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Jus Delima Bisa Turunkan
Kadar Gula Darah
Konsumsi jus delima sebanyak 230 
ml dapat menurunkan kadar gula 
darah.

menurunkan kadar gula darah.
Olahraga ringan, seperti 

berjalan kaki, meningkatkan 
detak jantung dan pernapasan, 
yang kemudian bisa memper-
lancar aliran darah ke seluruh 
tubuh. Ia merekomendasikan 
untuk berjalan-jalan setidaknya 
15 sampai 30 menit dalam 

sehari.
“Menggerakkan otot bisa 

merangsang penyerapan gluko-
sa (gula) dari aliran darah, yang 
pada gilirannya menurunkan 
kadar glukosa darah. Cobalah 
lakukan itu setiap habis makan 
untuk mencegah lonjakan 
gula darah yang sering dialami 

menurunkan kadar gula darah 
hanya dalam 15 menit.

Kesimpulan itu didapat 
setelah para peneliti dari Uni-
versity of  California, Los 
Angeles, Amerika Serikat 
memberi peserta dengan air 
gula serta jus delima. Mereka 
menemukan bahwa respons 
glukosa yang lebih rendah tera-
mati pada pasien yang minum 
jus delima.

Temuan mereka juga 
menunjukkan bahwa minum 
jus delima dapat membantu 
mengatur kadar gula darah 
pada pengidap diabetes. Ini 
terjadi pada orang dengan 
berat badan normal dan diberi 
jus delima sebanyak 230 ml.

Yang mengejutkan, kadar 
gula darah semua peserta se-
cara signifi kan menurun dalam 
waktu 15 hingga 30 menit 
setelah minum jus delima. Se-
lain dengan minum jus, ahli nu-
trisi di Inggris, Kerry Beeson, 
juga merekomendasikan jalan 
santai sebagai solusi untuk 

JAKARTA (IM) - Kadar 
gula darah tinggi atau hiper-
glikemia bisa memicu berbagai 
masalah kesehatan, utamanya 
bagi para penyandang diabe-
tes. Haus atau lapar ekstrem, 
muntah, serta penglihatan 
kabur bisa dirasakan oleh 
diabetesi ketika kadar gula 
darahnya tinggi.

Penasihat Klinis Senior di 
Diabetes UK, Esther Walden, 
mengatakan, pengidap dia-
betes tipe 2 perlu menjaga 
kadar gula darah tetap stabil.  
Itu penting guna mengurangi 
risiko komplikasi, seperti se-
rangan jantung, strok, masalah 
ginjal, dan mata.

Ada banyak cara yang bisa 
dilakukan untuk menstabilkan 
kembali gula darah, salah sa-
tunya adalah dengan minum 
segelas jus delima. Sebuah 
studi yang terbit di Current 
Development of  Nutrition, 
Oxford Academic pada Juni 
2020 mengungkapkan bahwa 
minum jus pomegranate dapat 

setelah makan,” kata Beeson, 
seperti dilansir dari The Sun, 
Kamis (7/10).

Jika berjalan bukan hal 
yang disukai, Beeson me-
nyarankan untuk mencoba 
latihan yoga. Selain bisa menu-
runkan kadar gula darah, yoga 
juga akan membantu meng-
hilangkan stres.

“Ada hubungan yang ru-
mit antara stres dan gula da-
rah. Berlatih meditasi dan 
memerhatikan asupan makan 
telah terbukti dalam beberapa 
penelitian membantu menjaga 
keseimbangan gula darah,” 
kata Beeson.

Selain itu, Beeson juga me-
nyarankan untuk lebih banyak 
minum air putih. Untuk tetap 
terhidrasi, orang dewasa harus 
minum sekitar dua liter air se-
hari. Tetapi, ketika kadar gula 
darah tinggi, kemungkinan 
tubuh akan mencoba menge-
luarkan kelebihan gula dan 
membuat Anda sering bolak-
balik toilet. Karena itu, tubuh 
Anda perlu kembali terhidrasi.

“Minum air putih lebih 
banyak dapat membantu mem-
buang kelebihan glukosa dan 
menurunkan kadar gula da-
rah,” jelas Beeson.  tom

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3 
Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720   

Telp : 021-6265566 pesawat 4000
Fax : 021-639 7652.  

Twitter: International Media @redaksi_IM

PEMIMPIN REDAKSI:  Osmar  Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba. 
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularso.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI : Frans G, Vitus DP, Berman LR, 
Bambang Suryo Sularso. 
ARTISTIK : M Rifk i, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI‐PROMOSI : A Susanto, Nurbayin, 
Slamet, Ahyar, Ferry.  
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), PADANG Karel Chandra), 
PALEMBANG Angkasa), SOLO (ABC), BELITUNG  Naskafa 
Tjen). PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), BALIK‐
PAPAN dan SAMARINDA ( Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), 
MAKASSAR dan MANADO (Jefri/Meike, Jemmy), TARA‐
KAN KALTIM (Ali), BALI (Swasti), PEKANBARU Bob), 
LAMPUNG (Kartika), SURABAYA, MEDAN 
dan PONTIANAK.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR :  Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
Riston Pardamean Lubis, Kartoni Lubis.
BIRO SEMARANG : Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN : Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano 
(Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI : Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.   
HARGA ECERAN : Rp 2.500,‐/eks (di luar kota Rp 3.000,-/eks), 
Harga Langganan Rp 50.000,-/Bulan. 
PERCETAKAN : PT. International Media Web Printing 
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat.
(isi di luar tanggung jawab percetakan).

20 Persen Warga Indonesia 
Rawan Gangguan Jiwa

JAKARTA (IM) — 
Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) menyebut ang-
ka prevalensi orang dengan 
gangguan jiwa di Indonesia 
sekitar 1 dari 5 penduduk di 
Indonesia. Artinya, sekitar 
20 persen populasi di Indo-
nesia mempunyai potensi 
untuk mengalami masalah 
gangguan jiwa.

Direktur Pencegahan 
dan Pengendalian Masalah 
Kesehatan Jiwa dan Nap-
za Kemenkes, Celestinus 
Egiya Munthe mengatakan, 
faktor kesenjangan pen-
gobatan juga menjadi 
salah satu masalah ter-
kait kesehatan jiwa yang 
dihadapi Indonesia saat 
ini. Karena, belum semua 
provinsi memiliki rumah 
sakit jiwa. “Sehingga orang 
dengan gangguan jiwa ti-
dak mendapat pengobatan 
yang seharusnya,” kata dia 
dalam diskusi daring, Ka-
mis (7/10).

Kemudian masalah 
sumber daya manusia 
(SDM) profesional un-
tuk tenaga kesehatan jiwa 
juga masih sangat minim. 
Hingga kini, total psikiater 
sebagai tenaga profesional 
untuk pelayanan kesehatan 
jiwa di Indonesia hanya 
1.053 orang.

Artinya, satu psikiater 
melayani sekitar 250 ribu 
penduduk. Ini suatu beban 
yang sangat besar dalam 
upaya meningkatkan lay-
anan kesehatan jiwa di 
Indonesia,” tuturnya.

Permasalahan lainnya 
adalah masih terbatasnya 
akses pada layanan kes-
ehatan jiwa. Kemudian, 
diskriminasi dan stigma 
pada orang dengan ma-
salah kesehatan jiwa. Ser-
ta, pemenuhan hak asasi 
manusia terhadap orang 
dengan gangguan jiwa, 
dan angka penyalahgunaan 
napza yang masih tinggi.

“Masalah yang cuk-
up pelik bagi kita adalah 
tingginya angka penyalah-
gunaan napza di Indonesia. 
Sampai hari ini, data yang 
kami dapatkan, terdapat 
sekitar 3.376.000 orang 
pengguna napza di seluruh 

Indonesia,” kata dia.
Ada beberapa faktor pe-

nyebab masalah kesehatan 
jiwa, yakni genetik, biologi, 
hubungan keluarga, dan sosial. 
Faktor-faktor tersebut dapat 
terjadi selama perkembangan 
kehidupan seseorang sejak 
seribu awal kehidupan hingga 
lansia.

Untuk faktor genetik 
dapat terjadi bila adanya ma-
salah keluarga yang memiliki 
kecendrumgan untuk menu-
runkan penyakit tertentu. Ke-
mudian, secara biologis dapat 
terjadi mulai dari anak masa 
pertumbuhan dalam kehami-
lan hingga tumbuh kembang 
setelah anak lahir.

Salah satunya adalah men-
galami masalah gangguan 
gizi. Gangguan ini juga dapat 
mengakibatkan hambatan 
dalam perkembangan mental 
psikologis.

Untuk faktor hubungan 
keluarga, bisa terjadi pada 
ibu yang mengalami depresi 
selama menjalani kehamilan 
dan berlanjut setelah mela-
hirkan.

Sementara, faktor sosial 
antara lain akibat mengalami 
perundungan atau pelece-
han, masalah ekonomi, dan 
stigma.

Munthe menuturkan pan-
demi Covid-19 juga menjadi 
salah satu faktor mening-
katnya masalah kesehatan 
jiwa dan kematian bunuh diri 
akibat depresi dan gangguan 
kecemasan. Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kedokteran 
Jiwa Indonesia mencatat an-
gka depresi meningkat Sem-
bilan persen.

“Mengatasi masalah itu, 
kami melakukan upaya pen-
ingkatan konseling. Jadi, di 
semua rumah sakit jiwa kami, 
meluncurkan peningkatan 
layanan kesehatan jiwa melalui 
telemedicine. Cukup banyak 
rumah sakit jiwa kita yang 
memberi layanan ini secara 
gratis,” tutur dia.

Saat ini, Kemenkes sudah 
mempunyai platform Sehat 
Jiwa untuk memberi layanan 
konseling untuk mengatasi 
masalah depresi dan masalah 
kesehatan jiwa lainnya yang 
telah melayani sekitar 600 
konseling.  tom

SAMBUNGAN
Bertambah 1.393 Kasus 

Positif,...
81 kasus kematian. Se-

hingga, angka kematian 
akibat Covid-19 mencapai 
142.494.

Dengan data tersebut, 
maka saat ini tercatat ada 
27.747 kasus akt i f  Co-
vid-19.

K asus  ak t i f  ada l ah 
pasien yang masih terkon-
fi rmasi positif  virus corona, 

dan menjalani perawatan 
di rumah sakit atau isolasi 
mandiri.

Selain itu, pemerintah 
juga mencatat bahwa kini 
terdapat 213.616 orang yang 
berstatus suspek.

Lebih lanjut, terdapat 
510 kabupaten/kota yang 
terpapar Covid-19 di 34 
provinsi.  mar

Viral, Politikus Kanada 
Pakai Celana...

“Ibuku menelepon, 
Pak. Dia meminta kain ba-
tiknya,” kata seorang peng-
guna sebagaimana dilansir 
World of  Buzz

 “Bahkan jika orang 
Barat memakai kain batik, ia 

mengenakan kain batik perem-
puan,” kata pengguna lainnya.

Kevin O ‘Leary umumnya 
dikenal dengan Shark Tank, se-
rial TV realitas bisnis Amerika 
di mana ia telah muncul sejak 
2009.  osm

SAMBUNGAN DARI HAL 1Mahfud MD: Brantas Mafi a Tanah...
Secara khusus, ia men-

dorong KY bersama Mahka-
mah Agung (MA) melakukan 
melakukan pemetaan terha-
dap kasus-kasus pertanahan 
yang berproses di pengadilan. 
Kemudian, menurutnya, KY 
perlu melakukan pengawasan 
terhadap hakim yang menan-
gani perkara-perkara di bidang 
pertanahan.

terjadi di masa lalu. Mahfud 
uga mengungkap ada orang 
sudah memenangkan kasus 
pertanahan di pengadilan.

Akan tetapi, kemenangan 
tersebut dilaporkan ke aparat 
penegak hukum atas dugaan 
kolusi dengan hakim yang 
bersangkutan.

“Itu ada yang melaporkan 
lagi bahwa dulu kemenangan di 

pengadilan itu berkolusi den-
gan hakim. Menjadi perkara 
pidana,” kata Mahfud.

Terkait kejadian seperti itu, 
Mahfud menyarankan Komisi 
Yudisial (KY) dan lembaga ter-
kait melakukan upaya pence-
gahan dan pemberantasan 
terhadap praktek-praktek ma-
fi a tanah yang memanfaatkan 
lembaga peradilan.

KY bersama MA dan 
aparat penegak hukum juga 
diharapkan bisa menyusun 
semacam peta jalan atau man-
ual petunjuk pencegahan dan 
pemberantasan praktek mafi a 
tanah dan mafi a peradilan.

Selain itu, KY dan MA, kata 
dia, perlu memastikan lembaga 
pengadilan dapat berfungsi se-
cara optimal, transparan, dan 

adil serta tidak ditunggangi oleh 
mafi a tanah dan mafi a peradilan. 
“Komisi Yudisial yang diberi 
mandat konstitusional sebagai 
pengawas eksternal bagi hakim 
tentu memiliki peran strat-
egis melawan mafi a tanah yang 
beroperasi di ranah pengadilan 
bersama-sama dengan Mah-
kamah Agung,” kata Mahfu. 

 mar

MenPANRB Siap Selesaikan Proses...
KPK sudah melakukan per-
temuan dengan pihak Polri. 
Juru bicara 57 mantan pegawai 
KPK, Hotman Tambunan 
mengatakan pertemuan itu 
masih sebatas membahas niat 
perekrutan saja.

“Pembicaraan kita hanya 
nonformal, Kapolri melalui 
asisten SDM mengutarakan 
niat Kapolri merekrut pegawai 
yang 57,” kata Hotman kepada 
wartawan, Selasa (5/10).

Novel  Baswedan dan 
kawan-kazwan sebelumnya 
menyebut, niat Polri untuk 
merekrut mereka  menjadi 
salah satu solusi sengkarut 
TWK.

Jawa Barat bersama Wakil Jaksa 
Agung Setia Untung Arimuladi 
di Jalan Naripan, Kota Band-
ung, Kamis (7/10).

Tjahjo menuturkan, tu-
gasnya adalah mengamankan 
surat jawaban dari Presiden 
Jokowi kepada Kapolri Jender-
al Listyo Sigit Prabowo. Surat 
yang dimaksud adalah surat 
balasan persetujuan Jokowi 
atas niat Sigit untuk merekrut 
Novel Baswedan dan kawan-
kawan untuk menjadi ASN 
Polri.

“Saya sebagai pembantu 
Presiden mengamankan surat-
nya, sekarang sedang diproses 
di Mabes, belum ada jawaban. 

Silakan tanya ke Kapolri,” 
tutur dia.

“Saya nunggu akhir nanti 
kalau Kapolri selesai. Kami 
nunggu apa yang dinego-
siasikan untuk teman yang 
dikeluarkan KPK. baru saya 
selesaikan prosesnya,” kata 
Tjahjo.

Sebelumnya, 57 pegawai 
KPK diberhentikan dengan 
hormat pada 30 September 
2021. Kini 57 mantan pega-
wai KPK tersebut mendapat 
tawaran dari Kapolri untuk 
bergabung sebagai ASN di 
Polri.

Pada Senin sore (4/10), 
perwakilan dari eks pegawai 

“Kami tidak berpretensi 
apa-apa, kami hanya melihat 
ini sebagai salah satu opsi 
solusi/penyelesaian seng-
karut TWK,” kata, Hotman 
Tambunan, mantan pegawai 
KPK.

Meski perekrutan oleh 
Polri jadi salah satu opsi meny-
elesaikan polemik TWK, reko-
mendasi dari Komnas HAM 
dan Ombudsman RI tetap 
akan menjadi solusi terbaik. 
Untuk diketahui, Komnas 
HAM menemukan pelang-
garan HAM dan Ombudsman 
menemukan maladministrasi 
pada TWK.

“(Perekrutan) salah satu 

opsi solusi. Solusi terbaik tentu 
seluruh rekomendasi Komnas 
HAM dan Ombudsman toh,” 
ucapnya.

Hotman menyebut kini 
Polri sedang berkoordinasi 
dengan BKN dan MenPAN-
RB serta para ahli soal per-
ekrutan ini. Dia mengatakan 
pertemuan berlangsung selama 
45 menit.

“Dan menyebutkan seka-
rang Polri sedang berkoor-
dinasi dengan pihak-pihak 
terkait, seperti MenPAN dan 
BKN, dan akan melibatkan 
para ahli. Pertemuan nggak 
lama, hanya sekitar 45 menit,” 
ujar Hotman.  mar

Tragis, Tiga Orang Tewas di Gorong-gorong...
gal karena tersengat listrik. 
Dia menceritakan, satu orang 
korban terjatuh ke lubang 
berisikan kabel-kabel listrik 
serta saluran air. Karena ko-
rban itu tak kunjung keluar, 
korban lain ingin membantu 
dan turut masuk ke lubang 
itu.

beberapa ang gota pol is i 
memeriksa ketiga jenazah kor-
ban. Terlihat polisi mengambil 
sidik jari para korban dengan 
menggunakan alat. Di sekitar 
TKP juga ada tiga unit mobil 
ambulans yang disiapkan un-
tuk mengangkut jenazah para 
korban.

Setelah diperiksa, sekitar 
pukul 13.45 WIB, ketiganya 
diangkut menggunakan tiga 
ambulans ke rumah sakit. 
Meski ketiga jenazah telah 
diangkut, warga sekitar masih 
berkerumun di sekitar TKP.

Seorang warga, Suryati, 
menduga ketiganya mening-

“Tapi dua orang itu eng-
gak keluar-keluar juga, terus 
ada satu tukang galon yang 
tahu. Terus dia ikut masuk 
juga ke lubangnya,” ucap 
Suryati saat ditemui di TKP, 
Kamis (7/10).

Saat korban terakhir ma-
suk, dia juga tak kunjung kel-

uar. Setelah tak kunjung keluar, 
warga sekitar langsung memer-
iksa lubang dan mengeluarkan 
mereka.

“Di dalam lubang emang 
banyak kabel-kabel listrik, 
sa ma ada saluran air juga, ka-
yaknya meninggal karena kese-
trum ya,” kata Suryati.  mar

Beredar Transkrip Pembicaraan Napoleon,...
sama dia.. makanya saya ber-
harap Abang tuh diterima 
itunya..

NB: Apanya?
TS : Prapidnya.. moga2 

menang ya ALLAH..menang..
PU : Naah..sekarang gue 

tanya ama elu .gitu Iho.. Apak-
ah uang tersebut diserahkan ke 
pak Napo..??

TS : Tidak..
PU : Aa..tidak..uang terse-

but sekarang ada dimana ??
TS : Ada di brankas saya..
NB : Gimana (coret hitam) 

yang dicoret dengan warna hi-
tam. Sehingga tidak diketahui 
apa tulisannya.

Transkrip rekaman pem-
bicaraan antara NB, TS dan 
PU pada tanggal 14 Oktober 
2020 jam 20.20 WIB di Rutan 
cabang Bareskrim Polri.

Berikut ini transkip dari 
rekaman yang diperoleh MNC 
Portal Indonesia:

NB : Informasi di luar, 
Lawyer sampeyan itu pak 
Haji..disiapin sama (dicoret 
hitam)?

TS : Supaya ngga lari saya 
nya..

NB : Ha...?
TS : Supaya satu semua.
NB : Jadi..bener itu infor-

masinya..
TS : Betul.
NB : Bahwa Lawyer nya...
Pu : Dion..
NB: Bahwa tawyernya pak 

Haji ini disiapin sama (dicoret 
hitam)? Betul??

TS: Joko Tjandra juga..
NB : Ha?
TS: Joko Tjandra juga.. 

maunya apa ?
TS : Ngga ada Bang.. udah 

selesai secara emang proper 
dia.. Dia Cuma mau memas-
tikan aja..Kalo diuar ribut Red 
Notice bahwa ini di back up 
oleh dia..segala macam..Nah 
ini saya buktikan. bahwa Ngga 
ada tu semua..

NB : Karena diluar banyak 
yang ngomong ...

TS : Iya. kedekatan saya dia 
hantam dia.. disuruh turun.. 
dipaksa turun Bang.. Pake 
lapor (dicoret hitam) segala.

NB : Masak..?
TS : Baah.demi ALLAH 

Bang (dicoret hitam) makanya 
BAP saya kan divaca (dicoret 
hitam).

NB : Haa..?
TS : BAP saya itu dibaca 

(dicoret hitam).
Wartawan sudah mencoba 

mengonfi rmasi soal  rekaman 
serta transkip ini kepada kuasa 
hukum Pengacara Napoleon, 
Ahmad Yani. Namun belum 
terbalas hingga berita ini ditu-
runkan.  mar

ni tanpa pemanis cenderung 
jauh lebih bermanfaat bagi 
kesehatan ketimbang yogurt 
rendah lemak yang dimaniskan 
dengan gula tambahan. Dia 
menambahkan bahwa produk 
susu fermentasi seperti yo-
gurt atau keju mungkin lebih 
bermanfaat jika dibandingkan 
dengan mentega atau susu, 
misalnya. “Ini berarti tidak 
sepenuhnya jelas bahwa Anda 
harus menghindari lemak susu 
jika Anda ingin kesehatan 
jantung yang lebih baik,” tam-
bahnya lagi.

Itu dikarenakan versi pe-
nuh lemak cenderung memiliki 
lebih banyak nutrisi daripada 
versi rendah lemak. Meski 
demikian, penelitian lebih 
lanjut perlu dilakukan.  tom

JAKARTA (IM) - Bagi 
mereka yang punya masalah 
dengan jantung, atau ingin me-
ningkatkan kesehatan jantung, 
sering disarankan untuk men-
gonsumsi produk susu rendah 
lemak. Sehingga banyak yang 
akhirnya memilih menghindari 
produk susu dan turunannya.

Namun penelitian baru 
yang terbit di PLOS Medicine 
menunjukkan hal yang cukup 
bertolak belakang.

Dilansir dari Eat This, se-
banyak 4.150 pria dan wanita 
Swedia berusia awal 60an. 
Kelompok usia ini dianggap 
berisiko tinggi dalam hal kes-
ehatan kardiovaskular.

Selama sekitar 16 tahun, 
peneliti mengumpulkan data 
diet dan kejadian jantung mer-

eka, serta sampel darah yang 
memungkinkan peneliti untuk 
melacak kadar asam lemak 
mereka.

Tidak berfokus pada satu 
negara, peneliti juga mem-
bandingkan hasil dengan 17 
penelitian pendahulu yang 
mirip dari beberapa negara 
lainnya. Langkah tersebut 
memberikan bukti yang lebih 
komprehensif  untuk kesim-
pulan mereka, di mana men-
emukan bahwa mereka yang 
memiliki tingkat lemak susu 
tertinggi justru cenderung 
memiliki risiko penyakit kar-
diovaskular terendah.

Hasil ini penting meng-
ingat rekomendasi selama ini 
bertentangan dengan saran 
yang berlaku, menurut rekan 
penulis studi Matti Marklund, 

Ph.D., rekan peneliti senior di 
George Institute for Global 
Health.

“Ini menunjukkan susu 
tinggi lemak dapat menjadi 

bagian dari diet sehat, teru-
tama jika Anda menekankan 
pada makanan olahan susu 
tertentu,” katanya.

Misalnya, yogurt susu mur-

Studi: Mengonsumsi Susu dan Keju Baik untuk Kesehatan Jantung

IST

Ilustrasi keju dan susu.

IST

Ilustrasi jus delima.
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