarti kita mungkin menerapkan pada saat itu strateginya merupakan strategi bertahan, dilanjutkan
pada tahun 2021, itu mulai dilakukan kebangkitan khususnya di bidang perekonomian sedangkan di tahun
2022 ini sudah menunjukkan cara pemulihan.” Imbuh Nizwan
Nizwan optimis bahwa perekonomian Indonesia jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2021 baik data dari

BPS atau Bank Indonesia, hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 perekonomian Indonesia
naik sebesar 3,69 %. Sehingga ini menjadi penting untuk dibahas dan didiskusikan melalui SEMEABB dalam
mendorong perbaikan ekonomi gobal terlepas dari adanya inflasi bidang energi yang terjadi selama satu
hingga dua bulan terakhir akibat perang Rusia dan Ukraina.
“Saya yakin pemerintah optimis, perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2021,
baik yang kita peroleh misalnya melalui data dari BPS ataupun data dari Bank Indonesia sendiri yang
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan
Fakultas Ekonomi diperkirakan ini mencapai kisaran 4,7 - 5,5 %, artinya meningkat dari 3,69 % dari tahun

2021. Sehingga pada saat ini tema yang diangkat oleh SEMEABB kali ini mengenai “Optimisme Ekonomi
dalam G20 Presidency Issues” menjadi sangat penting sekali, yang optimis meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi nasional. Ini memang didorong dari perbaikan ekonomi global, misalnya kita lihat dari meningkatnya
kinerja ekspor dan tingginya permintaan domestik. Namun kita sadari bahwa satu atau dua bulan terakhir
masalah inflasi menjadi permasalahan di berbagai daerah, apalagi sekarang ini dengan masih berlanjutnya
perang antara Rusia dan Ukraina. Berimbas terhadap perekonomian nasional, khususnya di bidang masalah
energi” tegas Nizwan.

Dalam sesi menarik moderator yang dipandu oleh Firman Rahmadoni, S.E., M.M mengundang pakar
Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi yaitu Agus Taufik dari Wakil KPw. BI Bangka Belitung sebagai pembicara
utama. Selain itu, Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si dari Guru Besar FE-UNSRI, Prof. Dr. Lindriansari. S.E.,
M.Si, Akt., C.A. dari Guru Besar FE-UNILA, Prof. Lizar Alfansi, S.E., M.B.A., Ph.D dari Guru Besar FE-UNIB,
dan Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D dari Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan-Kemenkeu turut meramaikan acara sebagai Narasumber.
Hal yang sangat ditunggu oleh semua yang hadir di mana Agus Taufik menyampaikan tentang Peran BI dalam

Implementasi G-20 di Indonesia. Sementara itu, Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si membagikan topik yang
membangun terkait bagaimana Optimisme Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global. Sesi dilanjutkan oleh
Prof. Dr. Lindriansari. S.E., M.Si, Akt., C.A., yang memberikan jabaran mengenai Optimism of the Accounting
Profession in the Digital Era. Dari Prof. Lizar Alfansi, S.E., M.B.A., Ph.D membagikan sebuah paparan terkait
Post Covid-19 Tourist Behavior: New Challenges for Indonesian Tourism Businesses. Sesi ditutup oleh
Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D, mengenalkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Scarring Effect.

Setelah itu, berlanjut ke oral presentation bagi para peserta untuk memaparkan hasil penelitian yang akan
dinilai dan mendapatkan reward pemakalah terbaik. Terdapat tiga pemakalah terbaik yaitu pemakalah terbaik
pertama atas nama Suwaldiman dengan judul paper strategi UMKM menghadapi covid 19: analisis deskriptif

kualitatif (studi kasus UMKM kuliner Kota Palembang), pemakalah terbaik kedua atas nama Yelly Zamaya
dengan judul paper analytical hierarchy process and borda methods for mapping potential economic sectors of
rengat peatland, dan pemakalah terbaik ketiga atas nama Zuhri Ruslan dengan judul paper letter of credit:
uniform custom practice in the face of fraud in international trade.

Di akhir sesi acara berbeda, Ketua Panitia SEMEABB 2022, Dr. Abu Nizarudin,SE., M.Si, menyampaikan
terimakasih kepada banyak pihak yang ikut meluangkan waktu dan berkontribusi dalam SEMEABB tahun ini
dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan .
“Terimakasih kami ucapkan kepada bapak Rektor, Dekanat Fakultas Ekonomi UBB, bapak perwakilan Bank
Indonesia provinsi Banka Belitung, para Narasumber, para peserta presenter, para moderator, juga kepada
rekan-rekan panitia dan pihak AKADEMISI serta pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya SEMEABB
tahun ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah meluangkan waktu dan berkontribusi dalam seminar
SEMEABB ini. Pada kesempatan kali ini kami menguapkan selamat kepada bapak dan ibu yang telah
mendapat penghargaan the best presenter semoga kedepan dapat terus meningkatkan kinerja risetnya dan
bagi bapak/ibu, yang belum memperoleh the best presenter, mudah mudahan di waktu mendatang dapat
memperolehnya asal terus berkarya, selanjutnya bapak/ibu kami juga memohon maaf kalau dalam
penyelenggaraan seminar SEMEABB kali ini, terdapat beberapa kekurangan walaupun pastinya kami telah
mencoba to do our best mengerjakan yang terbaik yang kami bisa, hal ini tentunya akan menjadi evaluasi bagi
kami untuk menyelenggarakan SEMEABB tahun mendatang” ujar Nizarudin.
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PROSES MELIHAT

Bagaimana proses untuk melihat ?
Mata terdiri dari banyak bagian. Anatomi mata ini saling bekerja dalam menjalankan fungsinya sebagai indera
penglihatan. Sekitar 75% informasi yang kita terima adalah berupa informasi visual.
Proses penglihatan :
1. Dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita.
2. Cahaya ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata, kornea
menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata.
3. Dari kornea di teruskan ke iris untuk mengatur pupil dalam menerima atau membatasi jumlah besar
kecilnya cahaya yang masuk pada mata.
4. Setelah itu cahaya menuju ke lensa mata untuk di atur bayangan menuju fopea atau titik fokus. Pada
penglihatan seseorang yang rabun jauh, cahaya bayangan benda jatuh di depan titik fokus atau fopea
maka harus dibantu dengan penggunaan lensa cekung agar bayangan benda dapat diterima langsung di
titik fokus atau fopea. Begitu juga pada penglihatan seseorang yang rabun dekat, cahaya bayangan
benda jatuh melewti titik fokus atau fopea maka harus dibantu dengan pengguanaan lensa cembung
agar cahaya tepat jatuh pada titik fokus atau fopea.
5. Selanjutnya cahaya benda atau obyek akan diteruskan oleh retina menuju ke saraf mata.
6. Oleh retina rangsangan dirubah menjadi sinyal-sinyal elektrik yang diteruskan pada bagian otak (Lateral
Geniculate Nucleus).
7. Pada Lateral Geniculate Nucleus sinyal elektrik tersebut digabungkan dengan referensi (pengalaman dan
latar belakang) yang sudah ada pada ingatan sebelumnya.

8. Kemudian sinyal elektrik tadi diteruskan pada bagian otak lain yaitu visual cortex, di dalam visual cortex
sinyal elektrik tadi diubah menjadi sebuah persepsi dari manusia.
9. Dan karena persepsi tersebut maka rangsangan akan diteruskan pada organ tubuh lain yang akhirnya
menghasilkan sebuah output berupa perilaku, gerak reflek, detak jantung, dan lain lain.
Referensi :
Andriyanto, (Febuari 2009). The Relation Betwen Human Eyeseight, Lighting, And Perception in Interior
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SEKILAS TENTANG TRAGEDI KANJURUHAN.
SEBERBAHAYA APAKAH EFEK DARI PAPARAN
GAS AIR MATA?

Indonesia sedang berduka, pasalnya telah terjadi tragedi yang menelan banyak korban jiwa. Tepatnya pada
hari Sabtu, 1 Oktober 2022 tragedi Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan antara Arema FC versus
Persebaya selesai di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada sejumlah penonton yang turun
ke lapangan saat pertandingan dimenangkan oleh Persebaya. Sejauh ini telah dilaporkan terdapat 125 korban
jiwa dalam tragedi ini.
Menurut penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, supporter tersebut hendak menyerang anggota Persebaya,
karena tidak terima Arema FC kalah. Kemudian untuk mengatasi kerusuhan tersebut, polisi menembakkan gas
air mata ke arah massa di dalam stadion termasuk juga ke arah tribun penonton.
"Ada yang mengejar Arema karena merasa kok kalah. Ada yang kejar Persebaya. Sudah dievakuasi ke tempat
aman. Semakin lama semakin banyak, kalau tidak pakai gas air mata aparat kewalahan, akhirnya
disemprotkan," terang Mahfud.
Sontak saja hal tersebut membuat panik penonton yang ada di tribun, mereka lalu berbondong-bondong
menuju pintu keluar untuk menghindari paparan gas air mata tersebut. Namun nahas nya hanya ada satu pintu
keluar yang terbuka. Alhasil para penonton berdesak-desakan di area pintu keluar tersebut hingga banyak
yang sesak nafas karena kekurangan oksigen seperti yang dituturkan oleh Kapolda Jatim.
"Karena gas air mata itu, mereka [massa] pergi ke luar ke satu titik, di pintu keluar. Kemudian terjadi
penumpukan. Dalam proses penumpukan itu terjadi sesak napas, kekurangan oksigen," tutur Kapolda Jawa
Timur Irjen Pol Nico Afinta seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Budi Santosa menyebut para penonton yang
berlarian itu akhirnya menyebabkan situasi kacau hingga terdorong dan ada juga yang terinjak penonton lain.
"Dari tembakan gas air mata itu suporter yang mencoba menghindar harus mengorbankan penonton lain
dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri dan banyak dari penonton yang mengalami sesak napas
akibat asap gas air mata," kata Budi.
Lalu Apakah Efek Gas Air Mata tersebut Berbahaya?
Gas air mata biasa digunakan untuk mengendalikan kerusuhan dan pelatihan militer, menghadapi hewan
berbahaya, atau pun melawan penjahat dalam keadaan berbahaya. Gas air mata memiliki panjang hanya
sekitar 10 cm atau sebesar ukuran telapak tangan orang dewasa.
Biasanya gas air mata berbentuk seperti peluru dan ditembakkan melalui pistol pelontar. Setelah ditembakkan
dan jatuh, gas air mata akan mengeluarkan asap tebal berwarna putih.
Terdapat tiga jenis gas air mata yang sering dipakai yaitu chloroacetophenone (CN), o-chloro-benzylidene
malononitrile (CS), dan oleoresin capsicum (OC). Prinsip kerja dari zat-zat tersebut adalah mengiritasi mata.
Secara umum efek dari paparan gas air mata adalah sesak napas, batuk, rasa tercekik, mengi, rasa terbakar

pada mata, mulut dan hidung. Bagi orang yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit pernapasan, maka
paparan gas air mata akan memperparah kondisinya bahkan bisa menyebabkan gagal napas. Gas air mata
juga menyebabkan penglihatan menjadi kabur serta kesusahan dalam menelan. Selain itu juga menyebabkan
luka bakar dan reaksi alergi.
Efek ketika terpapar gas air mata dalam jangka waktu yang lama dan dosis yang tinggi saat berada di area
tertutup adalah terjadinya kegagalan pernapasan dan kematian.
Jika terkena gas air mata, American Lung Association menyarankan untuk segera jauhkan diri dari
sumbernya dan jika memungkinkan cari tempat yang lebih tinggi. Bilas mata Anda dengan air dan gunakan
sabun yang lembut, seperti sabun bayi untuk mencuci muka. Jika masalah pernapasan berlanjut, segera
dapatkan bantuan medis.
Sumber : CNNIndonesia.com ; bbc.com; lung.org
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APLIKASI PUSTAKA DIGITAL MADRASAH,
BELAJAR JADI LEBIH MUDA

Aplikasi Pustaka Digital Madrasah adalah sebuah aplikasi perpustakaan digital yang pastinya akan sangat
bermanfaat bagi para pelajar. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini berisikan buku-buku pelajaran sekolah
Madrasah mulai dari tingkat MI, MTS, hingga tingkat MA. Madrasah sendiri merupakan sekolah yang
berdasarkan agama Islam.
Lembaga pendidikan Madrasah didirikan atas dasar hasrat, motivasi, niat, serta semangat untuk
memanifestasikan nilai dan aturan Islam dalam pendidikannya. Sebenarnya sekolah Madrasah dengan
sekolah umum tidak jauh berbeda, pelajaran yang diajarkan juga sama. Namun dalam sekolah Madrasah
pelajaran agama Islam terbagi menjadi beberapa bagian mata pelajaran.
Di antaranya yaitu Al Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.
Sementara itu dalam sekolah umum, biasanya hanya menjadi satu pelajaran saja yaitu Pendidikan Agama
Islam. Jenjang pendidikan Madrasah juga sama dengan sekolah umum yang mana MI setingkat dengan SD,
MTS setingkat dengan SMP, dan MA setingkat dengan SMA.

Tentang Aplikasi Pustaka Digital Madrasah
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam sekolah Madrasah pelajaran agama terbagi menjadi
beberapa mata pelajaran. Hal ini berarti sekolah harus menyediakan banyak buku pelajaran tersebut untuk
para siswanya. Namun sayangnya, terkadang jumlah buku yang tersedia tidak bisa mencukupi atau tidak
sesuai dengan jumlah siswa.

Akibatnya, setiap kelas harus bergantian dalam meminjam buku. Hal ini tentunya membuat proses
pembelajaran menjadi kurang efektif dan siswa tidak bisa belajar dengan maksimal. Namun, saat ini terdapat
suatu solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Solusi tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi
Pustaka Digital Madrasah.
Aplikasi ini menyediakan berbagai buku pelajaran khususnya buku agama untuk berbagai jenjang pendidikan
Madrasah, penerbitnya adalah Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI. Buku-buku tersebut di
antaranya yaitu:
1. Aqidah Akhlak
Mata pelajaran ini bisa diartikan sebagai pelajaran Agama Islam yang mempelajari tentang keimanan serta
akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, penggunaan
pengalaman, pembiasaan, serta latihan.
2. Al Quran Hadits
Mata pelajaran ini akan menekankan pada kemampuan membaca serta menulis Al Quran dan Hadist
serta menghafalkan surat-surat pendek. Selain itu pelajar juga akan mempelajari arti dan makna dari
ayat Al Quran serta hadits-hadits tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Fiqih
Buku dalam aplikasi Pustaka Digital Madrasah selanjutnya yaitu Fiqih yang akan mempelajari tentang
ibadah, terutama dalam pengenalan dan pemahaman mengenai cara-cara pelaksanaan rukun Islam.
Misalnya seperti tata cara pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, ketentuan makanan dan
minuman, khitan, kurban, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.
4. Sejarah Kebudayaan Islam
Sesuai dengan namanya, mata pelajaran ini akan membahas tentang sejarah kebudayaan agama Islam,
mulai dari zaman sebelum adanya Islam, proses masuknya Islam, penyebaran Islam, hingga ke Indonesia
dan lainnya. Di dalamnya juga akan dibahas mengenai peranan kebudayaan peradaban Islam serta para
tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam.
5. Bahasa Arab
Sama seperti pelajaran bahasa lainnya, mata pelajaran juga akan mengajarkan tentang bahasa Arab.
Mengenai berbagai kosakata, huruf, kalimat, angka, dan sebagainya.
Manfaat
Keberadaan aplikasi Pustaka Digital Madrasah ini tentunya akan sangat membantu bagi para pelajar dan juga
pengajar sekolah Madrasah.
Beberapa manfaatnya seperti:
1. Memudahkan Proses Belajar
Manfaat pertama yaitu mampu memudahkan dalam proses belajar siswa, baik di rumah maupun di
sekolah. Para siswa tidak perlu berebut buku sehingga bisa lebih fokus untuk belajar pelajaran agama.

2. Mudah Diakses

Aplikasi ini bisa digunakan dalam perangkat ponsel sehingga lebih mudah digunakan dan diakses. Apalagi
pada zaman sekarang semua orang sudah memiliki ponsel sendiri, baik siswa MA, MTS, bahkan MI
sekalipun.
3. Tidak Perlu Membayar
Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses belajar siswa sehingga bisa digunakan secara gratis
alias tidak perlu membayar. Bagi para pelajar tentu saja hal ini akan sangat membantu.

4. Tidak Perlu Membawa Banyak Buku
Dalam satu aplikasi ini pelajar sudah memiliki 5 mata pelajaran agama Islam tanpa repot membawa 5
buku, hanya perlu satu ponsel saja.

Demikianlah pembahasan tentang aplikasi Pustaka Digital Madrasah. Untuk mendapatkan berbagai
manfaatnya
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APLIKASI LITERASI DIGITAL, SOLUSI
TERBAIK UNTUK MENAMBAH
INFORMASI BARU

Aplikasi Literasi Digital telah hadir untuk membantu menambah referensi serta informasi bagi Anda dalam
berbagai macam bidang. Literasi Digital merupakan aplikasi yang berisikan informasi mengenai sumber-sumber
digital yang ada di internet. Mulai dari info tentang buku, jurnal nasional maupun internasional, blog, website,
medsos, channel YouTube, dan juga berbagai aplikasi yang berkaitan dengan literasi digital.
Selain itu, aplikasi ini juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat mengenai beberapa blog, ebook,

website, serta berbagai aplikasi yang bagus dan bisa diakses demi menambah referensi bagi para pembaca.
Keberadaan aplikasi ini tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Apalagi untuk mereka
yang gemar membaca serta suka mencari berbagai informasi baru yang berguna.
Kategori Aplikasi Literasi Digital
Ketika membuka aplikasi ini, Anda akan disuguhi dengan berbagai macam informasi menarik dari berbagai
tema. Anda bisa membaca berbagai artikel yang sesuai dengan keinginan Anda. Beragam informasi yang
disampaikan dalam aplikasi ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Di antaranya yaitu:
1. Pertanian
Dalam kategori ini maka Anda akan mendapatkan berbagai informasi yang berguna mengenai pertanian.
Untuk Anda yang tertarik dengan dunia tani pastinya akan sangat bermanfaat jika Anda membaca
informasi yang disajikan dalam kategori ini.

2. Sejarah
Sejarah memang menjadi hal yang sangat menarik untuk diulas lebih dalam lagi. Berbagai informasi
mengenai fakta-fakta dan rahasia sejarah bisa Anda dapatkan dalam aplikasi ini. Beberapa diantaranya
mungkin juga bisa menjawab pertanyaan seputar sejarah yang pernah muncul di kepala Anda.
3. Hukum
Hukum termasuk hal yang sangat penting untuk dipahami, apalagi mengingat negara kita ini yaitu
Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Berbagai informasi hukum dalam aplikasi Literasi Digital ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk
menambah pengetahuan serta pemahaman bagi pembacanya.
4. Ekonomi
Perekonomian adalah salah satu topik yang paling sering dibahas. Baik perekonomian negara maupun
masyarakatnya. Dengan adanya informasi mengenai topik ekonomi ini tentunya Anda bisa melihat
bagaimana kondisi ekonomi di indonesia, bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya.
5. Kesehatan
Informasi tentang kesehatan pastinya akan sangat berguna bagi para pembacanya dan banyak dicari
oleh orang-orang. Apalagi kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi diri manusia sehingga harus
selalu dijaga dengan benar. Adanya informasi mengenai kesehatan dalam aplikasi ini tentunya akan
membuat Anda lebih mudah dalam menjaga kesehatan diri.
6. Pendidikan
Terakhir kategori pendidikan yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk para siswa sekolah maupun
mahasiswa. Berbagai informasi pendidikan bisa Anda temukan dengan mudah melalui aplikasi ini.
Manfaat
Adanya aplikasi Literasi Digital dengan berbagai informasi di dalamnya tentu memberikan manfaat serta
kelebihan tersendiri untuk setiap pembacanya. Berikut adalah beberapa manfaatnya:
1. Hemat Biaya
Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi yang bisa diakses secara gratis oleh setiap orang. Dengan
begitu maka Anda bisa lebih menghemat biaya, karena tidak perlu membayar serta tidak perlu membeli
berbagai buku.
2. Bisa Memperoleh Informasi Terkini dan Terbaru

Manfaat selanjutnya yaitu Anda bisa mendapatkan berbagai informasi terkini dan terbaru dari berbagai
kategori yang tersedia. Untuk orang yang ingin selalu up to date dan mengikuti perkembangan tentunya
aplikasi ini akan sangat bermanfaat untuk Anda.

3. Mudah Diakses dan Digunakan
Aplikasi Literasi Digital bisa digunakan melalui perangkat ponsel Anda. Sehingga Anda bisa membuka
dan menggunakannya dimanapun Anda berada dan kapanpun itu. Asalkan terdapat jaringan internet dan
ponsel maka Anda bisa mengaksesnya baik waktu pagi, siang, sore maupun malam. Dengan begitu
maka Anda bisa menggunakan aplikasi ini kapan pun Anda butuh dan ingin tanpa ada batasan waktu
maupun kondisi.

4. Sebagai Sarana Hiburan
Membaca bukan hanya berguna sebagai ajang menambah informasi dan pemahaman saja. Namun juga

bisa menjadi sarana hiburan yang menyenangkan serta bisa mengusir bosan. Adanya berbagai topik
yang dibahas dalam aplikasi ini juga bisa Anda pilih sesuai dengan pembahasan mana yang sekiranya
menarik dan bisa menghibur Anda.

Demikianlah pembahasan tentang aplikasi Literasi Digital ini. Untuk menelusuri serta mengetahui apa saja
menu serta konten dalam aplikasi ini maka Anda bisa mengunduhnya langsung melalui Google Play Store
atau di sini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat.
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