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Air Lemon dan Garam Hitam 
Mampu Cegah Berbagai Penyakit

JAKARTA (IM) - Air 
lemon yang dicampur den-
gan garam hitam dipercaya 
memberikan banyak man-
faat baik untuk kesehatan . 
Salah satunya adalah mem-
bantu mencegah penyakit .

Selain itu, air lemon 
dan garam hitam juga men-
jadi kombinasi yang cocok 
dikonsumsi untuk Anda 
yang sedang diet dengan 
cara berolahraga serta men-
gonsumsi makanan dan 
minuman sehat.

Dilansir dari Times of  
India, ini manfaat lemon 
dengan garam hitam untuk 
kesehatan.

1. Kurangi Lemak Perut
Minum air lemon ha-

ngat di pagi hari saat perut 
ko song dianggap obat yang 
sa ngat baik untuk mengu-
rangi lemak perut. Lemon 
ka ya vitamin C, rendah ka-
lo ri dan sarat dengan antio-
ksidan, vitamin dan mineral.

Air lemon meningkat-
kan rasa kenyang, membuat 
Anda terhidrasi, meningkat-
kan metabolisme dan mem-
bantu menurunkan berat 
badan. Selain itu, garam 
hitam di dalamnya dapat 
meningkatkan manfaat kes-
ehatan dari minuman terse-
but. Garam hitam kaya akan 

mineral alami yang penting 
untuk kesehatan fungsi tubuh.

2. Turunkan Berat Badan 
dan Hilangkan Racun

Minuman satu ini dapat 
membantu mengatasi ma-
salah pencernaan, khususnya 
memperlancar buang air besar. 
Jika sistem pencernaan Anda 
tidak berfungsi dengan baik, 
maka tubuh tidak akan mampu 
menurunkan berat badan.

Selain itu, minuman ini 
membantu mengeluarkan ra-
cun yang tidak diinginkan dari 
tubuh, sehingga meningkatkan 
metabolisme dan proses penu-
runan berat badan.

3. Cegah Penyakit Kulit, 
Osteoporosis, dan Radang 
Sendi

Selanjutnya, air lemon den-
gan garam hitam juga bisa 
membantu menjaga tingkat 
pH saluran pencernaan. Hal 
ini membantu mengurangi 
masalah keasaman, penyakit 
kulit, osteoporosis, dan radang 
sendi.

Garam hitam juga mem-
bantu menyerap lebih banyak 
nutrisi dari makanan yang 
Anda makan. Kaya akan antio-
ksidan, ramuan tersebut juga 
mengontrol tekanan darah 
tinggi, kadar kolesterol dan 
mencegah pembekuan darah di 
dalam pembuluh.  tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Proyek Kereta Cepat Boleh...
biaya tak terduga, kami masih 
melakukan efi siensi di sejum-
lah lini tanpa mengubah target 
operasional KCJB. Selebihnya, 
seluruh hal terkait cost over-
run masih dibahas di tingkat 
kementerian, BUMN sponsor 
dan juga pemerintah. Sehingga 
kami belum bisa memberikan 
komentar lebih jauh,” ujar 
General Manager Corporate 
Secretary PT Kereta Cepat 

menurutnya ada kemungkinan 
bahwa proyek Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung tidak layak.

“Kalau APBN menambal, 
artinya ada kemungkinan ka-
lau skemanya melalui APBN 
berarti proyek ini tidak layak. 
Artinya kalau APBN katakan-
lah ada suntikan melalui PMN, 
tetapi memang tidak diharap-
kan untuk kembali dalam wak-
tu relatif  cepat,” kata Tauhid.

Manajemen PT Kereta 
Cepat Indonesia China (KCIC 
) sebelumnya mnjelaskan soal 
pembengkakan biaya proyek 
(cost overrun) kereta cepat 
Jakarta-Bandung. Menurut pi-
hak KCIC,  masalah itu masih 
dalam tahap evaluasi di tingkat 
internal KCIC bersama para 
pemegang saham dan spon-
sor terkait.

“Terkait cost overrun atau 

Indonesia China (KCIC) Mirza 
Soraya kepada wartawan, Rabu 
(22/9) lalu.

Seperti diketahui, biaya 
pembangunan proyek kereta 
cepat Jakarta Bandung terus 
mengalami pembengkakan. 
Awalnya pendanaan proyek 
itu sebesar Rp78 triliun, kemu-
dian bertambah menjadi Rp85 
triliun, dan akhirnya tembus 
Rp113 triliun.

Sementara terkait dengan 
pembebasan lahan, lanjut dia, 
saat ini sudah mencapai 100%. 
Menurut Mirza kompensasi 
yang diterima pemilik lahan 
besarannya berbeda-beda, 
tergantung luas wilayah dan 
lokasi. “Namun yang jelas, 
dalam pembebasan lahan, 
kompensasi pembebasan lahan 
selalu di atas harga rata-rata 
pasar,” ujarnya.  mar

Muncul Relawan Sahabat LBP,...
agai daerah. Deklarasi resmi 
akan lakukan persis pada saat 
hari sumpah pemuda 28 Ok-
tober mendatang di Jakarta,” 
tuturnya.

Sebelumnya, nama Luhut 
pimpin Indonesia pernah men-
cuat lewat poster. Poster itu 
berisikan acara deklarasi ‘LBP 
for RI 1’ yang diselenggara-
kan pada 17 Agustus di 2021 
di Tugu Proklamasi, Jakarta 
Pusat.

Menanggapi itu, juru bi-
cara Luhut, Jodi Mahardi, 
menegaskan acara itu bukan 
dari pihaknya.

Jodi menyebut Luhut tidak 
pernah punya niat maju capres 

2024. Mereka menilai bahwa  
kiprah dan prestasi Luhut 
selama 7 tahun mendampingi 
Presiden Jokowi sudah ter-
bukti.

“Dukungan ini dilakukan 
oleh Sahabat LBP setelah meli-
hat kiprah dan prestasi Menko 
Marves Luhut selama sekitar 7 
tahun mendampingi Presiden 
Jokowi baik di tengah situasi 
normal maupun di tengah 
situasi prihatin di tengah pan-
demi saat ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sarjan meni-
lai semua tugas penting yang 
diperintahkan Jokowi mampu 
diselesaikan dengan sukses 
oleh Luhut.

Dia menyampaikan ber-
bagai capaian Luhut lainnya 
yang telah menunjukkan kepe-
mimpinan Luhut.

Dia pun memastikan akan 
menggalang dukungan lebih 
lanjut pascadeklarasi ini. Dia 
menyebut deklarasi resmi ini 
akan dilakukan pada Hari 
Sumpah Pemuda atau 28 Ok-
tober 2021.

“Pasca-soft launching ini 
kami akan segera berkon-
solidasi untuk menggalang 
dukungan, terutama kelom-
pok pemuda dan mahasiswa, 
pedagang kecil, pedang kaki 
lima dan petani yang telah 
lama kami advokasi di berb-

2024.
“Beredar selebaran LBP 

sebagai RI-1. Saya tegaskan itu 
bukan dari pihak Pak Luhut. 
Pak Luhut, seperti disam-
paikan dalam beberapa kali 
kesempatan wawancara, ti-
dak mempunyai niat nyapres 
di 2024,” kata Jodi kepada 
wartawan, Sabtu (7/8).

Jodi mengatakan, setelah 
masa jabatannya habis, Luhut 
akan berfokus pada keluarga 
dan mengurusi yayasan pen-
didikannya. Dia menyebut 
Luhut pun tidak akan mema-
sang baliho atau poster terkait 
capres.

Jodi mengatakan saat ini 

Luhut tengah berfokus melak-
sanakan tugas sebagai Men-
ko Marves dan Koordinator 
PPKM Jawa-Bali.

“Rencana setelah selesai 
bertugas sebagai menteri akan 
fokus ke keluarga dan yayasan 
pendidikannya,” ujarnya.

“Pak Luhut tidak akan dan 
tidak pernah pasang baliho 
atau menyebarkan selebaran 
sebagai capres 2024 karena 
bisa mengukur diri. Pak Luhut 
saat ini fokus sebagai Koor-
dinator PPKM Jawa-Bali dan 
berupaya bisa melaksanakan 
tugas yang diamanahkan den-
gan sebaik-baiknya,” ucap Jodi. 

 mar

Pesawat Pembawa Penerjun...
setempat mengatakan bahwa 
tujuh orang yang selamat berada 
di rumah sakit. Satu di antaranya 
dalam kondisi sangat serius.

Menurut kantor berita 

kehidupan,” kata seorang per-
wakilan dari layanan darurat 
kepada Kantor berita RIA No-
vosti. Sejumlah gambar yang 
diterbitkan oleh Kementerian 

menunjukkan pesawat patah 
menjadi dua bagian. Bagian 
moncong depan tampak rusak 
parah.

Kementerian Kesehatan 

Interfax, pesawat itu milik 
Kelompok Sukarela untuk 
Bantuan Angkatan Darat, 
Penerbangan, dan Angkatan 
Laut Rusia, yang menggambar-

kan dirinya sebagai organisasi 
olahraga dan pertahanan. Awal 
tahun ini, dua pesawat L-410 
juga mengalami kecelakaan 
fatal di Rusia.  osm

Bareskrim Audit Penyidik Kasus...
transparan dan akuntabel,” 
kata Rusdi.

Rusdi mengungkapkan, 
Polri akan mendapatkan alat 
bukti baru ihwal kasus dugaan 
pemerkosaan anak di Luwu 
Timur. Sampai saat ini, Polri 
masih menunggu alat bukti 
baru yang dimaksud tersebut. 
Polri akan mendalami jika 
sudah mendapatkan alat bukti 
baru.

“Nah, ini yang kami tetap 
tunggu. Polri menunggu. In-

langkah-langkah kepolisian 
yang telah dilakukan penyidik 
di dalam menangani kasus 
ini,” ujar Karo Penmas Divisi 
Humas Polri Brigjen Rusdi 
Hartono

di Mabes Polri, Jakarta, 
Minggu (10/10).

Rusdi mengatakan, Polri 
akan memberikan asistensi 
terhadap penyidik apabila 
penyelidikan kasus dugaan 
pemerkosaan anak di Luwu 
Timur dilanjutkan kembali. Ia 

menuturkan, apabila terdapat 
alat bukti baru, penyidik akan 
melakukan penyelidikan kem-
bali secara transparan.

“Dan juga tentunya akan 
memberikan asistensi ter-
hadap penyidik apabila pe-
nyelidikan ini akan dilakukan 
kembali. Berdasarkan nanti 
apabila terdapat alat bukti 
baru tentunya Polri penyidik 
akan melakukan penyelidikan 
kembali terhadap kasus ini 
tentunya secara profesional, 

formasi kami mendapat akan 
diberikan alat bukti baru. Polri 
akan menunggu dan ketika 
nanti dapat bukti baru tersebut 
Polri akan mendalami,” ujar 
Rusdi.

Diberitakan sebelumnya, 
kasus ini terungkap usai ibu 
kandung ketiga korban mel-
aporkannya ke sejumlah pihak 
terkait dan juga kepolisian. 
Terduga pelaku adalah mantan 
suaminya, ayah kandung mer-
eka sendiri, seorang aparatur 

sipil negara yang punya po-
sisi di kantor pemerintahan 
daerah.

Namun, pada prosesnya 
terjadi penghentian secara 
sepihak atas kasus ini oleh 
kepolisian.

Adapun dugaan pencab-
ulan atau pemerkosaan ini 
viral di Twitter. Muncul has-
tag #PercumaLaporPolisi di 
Twitter, setelah kepolisian 
menghentikan kasus ini secara 
sepihak.  lus

Jangan Buru-buru Longgarkan Kegiatan...
PeduliLindungi yang harus 
sudah bisa mengakomodasi 
penerima vaksin luar negeri 
agar para turis asing itu bisa 
mengunduhnya.

“Kemudian dari sisi kesia-
pan lokasi, destinasi yang ter-
pilih sudah diuji dulu sebelum 
pembukaan Oktober itu. Jadu 
harus ada uji dulu,” kata Dicky.

Dicky menegaskan, apabila 
tidak dilakukan uji coba atau 
uji coba yang dilakukan tidak 
matang, masalah yang lebih 
serius bisa terjadi apabila para 
wisatawan dari mancanegara 
itu datang ke Bali. Dengan 

Setidaknya masih ada 70 
persen lebih orang yang be-
lum mendapatkan vaksinasi 
Covid-19 secara lengkap.

Pembukaan Wisata Bali 
sebaiknya melakukan uji coba 
terlebih dahulu sebelum mem-
buka sepenuhnya pariwisata 
Bali untuk wisatawan man-
canegara.

“Kalau rencana pembu-
kaan kembali Bali, kalau seti-
daknya PPKM level 2 di Bali 
sudah satu bulan, itu memung-
kinkan diujicoba,” kata Dicky.

Dalam uji coba itu, terang 
Dicky, mereka yang boleh ma-

suk ke Bali adalah yang sudah 
mendapat vaksinasi Covid-19 
lengkap. Menurut dia, tidak 
perlu merujuk asal negara 
turis, tetapi yang dilihat adalah 
vaksinasi.

Selain itu, Covid-19 di 
negara asal turis tersebut ter-
kendali dengan positivity rate 
masksima 5 persen.   Kemu-
dian, selama 3 hari sebelum 
pergi ke Indonesia, turis harus 
dipastikan negatif  Covid-19 
melalui tes. Setibanya di Indo-
nesia juga harus dites kembali 
dengan hasil negatif.

Termasuk sistem aplikasi 

demikian menurut dia, untuk 
pembukaan wisata bagi wisa-
tawan mancanegara di Bali 
itu pun agar tidak terlalu awal 
dilaksanakan.

894 Kasus Positif
Sebagai informasi, kasus 

konfi rmasi positif  Covid-19 
di Indonesia,  Minggu (10/10),  
bertambah sebanyak 894 kasus. 
Angka tersebut diperoleh dari 
hasil tracing melalui pemerik-
saan sebanyak 219.649 spesi-
men yang dilakukan dengan 
metode real time polymerase 
chain reaction (PCR) dan tes 

cepat molekuler (TCM).
Dengan adanya penam-

bahan kasus baru tersebut, 
akumulasi positif  Covid-19 di 
Indonesia sejak pandemi sam-
pai dengan saat ini sebanyak 
4.227.932.

Pada hari ini juga dilapor-
kan kasus sembuh dari Co-
vid-19, yakni tercatat 1.584 
orang. Sehingga totalnya se-
banyak 4.060.851 orang sem-
buh.

Sementara jumlah yang 
meninggal bertambah 39. 
Demgan begitu, totalnya men-
jadi 142.651 orang.  mar

Bayi Ini Tak Tidur, Ternyata...
Nattawadee langsung mem-
bawa ketiga anaknya lari ke 
luar dan berteriak minta tolong 
kepada warga sekitar. Tetangga 
bergegas membantu setelah 
mendengar teriakan minta 
tolong.

Dar i  kesaks i an  Nat -
tawadee, ada tetangga men-

Nattawadee bangun untuk 
pergi bekerja.

Ketiga anak mereka masih 
tertidur. Nattawadee khawatir 
anaknya akan berguling lalu 
jatuh jika dirinya dan sang 
suami tidak tidur di sisi tempat 
tidur, dan mengambil bantal 
untuk membuat batas.

Namun saat dia mengambil 
bantal, Nattawadee akhirnya 
sadar apa yang membuat bay-
inya tidak bisa tidur nyenyak. 
Nattawadee seketika panik 
ketika menemukan seekor u;ar 
hitam sedang meringkuk di 
bawah bantal.

Saking takut dan paniknya, 

coba memancing ular itu keluar 
menggunakan pipa PVC, na-
mun tidak berhasil. Kemudian 
tetangga lainnya dengan berani 
menangkap ular itu dengan 
tangan kosong

Ular sepanjang 2 meter itu 
akhirnya berhasil ditangkap. 
Ular tersebut memang tidak 

berbisa, namun tetap saja ber-
bahaya jika ular itu menggigit 
ketiga anaknya.

Nattawadee membagikan 
pengalamannya untuk mem-
peringati para orangtua agar 
lebih waspada terhadap bi-
natang yang bisa masuk ke 
rumah.  osm

Usai Surati Kapolri, Brigjen Junior Tumilaar..
pada tanggal 22, 23 dan 24 
September 2021, serta hasil 
pemeriksaan para saksi yang 
terkait dengan pernyataan 
Junior, maka telah didapatkan 
fakta-fakta dan perbuatan 
melawan hukum yang dilaku-
kan olehnya.

Perbuatan melawan hu-
kum dimaksud adalah pelang-

pada 8 Oktober 2021 telah 
mengeluarkan Surat Perin-
tah Pembebasan dari Tugas 
dan Tanggung Jawab jabatan 
Brigjen TNI Junior Tumilaar 
sebagai Inspektur Kodam 
XIII Merdeka,” ujar Chandra 
dalam keterangan tertulisnya, 
Sabtu (9/10).

“Untuk kemudian ditem-

patkan sebagai Staf  Khusus 
KSAD,” katnya melanjutkan.

Chandra menjelaskan, per-
intah bebas tugas tersebut 
dilakukan untuk melanjut-
kan proses hukum lebih lan-
jut kepada Junior. Pasalnya, 
berdasarkan hasil klarifikasi 
terhadap Brigjen TNI JT di 
Markas Puspom AD, Jakarta, 

garan Hukum Disiplin Mili-
ter dan pelanggaran Hukum 
Pidana Militer sesuai Pasal 126 
KUHPM dan Pasal 103 ayat 
(1) KUHPM. “Atas adanya 
indikasi pelanggaran Hukum 
Disiplin Militer dan pelang-
garan Hukum Pidana Mili-
ter, maka Puspom AD akan 
melanjutkan proses hukum 

lebih lanjut terhadap Junior,” 
tambah Chandra.

Persoalan ini bermula saat 
Brigjen Junior Tumilaar mem-
buat surat terbuka dengan 
tulisan tangan untuk Kapolri 
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabo-
wo yang viral di media sosial. 
Surat tersebut ditulis pada 15 
September 2021.  mar

JAKARTA (IM)  - 
Men teri Komunikasi dan 
Informatika Johnny G Plate 
mengingatkan agar ma-
syarakat Indonesia tetap 
waspada dan disiplin me-
makai masker serta segera 
melakukan vaksinasi. Ia 
mengatakan meski kondisi 
pandemi Covid-19 di Indo-
nesia sudah membaik, risiko 
penyebaran virus harus 
tetap diwaspadai.

“Kondisi pandemi di 
Indonesia saat ini sudah 
membaik, dapat dilihat dari 
data kasus aktif  Covid-19 
yang terus menurun, yak-
ni di bawah 30.000 kasus 
dan tingkat kesembuhan 
juga tinggi yakni mencapai 
96%,” ujar Johnny dalam 
keterangan tertulis, Minggu 
(10/10).

Johnny menilai kondisi 
negara lain yang tengah 
menghadapi peningkatan 
kasus seharusnya menjadi 
pelajaran sekaligus perin-
gatan bagi Indonesia. Un-
tuk itu, ia meminta masyara-
kat tetap waspada dan tidak 
lengah, agar risiko pening-
katan kasus Covid-19 di 
Tanah Air dapat dihindari.

“Saat ini perlu ada per-

cepatan vaksinasi pada ke-
lompok lansia yang saat ini 
baru 6,9 juta dosis 1 dan 4,5 
juta dosis lengkap dan vaksin 
remaja yang 3,9 juta dosis 1 
dan 2,8 juta dosis lengkap,” 
kata Johnny.

Selain itu, Johnny juga 
mengingatkan sejumlah pihak, 
termasuk pelaku usaha untuk 
tetap mematuhi peraturan dan 
protokol kesehatan berdasar-
kan aturan pelaksanaan PPKM 
yang tertuang dalam Instruksi 
Mendagri Nomor 47 dan 48 
Tahun 2021. Ia menegaskan, 
pemerintah tidak akan ragu 
menjatuhkan sanksi kepada 
pihak manapun yang melang-
gar aturan PPKM.

“Sanksi dijatuhkan kepada 
siapa pun yang melanggar. Hal 
ini semata-mata untuk men-
gendalikan pandemi dan kes-
ehatan semua pihak,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, 
jumlah kasus harian Covid-19 
tengah meningkat di sejumlah 
negara, salah satunya di Sin-
gapura. Tercatat pada Rabu 
(6/10), penambahan kasus 
positif  harian di negara terse-
but mencapai 3.577 kasus, 
melampaui tingkat penam-
bahan pada hari sebelumnya 
sebanyak 3.486 kasus.  tom

Tingkat Kesembuhan Covid Capai 96%, 
Masyarakat Diminta Tetap Waspada

50 Persen Penduduk Dunia
Rentan Alami Rabun Jauh
Terlalu lama memegang ponsel berpo-
tensi meningatkan risiko rabun jauh.

paparan perangkat pintar dan 
miopia pada anak-anak dan 
dewasa muda berusia antara 3 
bulan dan 33 tahun.

Setelah menganalisis dan 
menggabungkan studi yang 
tersedia secara statistik, penulis 

mengungkapkan bahwa tingkat 
waktu layar perangkat pintar 
yang tinggi, seperti melihat 
ponsel, dikaitkan dengan risiko 
miopia sekitar 30 persen lebih 
tinggi. Bila dikombinasikan 
dengan penggunaan komputer 

Ruskin University (ARU).
“Sekitar setengah dari pop-

ulasi global diperkirakan akan 
menderita miopia pada 2050, 
jadi ini adalah masalah kes-
ehatan yang meningkat dengan 
cepat. Studi kami adalah yang 
paling komprehensif  tentang 
masalah ini dan menunjukkan 
hubungan potensial antara 
waktu layar dan miopia pada 
orang muda,” kata Profesor 
Bourne, Profesor Oftalmologi 
di Vision and Eye Research 
Institute di Anglia Ruskin 
University (ARU).

Para penul is  saat  in i 
memeriksa lebih dari 3 ribu 
penelitian yang menyelidiki 

JAKARTA (IM) - Sebuah 
studi baru telah mengungkap-
kan hubungan antara melihat 
ponsel terlalu lama dan risiko 
yang lebih tinggi dan tingkat 
keparahan miopia atau rabun 
jauh, pada anak-anak dan 
orang dewasa. Dilansir dari 
timesnownews pada Minggu 
(10/10), temuan penelitian ini 
diterbitkan dalam jurnal ‘The 
Lancet Digital Health’.

Penelitian akses terbuka 
ini dilakukan oleh para peneliti 
dan pakar kesehatan mata dari 
Singapura, Australia, Tiongkok 
, dan Inggris, termasuk Profe-
sor Rupert Bourne dari Anglia 

yang berlebihan, risiko itu 
meningkat menjadi sekitar 80 
persen.

Penelitian ini dilakukan 
ketika jutaan anak di seluruh 
dunia telah menghabiskan 
banyak waktu menggunakan 
metode pembelajaran jarak 
jauh setelah penutupan sekolah 
karena pandemi Covid-19.

Penelitian ini datang pada 
saat anak-anak telah meng-
habiskan lebih banyak waktu 
daripada sebelumnya melihat 
layar untuk waktu yang lama.

“Kami juga tahu bahwa 
orang meremehkan screen 
time mereka sendiri, jadi pene-
litian di masa depan harus 
menggunakan ukuran objektif  
untuk menangkap informasi 
ini,” kata dia.  tom
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Ilustrasi rabun jauh.
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Ilustrasi air lemon dan garam hitam.
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