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Bahaya Mencuci Sayur dan 
Buah Setelah Dipotong
Pakar ingatkan tidak mencuci sayur dan 
buah setelah dikupas dan dipotong.

gendalian dan Pencegahan 
Penyakit (CDC).

CDC memperingatkan 
agar tidak mengupas buah dan 
atau sayuran sebelum dicuci. 
Meskipun orang sering kali 
ingin menikmati buah dan 
sayuran dengan cepat, namun 
mengupasnya sebelum dicuci 
termasuk kesalahan dan ide 
yang sangat buruk.

Saat mengupas sayuran atau 
buah yang belum dicuci, ada 
kemungkinan terjadi  transfer 
bakteri langsung ke dalam dag-

ing buah yang dikonsumsi.
Terlepas dari manfaat ke-

sehatannya, buah-buahan dan 
sayuran dapat menimbulkan 
risiko kesehatan yang serius jika 
tidak disiapkan dengan benar 
sebelum mengkonsumsinya. 
Faktanya, salah satu kontribu-
tor utama penyakit bawaan 
makanan yang disebabkan oleh 
Salmonella, E. coli, dan Listeria 
setiap tahunnya.

Jika mengupas buah se-
belum dicuci, itu mening-
katkan risiko makanan yang 
terkontaminasi bakteri, yang 
dapat membuat seseorang 
sakit parah. Sekitar 420 orang 
meninggal karena Salmonella, 
100 orang meninggal karena E. 
coli, dan 260 orang meninggal 

karena Listeria di AS setiap 
tahun, menurut laporan CDC.

Meskipun Badan Penga-
was Obat & Makanan AS 
(FDA) merekomendasikan 
untuk mencuci buah dan sa-
yur dengan air mengalir dan 
menggosok keras dengan sikat 
bersih sebelum dikonsumsi, 
ada metode pembersihan ter-
tentu yang mungkin tepat.

“Sabun dan deter jen 
rumah tangga dapat diserap 
oleh buah-buahan dan sayuran, 
meskipun dibilas secara meny-
eluruh, dan dapat membuat 
Anda sakit. Selain itu, keaman-
an residu pencucian produk 
komersial tidak diketahui dan 
keefektifannya belum diuji,” 
bunyi peringatan FDA, dikutip 

JAKARTA(IM) - Buah-
buahan dan sayuran adalah 
bagian penting dari pola makan 
sehat. Buah dan sayur mengand-
ung banyak vitamin, mineral, 
dan serat tanpa banyak kalori, 
lemak jenuh, atau natrium.

Sayangnya, banyak orang 
membuat kesalahan besar saat 
hendak kengkonsumsi buah 
dan sayuran. Kesalahan itu 
bahkan dapat menempatkan 
orang pada risiko penyakit 
serius, menurut Pusat Pen-
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Best Life, Minggu (12/9).
Bahkan saat sepotong ba-

gian dibersihkan, masih ada 
kemungkinan potongan lainnya 
tidak aman untuk dikonsumsi. 
Baik CDC dan FDA mereko-
mendasikan untuk memotong 
bagian mana pun dari buah atau 
sayuran yang tampak rusak.

“Kerusakan ini dapat me-
mungkinkan patogen memasuki 
buah atau sayuran, dan produk 
yang rusak biasanya lebih cepat 
membusuk,” ujar Rebecca Dit-
tmar, koordinator Program Mana-
jemen Perlindungan Makanan di 
Fakultas Pertanian & Ilmu Hayati 
Texas A&M University dalam se-
buah wawancara dengan AgriLife 
Today.  tom

Jokowi: Saya Tidak Ada Niat dan...
Wakil Ketua Majelis Sy-

ura Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Hidayat Nur Wahid 
mengingatkan semua pihak un-
tuk terus mematuhi konstitusi 
Indonesia. Hal ini ia katakan 
terkait adanya dukungan soal 
perpanjangan masa jabatan 
presiden menjadi tiga periode.

“Semua pihak hendaknya 
betul-betul memegangi konsti-
tusi, melaksanakan konstitusi, 
tegak lurus dengan konstitusi 
apalagi yang menyebut (men-
gampanyekan tiga periode) dari 
pendukungnya Pak Jokowi,” 

“Demikian sikap politik 
dari Presiden Joko Widodo,” 
tambahnya.

Sebelumnya, Fadjroel 
mengatakan, Presiden Jokowi 
belum pernah memberikan 
pernyataan tegas jika ma-
syarakat dan partai politik 
menyetujui penambahan masa 
jabatan presiden. Hal itu dis-
ampaikannya saat menanggapi 
pertanyaan pendengar dalam 
diskusi virtual yang membahas 
amandemen UUD 1945, Sabtu 
(11/9).

“Beliau tidak pernah mem-

berikan pernyataan juga terha-
dap pertanyaan itu (jika partai 
dan masyarakat setuju),” ujar 
Fadjroel.

Dia menekankan, yang 
ditegaskan Jokowi adalah dua 
hal. Pertama, mengenai amen-
demen UUD 1945 merupakan 
urusan MPR. Kedua, sikap 
politik Jokowi adalah menolak 
perpanjangan masa jabatan tiga 
periode .

“Presiden juga berharap 
semua pendukung beliau setia, 
tegak lurus apa yang sikap poli-
tik beliau,” tambah Fadjroel.

kata Hidayat dalam diskusi 
daring, Sabtu (11/9).

Hidayat menilai, seharus-
nya pendukung Jokowi mendu-
kung semua sikap yang diambil 
Jokowi terutama mengenai 
perpanjangan masa jabatan. 
Bukannya berlawanan dengan 
sikap Jokowi, apalagi sikap 
tersebut bertentangan dengan 
konstitusi Indonesia.

 “Harusnya betul-betul 
mendukung Pak Jokowi untuk 
tegak lurus dengan konstitusi,” 
ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua 

MPR dari Fraksi PKB Jazilul 
Fawaid mengatakan, ada seke-
lompok kecil pendukung Presiden 
Joko Widodo yang mengampa-
nyekan penambahan masa jabatan 
menjadi tiga periode.

Kampanye tersebut, kata 
dia, membuat tuduhan di ma-
syarakat bahwa keinginan me-
nambah masa itu jabatan ber-
asal dari Jokowi sendiri. “Ada 
kelompok kecil dan itu dikenal 
sebagai pendukung Pak Jokowi 
yang mengampanyekan tiga 
periode. Itu jadi soal menurut 
saya,” kata Jazilul.  mar

FESTIVAL LIMA GUNUNG XX
Sejumlah seniman me-

nampilkan kolaborasi 
tari Soreng saat Festival 

Lima Gunung (FLG) XX di 
kawasan lereng Gunung 

Merbabu, Warangan, Pakis, 
Magelang, Jateng, Minggu 

(12/9/2021). FLG tahun ini 
mengusung tema Perada-

ban Desa yang diselengga-
rakan secara daring dengan 

peserta terbatas guna 
mencegah penyebaran 

COVID-19. 
IDN/ANTARA

Perempuan Mati Suri 15 Menit...
Ketika itu, Ewan berusia 

sembilan tahun. Kondisinya 
baik-baik saja. Dia sedang 
sekolah dan tidak menyadari 
apa yang baru saja dialami 
ibunya. Butuh berbulan-bulan 
bagi Cassandra untuk mulai 
merasa seperti dirinya lagi.

sedang tidur, tetapi tidak se-
dang bermimpi,” kenang Cas-
sandra.

“Seperti tidak sadar secara 
sadar. Seperti itulah rasanya. 
Tidak ada cahaya. Tidak panas. 
Seperti samar-samar — itulah 
yang saya rasakan,” katanya.

Ketika bangun setelah sem-
pat tidak sadarkan diri, Cas-
sandra dikelilingi empat orang 
asing, yang telah membantu 
menyelamatkan hidupnya. Dia 
ingat menatap ke arah langit biru 
yang cerah dan langsung ber-
tanya, “Di mana anakku, Ewan?”

“Rasanya tidak lagi sama 
sejak kejadian itu, tetapi un-
tungnya ahli saraf  saya yang 
luar biasa … sama halnya den-
gan psikolog yang membantu 
saya … keduanya menolong 
sekali dalam proses pemulihan 
ingatan saya,” katanya.

Cassandra Scott adalah 
salah satu dari segelintir 
orang yang membagikan pen-
galaman kematian yang diin-
gat mereka. Pengalamannya 
adalah sesuatu yang menarik 
perhatian ilmuwan dan masih 
terus diteliti.  osm
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Komnas HAM Sebut  Lapas Kelas I...
“Ini juga diceritakan oleh 

Pak Kalapas, pintu keluar ma-
suknya itu hanya satu. Sehingga 
kalau ada kejadian-kejadian 
begini ya enggak bisa, memang 
susah evakuasinya, karena pin-
tunya cuma satu. Itu baru blok 
ya, belum koridor-koridor,” 
jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, umur 
bangunan lapas yang sudah 

C II yang terbakar dan blok 
lain yang serupa namun masih 
utuh.

“Dari segi bangunan tidak 
layak, tidak manusiawi. Tidak 
layak dari segi keamanan. Ke-
amanan bagi napinya maupun 
keamanan bagi petugasnya. 
Oleh karena itu memang harus 
didaur ulang itu bangunan,” 
kata Choirul dalam diskusi vir-

tual Medcom.id bertajuk Mis-
teri Tragedi Lapas Tangerang, 
Minggu (12/9).

Dari kunjungan tersebut, 
Choirul mendapatkan sejum-
lah temuan yang membuatnya 
menilai bangunan itu tidak 
layak. Pertama, dari segi ke-
amanan, setiap Blok dalam 
lapas ternyata hanya memiliki 
satu pintu keluar dan masuk.

tua menjadi salah satu fak-
tor mudahnya api menyebar 
dengan cepat. Ia mengung-
kapkan, atap bangunan lapas 
bahkan masih berupa triplek, 
kayu dan bukan cor seperti di 
Lapas Cipinang.

“Sehingga kalau sekali ada 
api, ya habis dan ini terlihat 
dari sisa-sisa yang ada di sana. 
Bangunan ini sudah tua, dan 

bukan hanya di blok ini saja, 
di blok lain juga kelihatan. Jadi 
kami ngecek lokasi yang sudah 
terbakar dan lokasi yang sama, 
sejenis di C I itu masih utuh,” 
ungkapnya.

Masih dari Choirul, temuan 
lain soal over kapasitas dalam 
lapas tersebut di mana ban-
gunan kecil diisi oleh 122 
narapidana.  mar

Taliban Izinkan Perempuan Kuliah...
but memakai kekerasan dalam 
menanggapi pengunjuk rasa 
perempuan yang menuntut 
persamaan hak.

Haqqani mengatakan, Tali-
ban tidak akan kembali ke 20 
tahun lalu. “Kami akan mulai 
membangun apa yang ada hari 
ini,” katanya.

Haqqani menuturkan, 

dibentuk oleh Taliban. Haqqani 
memaparkan kebijakan terbaru 
tersebut dalam konferensi pers 
pada Minggu (12/9) sebagaima-
na dilansir Associated Press.

Ketika Taliban berkuasa di 
Afghanistan pada 1996 hingga 
2001, anak perempuan dan 
wanita tidak diperkenankan 
mengenyam pendidikan. Selain 

itu, Taliban juga melarang keras 
musik dan seni selama periode 
kekuasannya tersebut.

Kini, setelah kembali mere-
but kekasaan di Afghanistan, 
Taliban menyatakan bahwa 
mereka telah berubah, ter-
masuk sikap mereka terhadap 
perempuan. Namun beberapa 
hari terakhir, kelompok terse-

perempuan yang melanjutkan 
studinya ke jenjang perguruan 
tinggi diwajibkan memakai hi-
jab. Tidak jelas apakah penutup 
wajah juga wajib dipakai. Dia 
menambahkan, pemisahan ru-
ang kelas berdasarkan gender 
juga akan diterapkan.

“Kami tidak akan mengiz-
inkan anak laki-laki dan perem-

puan untuk belajar bersama. 
Kami tidak akan mengizinkan 
mereka bersama (dalam satu 
kelas),” kata Haqqani.

Haqqani mengatakan mata 
pelajaran yang diajarkan di 
universitas juga akan ditinjau 
tetapi tidak merinci sejauh 
mana tinjauan yang dimaksud.  

 mar

Dua Orang Tewas Mengenaskan...
kilometer dari lokasi kejadian.

Di mata warga, Gofar ja-
rang bergaul dengan masyara-
kat setempat.

“Dia jarang bergaul dengan 

Bom ikan di rumah Gofar 
meledak pada Sabtu pagi 11 
September 2021 sekitar pukul 
08.00 WIB. Akibat ledakan ini 
satu rumah rata dengan tanah, 

sementara beberapa rumah 
lainnya mengalami kerusakan 
di bagian atap bangunan. Ken-
cangnya suara ledakan mem-
buat suara terdengar hingga 3 

tetangga,” ujar Sugiyono, tet-
angga korban ledakan, Minggu 
(12/9).

Warga berharap pada 
aparat Polresta Pasuruan untuk 

mengusut kasus ledakan bon-
det meski pelakunya ayah dan 
anak sudah meninggal dunia, 
lantaran produsen bom ikan 
dilakukan banyak orang.  mar

JAKARTA(IM) - Saat 
orang bertujuan memben-
tuk otot, tentu membutuh-
kan upaya tertentu. Hal itu 
bisa dicapai dengan mener-
apkan pola makan maupun 
latihan beban.

Akan tetapi kesalahan 
yang banyak terjadi adalah 
mengonsumsi protein ber-
lebihan. Dr dr Samuel Oeto-
ro, MS, SpGK (K), Spesialis 
Gizi Klinik yang juga aktif  
di MRCCC Siloam Hospi-
tals Semanggi mengatakan, 
protein berlebih justru dapat 
menurunkan kemampuan 
fungsi ginjal.

“Tren protein berlebih 
ini sudah diingatkan ahli 
ginjal juga bahwa banyak 
pasien muda, fungsi ginjal-
nya menurun karena asupan 
protein terlalu berlebihan. 
Jangan berlebihan makan 
protein, tapi memang mem-
bentuk otot butuh protein,” 
kata Samuel dalam Live 
IG 2 @Lenteradiabetes_
dr.Johan, disimak akhir 
pekan lalu.

Samuel mencontohkan, 
seorang pasien yang memi-

Konsumsi Protein Berlebihan 
Turunkan Fungsi Ginjal

liki tubuh ideal dan berotot 
namun sering merasa kelela-
han. Pasien tersebut ternyata 
mengonsumsi lima butir telur 
di pagi dan malam hari, kemu-
dian ayam utuh setiap harinya.

Samuel menambahkan, 
untuk membentuk otot me-
mang harus cukup protein 
bahkan di atas kecukupan 
normal. Namun tetap saja ti-
dak diperbolehkan berlebihan.

“Paling gambang susu 
protein, protein W juga mudah 
dicerna,” ujarnya.

Saat berolahraga, pastikan 
cukup minum karena 80 pers-
en bagian otot terdiri dari air. 
Upayakan air yang diminum 
mengandung elektrolit yang 
dibutuhkan untuk pembentu-
kan otot.

Banyak yang justru me-
milih air murni h20 padahal tu-
buh membutuhkan tambahan 
elektrolit. Saat timbul kram, 
ada kemungkinan elektrolit 
yang tidak seimbang. Biasanya, 
setelah itu disarankan men-
gonsumsi makanan kaya kalsi-
um, magnesium dan suplemen 
vitamin lainnya yang penting 
untuk kinerja otot.  tom

JAKARTA(IM) - Tu-
buh membutuhkan asupan 
serat yang secara alami 
terdapat pada makanan. 
Manfaat kecukupan serat 
juga sangat banyak tidak 
hanya untuk memelihara 
kesehatan pencernaan yang 
kemudian memberikan kes-
ehatan secara keseluruhan.

Dr. Marya Haryono, 
MGizi, SpGK, FINEM, 
dokter spesialis gizi men-
gatakan, serat juga dapat 
membantu kendalikan ka-
dar gula darah, memberikan 
rasa kenyang, membantu 
mengendalikan kadar koles-
terol sehingga secara tidak 
langsung menjaga fungsi 
jantung yang sehat.

“Manfaatnya memper-
lambat penyerapan gula, 
karbohidrat, kolesterol 
yang kemudian diikat ber-
sama feses jadi lebih mu-
dah dikeluarkan, otomatis 
mengurangi risiko diabetes, 
penyakit jantung,” kata 
Marya dalam peluncurkan 
Fibe Mini, kemarin.

Manfaat serat juga dapat 
banyak membantu menjaga 
berat badan lebih stabil 
atau bahkan memudahkan 
program penurunan be-
rat badan. Terkait saluran 

Cukup Serat Kurangi Risiko 
Diabetes Hingga Jantung

cerna, serat sangat penting 
untuk membentuk struktur 
yang bagus dan otomatis sen-
sor ke otak juga menjadi bagus.

“Jadi hubungannya timbal 
balik. Otomatis kerja tubuh 
lebih baik, mood jadi senang,” 
tambahnya.

Serat yang cukup akan 
membantu kerja bakteri baik. 
Jika dikonsumsi rutin sebagai 
bagian dari asupan nutrisi 
sehari-hari, maka serat juga 
membantu mengurangi risiko 
kanker usus besar. Namun 
sayangnya konsumsi serat se-
bagian orang belum terpenuhi 
sesuai yang dianjurkan.

Selain konsumsi serat, nu-
trisi harian juga tetap perlu di-
perhatikan.  Serat merupakan 
salah satu elemen penting un-
tuk kesehatan. Dari fakta yang 
ada, 95 persen orang Indonesia 
kekurangan konsumsi serat, 
setiap harinya, mereka hanya 
konsumsi sekitar 27 persen 
(8gr dari 30gr anjuran harian) 
kebutuhan serat harian dari 
makanan seharu-hari.

Gaya hidup, terutama pola 
makan yang tidak seimbang 
serta rendah serat dapat beru-
jung pada sistem pencernaan 
yang tidak sehat, sehingga 
berdampak serius terhadap 
kondisi kesehatan.  tom

Gugat Pencemaran Nama Baik...
sar 210.000 dollar Singapura 
(Rp 2,2 miliar). Dalam gugatan 
kedua terhadap penulis, hakim 
menjatuhkan ganti rugi sebesar 
160.000 dollar Singapura (Rp 
1,7 miliar), sehingga totalnya 
menjadi 370.000 dollar Singa-
pura (Rp 3,9 miliar).

“Secara  kese lur uhan, 

suk serangkaian taktik yang 
digunakan oleh Singapura un-
tuk membungkam perbedaan 
pendapat. Alasannya Terry 
Xu, pemimpin redaksi Online 
Citizen Asia, dan penulis situs 
tersebut, dituduh mencemar-
kan nama baik Lee Hsien 
Loong dalam dua tuntutan hu-

kum terpisah. Penulisnya yang 
bernama Rubaashini Shunmu-
ganathan pada 2010 menulis 
artikel tentang perseteruan 
yang mengguncang keluarga 
PM Lee.

Pengadilan Tinggi Singa-
pura kemudian memerintahkan 
Xu membayar ganti rugi sebe-

saya menemukan bahwa Xu 
bertindak sembrono, den-
gan ketidakpedulian terha-
dap kebenaran dan dengan 
niat buruk terhadap (Lee), 
yang memperburuk kerugian 
(Lee),” kata Hakim Audrey 
Lim dikutip dari AFP.

Lee akan menyumbangkan 

kompensasi yang didapatnya 
itu untuk amal.

Perselisihan yang dili-
put oleh Online Citizen Asia 
adalah antara Lee dan saudara-
saudaranya tentang warisan 
ayah mereka, mendiang pe-
mimpin dan pendiri Singapura 
Lee Kuan Yew.  osm
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