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Kembang Kol Baik bagi 
Penderita Diabetes

JAKARTA (IM)  - 
Kembang kol adalah say-
uran yang memiliki manfaat 
besar bagi tubuh, terutama 
untuk para penyandang 
diabetes dan oenderota 
masalah kolesterol. Hal Ini 
karena kandungan seratnya 
yang tinggi, yang membantu 
mengurangi kadar koles-
terol dalam darah dan ber-
manfaat untuk mengontrol 
glukosa darah dengan baik. 

Namun selain menjadi 
makanan ideal untuk menu-
runkan kadar glukosa darah, 
kembang kol merupakan 
makanan yang memiliki kha-
siat penting bagi kesehatan 
tubuh. Antara lain, memiliki 
kandungan kalori yang ren-
dah dan cocok untuk diet 
penurunan berat badan. 

Di sisi lain, kembang 
kol adalah sayuran dengan 
sifat diuretik dan depuratif, 
berkat jumlah air dan kalium 
dalam komposisinya. Selain 
itu sayuran ini juga memiliki 
kandungan natrium yang 
rendah. Dilansir dari laman 
Tododisca, Rabu (20/10), 
orang dengan diabetes cen-
derung mengumpulkan ban-

yak kadar glukosa dalam darah, 
karena hormon insulin yang 
kurang berfungsi atau bahkan 
tidak berproduksi baik. Insulin 
merupakan zat yang bertang-
gung jawab untuk mengatur 
kadar glikemia. 

Oleh karena itu penderita 
diabetes harus mengontrol 
pola makannya untuk meng-
hindari asupan produk yang 
secara cepat meningkatkan 
kadar glukosa darah. Dengan 
demikian, kembang kol selain 
menjadi makanan dengan 
kekuatan antioksidan dan man-
faat kesehatan yang besar lain-
nya, juga cocok untuk menu-
runkan kadar glukosa darah.

Ketika seseorang memiliki 
kadar glukosa darah yang terlalu 
tinggi, itu disebut hiperglikemia, 
yang dapat menyebabkan ma-
salah kesehatan hingga keru-
sakan organ tubuh. Dalam hal 
ini, hiperglikemia dapat menye-
babkan kerusakan pada pem-
buluh darah, yang bertanggung 
jawab untuk mengangkut darah 
ke organ vital. Oleh karena itu, 
dapat menyebabkan masalah 
jantung, penyakit ginjal, stroke 
atau bahkan gangguan pengli-
hatan.  tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Tidak Ada...
diselesaikan pemerintah me-
lalui jalur hukum yaitu penga-
dilan HAM.

Berbagai kasus tersebut 
adalah Peristiwa 1965-1966, 
Penembakan Misterius tahun 
1982-1985, kasus Talangsari 

kata Anam. Terakhir Anam 
menilai, yang belum nampak 
dari pemerintahan dalam men-
dukung penuntasan peristiwa 
HAM berat adalah kekuatan 
politiknya.

“Eksekusi di lapangan yang 

didukung oleh politik yang lebih 
konkret itu yang belum kuat, 
maka sampai saat ini belum 
pecah telur kasus pelanggaran 
HAM berat,” tandasnya.

Hingga kini diketahui 12 
peristiwa HAM berat belum 

tahun 1989, Peristiwa Trisak-
si, Semanggi I dan II di tahun 
1998-1999. Lalu Kerusuhan 
Mei 1998, Penghilangan Paksa 
tahun 1997-1998, Wasior 2001, 
Wamena tahun 2003 dan Pem-
bunuhan Dukun Santet tahun 

1998.
Pemerintah juga belum 

menyelesaikan kasus Simpang 
KAA tahun 1999, Jambu Ke-
upok 2003, Rumah Geudong 
di rentang waktu 1989-1998 
serta Peristiwa di Paniai.  mar

Presiden Brasil Terancam Didakwa...
malaria hydroxychloroquine.

Disebutkan juga dalam do-
kumen Senat tersebut bahwa 
Bolsonaro ‘pada dasarnya ber-
tanggung jawab atas kesalahan 
pemerintah yang dilakukan 
selama pandemi COVID-19’ 
dan bahwa dia bertindak ber-
tentangan dengan saran Ke-
menterian Kesehatan dengan 
mendukung pengobatan yang 
belum terbukti.

Dokumen Senat itu mer-
ekomendasikan 13 dakwaan 
kriminal untuk Bolsonaro, 
mulai dari penipuan dan meng-
hasut tindak kriminal hingga 
pembunuhan dan genosida 

Brasil terhadap ‘risiko 
nyata penularan massal’. Poin 
lainnya menyoroti dugaan ‘niat 
untuk mengimunisasi populasi 
melalui kontaminasi alami’

“Dengan perilaku ini, 
pemerintah federal, yang me-
miliki kewajiban hukum un-
tuk bertindak, setuju denan 
kematian warga Brasil,” sebut 
kutipan dokumen itu.

Draf  untuk dokumen itu 
masih harus divoting oleh 
komisi Senat AS dan masih 
bisa diveto bahkan diubah. 
Voting dijadwalkan akan dige-
lar pekan depan.

Sejauh ini ,  lebih dari 

600.000 orang tewas akibat 
Corona di Brasil. Total ke-
matian itu menjadi yang ter-
tinggi kedua di dunia, setelah 
Amerika Serikat (AS). Bol-
sonaro dituduh bertanggung 
jawab atas lebih dari separuh 
kematian itu.

Bolsonaro dikritik secara 
luas oleh pakar kesehatan 
umum karena menentang 
lockdown, menolak memakai 
masker di tempat umum dan 
mengumumkan dirinya tidak 
akan divaksinasi Corona. Dia 
juga mendorong pengobatan 
yang belum terbukti untuk 
Corona, termasuk obat anti-

terhadap populasi masyarakat 
adat Brasil atas tindakan yang 
membuat mereka rentan terpa-
par Corona.

Belum ada tanggapan res-
mi dari Bolsonaro maupun 
kantor kepresidenan Brasil 
terhadap hal ini.

Draf  dokumen itu juga 
merekomendasikan dakwaan 
kriminal terhadap 69 orang 
lainnya, termasuk tiga anak 
laki-laki Bolsonaro -- Senator 
Flavio, deputi federal Edu-
ardo dan anggota dewan kota 
Carlos -- dan sejumlah pejabat 
pemerintahan yang masih aktif  
maupun yang sudah pensiun.

Dokumen itu menuduh 
mereka menyebarkan infor-
masi keliru yang mendorong 
‘ketidakpatuhan terhadap lang-
kah-langkah sanitasi untuk 
mengatasi pandemi’.

Jika disetujui Komisi Sen-
at pekan lalu, dokumen ini 
akan dikirimkan kepada Jaksa 
Agung Augusto Aras, yang 
memiliki waktu 30 hari untuk 
mengumumkan tindakan apa-
pun terkait laporan itu. Namun 
diperkirakan bahwa Aras yang 
secara luas dikenal sebagai 
sekutu Bolsonaro, tidak akan 
mendakwa Bolsonaro atas 
pembunuhan.  mar

Pesawat Tabrak Pagar dan Terbakar...
ketinggian yang cukup di ujung 
landasan dan melintasi Mor-
ton Road, sebelum berhenti 
pada sebuah lapangan di utara 
bandara, di mana pesawat itu 
terbakar,” ucap hakim Waller 
County, Trey Duhon, dalam 
pernyataan via Facebook,

Pernyataan Otoritas Pen-
erbangan Federal (FAA) me-
nyebut pesawat itu ‘meluncur 

Bandara Eksekutif  Houston 
pada Selasa (19/10) pagi waktu 
setempat.

Otoritas setempat me-
nyebut semua penumpang 
dan awak pesawat ini berhasil 
meninggalkan pesawat dengan 
selamat sebelum petugas me-
madamkan api yang membakar 
pesawat itu.

Dua orang di antaranya 

dilaporkan mengalami luka 
ringan. Salah satunya mengal-
ami rasa sakit pada punggung, 
sedangkan yang lain men-
galami gangguan pernapasan. 
Keduanya dilarikan ke rumah 
sakit setempat namun telah 
kembali bandara.

“Informasi yang kami mi-
liki saat ini mengindikasikan 
bahwa pesawat tidak mencapai 

melewati pagar dan terbakar di 
sebuah lapangan’ saat berupaya 
lepas landas.

Juru bicara Departemen 
Keselamatan Publik Texas, 
Sersan Stephen Woodard, me-
nuturkan kepada wartawan di 
lokasi bahwa pesawat bergerak 
sejauh 152 meter sebelum 
menabrak pagar. Woodard 
menambahkan bahwa terdapat 

18 penumpang, dua pilot dan 
seorang pramugari di dalam 
pesawat itu. Penumpang ter-
muda disebut berusia 10 tahun.

Dipastikan oleh Woodard 
bahwa api yang membakar 
pesawat itu telah berhasil di-
padamkan. FAA dan Badan 
Keselamatan Transportasi 
Nasional (NTSB) akan meny-
elidiki insiden ini.  mar

Kisah Saudara Kembar Pekerja Seks...
seks bersama karena mereka 
dapat menjaga keamanan satu 
sama lain.

Martine mengingat satu 
pengalamannya kepada BBC 
ketika dia mengatakan kepada 
seorang klien untuk menang-
galkan pakaiannya dan men-
curigai ada sesuatu yang ter-
jadi. Baru setelah dia merasa di 
bawah bantal, dia menemukan 
pria itu menyembunyikan 
pisau besar.

Untuk tetap dapat men-
arik klien di tengah persain-
gan ketat di Distrik Lampu 
Merah, Martine memutuskan 
untuk mengkhususnya diri 

menjelaskan bagaimana dia 
masuk ke industri seks.

“Saya dipukuli ke jalan 
oleh suami saya di awal usia 
20-an,” katanya sebagaimana 
dilansir LADBible.

“Dia memberi tahu saya 
kecuali saya mendapatkan 
uang untuknya, dia akan me-
ninggalkan saya, dan saya pu-
nya anak dan mencintainya, 
jadi saya harus melakukan-
nya,” katanya.

Martine sedang melahir-
kan anak pertamanya ketika 
dia diberitahu bahwa saudara 
kembarnya sedang bekerja di 
jendela, sebutan untuk rumah 

bordil, yang terkenal.
Dia  t idak  menyadar i 

Louise berada dalam posisi 
keuangan yang ketat, jadi dia 
menawarkan bantuan.

Louise menambahkan: 
“Kemudian mereka membu-
tuhkan tukang bersih-bersih 
di rumah bordil dan Martine 
mengambil pekerjaan itu dan 
para pria memintanya untuk 
berbisnis. Jadi kami mulai 
melakukan threesome, dan itu-
lah bagaimana kami akhirnya 
bekerja di rumah (bordil) yang 
sama bersama-sama. “

Mereka mengatakan bahwa 
lebih mudah berada di industri 

dalam permainan seks bond-
age untuk pria yang lebih tua. 
Dia menargetkan pelanggan 
yang memiliki kecenderun-
gan untuk kesakitan dengan 
kesenangan.

“Kami tahu triknya, kami 
tahu apa yang mereka in-
ginkan. Kami tahu bagaimana 
berbicara dengan mereka dan 
kami tahu bagaimana mem-
buat mereka tertawa juga,” 
katanya kepada BBC.

Mereka tidak menyesal 
mengambil pekerjaan ini dan 
memiliki kenangan indah ten-
tang karier mereka di industri 
seks.

Mereka berdua sekarang 
sudah pensiun, dengan Lou-
ise ke luar lebih dulu karena 
radang sendi dan Martine me-
nyusul tidak lama kemudian.

Louise mengatakan kepada 
Guardian bahwa industri tidak 
menjadi lebih baik seiring ber-
jalannya waktu.

“Seluruh keluarga dulu 
hidup dari penghasilan Anda 
dan sekarang kantor pajak 
mengeluarkan jumlah gila yang 
harus Anda bayar,” katanya.

Dia juga mengungkapkan 
bahwa ada kejahatan terorgan-
isir yang muncul di industri ini 
sekira tahun 2000-an.  osm

Lorong Bawah Tanah di Kodim 0825...
kolonial,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan di 
laokasi, ruangan yang ada di 
lorong itu pengap tidak ada 
pencahayaan apapun. Hanya 

ujarnya, Rabu (20/10).
Belum diketahui secara 

pasti, soal fungsi lorong terse-
but. Sebab, sampai saat ini 
belum ada penelitian terkait 

lorong itu.
“Mana ada yang berani. 

Saya sendiri belum pernah tahu 
isinya seperti apa, sepanjang 
apa, sepertinya peninggalan 

mengandalkan cahaya dari 
mulut lorong.

Di lorong bawah tanah 
tersebut tampak dua kursi cor 
yang dibangun berhadapan. 

Jika dianalogikan, kursi itu 
mirip deretan ruang tunggu. 
Tapi lagi-lagi nyali terasa ciut. 
Khawatir ada hal yang tidak 
diinginkan.  osm

Bertambah 914 Kasus Positif,...
pandemi.

Sementara itu, pemerin-
Dengan demikian total 

pasien meninggal dunia akibat 
Covid-19 kini ada 143.077 
orang terhitung sejak awal 

tah juga mencatat ada 16.376 
kasus aktif  Covid-19 dan 

6.706 suspek Covid-19 di 
Indonesia.  mar

Polisi Tangkap 8 Orang di Sumut,...
dapati ada barang bukti sabu-
sabu seberat 9,12 gram dan 
1 pucuk senpi revolver, 17 
amunisi dan uang tunai sekitar 
Rp 41.948.000 (Rp 41,9 juta),” 
sebut Riko

Pada 11 Oktober, polisi 
menangkap FS (42) dan EA 
(38) di Batu Bara. Ada satu 
karung berisi sabu yang disita.

“Kita berhasil menga-

Medan, Kombes Riko Suna-
rko, dalam konferensi pers 
di Polrestabes Medan, Rabu 
(20/10/2021).

Riko mengatakan penang-
kapan delapan orang itu di-
lakukan dalam waktu berbeda. 
Dia mengatakan penangkapan 
pertama dilakukan pada 16 
September.

Saat itu, polisi menangkap 

S (22) di Jalan Sidomulyo 
dengan barang bukti 0,13 
gram sabu. Polisi kemudian 
menangkap GS (43) pada 21 
September dan mengamankan 
bukti 1 kg sabu.

Polisi kemudian menang-
kap MJ. Pada 30 September, 
polisi menangkap SNU (30) 
serta I (47).

“Pada tersangka ini di-

mankan ada dua tersangka FS 
(42) dan EA (38). Kemudian 
didapatkan barang bukti ada 
satu karung goni yang berisi-
kan 22 bungkus kemasan teh 
China yang berisikan narkotika 
jenis sabu,” ujar Riko.

Sabu yang diamankan itu 
berjumlah 22 kg. Barang ha-
ram itu disebut bakal disebar 
di Medan.

“Pengakuan tersangka, 
saudara FS baru sekali yang 
bersangkutan mendapatkan 
tugas menjadi kurir mengan-
tarkan narkoba tersebut den-
gan upah Rp 5 juta untuk per 
kilonya. Jadi kalau 22 kilogram, 
sekitar Rp 110 juta. Rencana 
akan disebar atau diperjualbe-
likan di Kota Medan,” sebut 
Riko.  mar

JAKARTA (IM) - Ka-
dar gula darah tinggi atau 
hiperglikemia bisa memicu 
berbagai masalah kesehatan, 
utamanya bagi para penyan-
dang diabetes. Haus atau 
lapar ekstrem, muntah, serta 
penglihatan kabur bisa dira-
sakan oleh diabetesi ketika 
kadar gula darahnya tinggi.

Penasihat Klinis Senior 
di Diabetes UK, Esther 
Walden, mengatakan, pen-
gidap diabetes tipe 2 perlu 
menjaga kadar gula darah 
tetap stabil.  Itu penting 
guna mengurangi risiko 
komplikasi, seperti seran-
gan jantung, strok, masalah 
ginjal, dan mata.

Ada banyak cara yang 
bisa dilakukan untuk men-
stabilkan kembali gula da-
rah, salah satunya adalah 
dengan minum segelas jus 
delima. Sebuah studi yang 
terbit di Current Develop-
ment of  Nutrition, Oxford 
Academic pada Juni 2020 
mengungkapkan bahwa 
minum jus pomegranate 
dapat menurunkan kadar 
gula darah hanya dalam 15 
menit.

Kesimpulan itu didapat 
setelah para peneliti dari 
University of  California, 
Los Angeles, Amerika Seri-
kat memberi peserta dengan 
air gula serta jus delima. 
Mereka menemukan bahwa 
respons glukosa yang lebih 
rendah teramati pada pasien 
yang minum jus delima.

Temuan mereka juga 
menunjukkan bahwa mi-
num jus delima dapat mem-
bantu mengatur kadar gula 
darah pada pengidap diabe-
tes. Ini terjadi pada orang 
dengan berat badan normal 
dan diberi jus delima seban-
yak 230 ml.

Yang mengejutkan, 
kadar gula darah semua 
peserta secara signifikan 
menurun dalam waktu 15 
hingga 30 menit setelah 

minum jus delima. Selain den-
gan minum jus, ahli nutrisi di 
Inggris, Kerry Beeson, juga 
merekomendasikan jalan santai 
sebagai solusi untuk menu-
runkan 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 
setelah makan,” kata Beeson.

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 
sehari.

Tetapi, ketika kadar gula 
darah tinggi, kemungkinan 
tubuh akan mencoba menge-
luarkan kelebihan gula dan 
membuat Anda sering bo-
lak-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

Jus Delima Bisa Turunkan Kadar 
Gula Darah dalam 15 Menit

Pentingnya ‘Menabung’ Kalsium 
Demi Cegah Osteoporosis
‘Menabung’ kalsium bisa dilakukan 
mulai dari usia 20 hingga awal 30 ta-
hun.

memiliki massa otot yang baik 
maka aktivitas sehari-hari akan 
ditopang oleh otot sehingga 
tidak mengurangi kepadatan 
tulang atau tidak mudah jatuh,” 
tutur Awalia.

Koordinator Subdirektorat 
Diabetes Melitus dan Gang-
guan Metabolik Direktorat 
Pencegahan dan Pengendal-
ian Penyakit Tidak Menular 
(P2PTM) Kementerian Ke-

sehatan RI, dr Lily Banonah 
Rivai, MEpid, menjelaskan 
bahwa osteoporosis perlu 
diwaspadai karena bisa ter-
jadi kepada siapa saja dan 
tidak menunjukkan gejala. Lily 
mengatakan, berdasarkandata 
Infodatin Osteoporosis 2020, 
terdapat dua dari lima orang 
Indonesia memiliki risiko os-
teoporosis.

“Osteoporosis perlu di-

tamin dan mineral yang cukup 
dalam pembentukan tulang.

Osteoporosis biasanya me-
nyerang orang dengan usia lan-
jut, namun usia tidak menjadi 
satu-satunya faktor penyakit 
ini. Kurangnya asupan kalsium 
dan aktivitas fi sik juga menjadi 
faktor utama seseorang men-
galami osteoporosis.

Menurut data, diperkirakan 
2 dari 5 penduduk Indonesia 
berisiko terkena osteoporosis 
yang bersifat tidak bergejala. 
Terkait olahraga yang dibu-
tuhkan untuk mencegah osteo-
porosis, Awalia mengatakan, 
gerakan melatih kekuatan otot 
dengan menggunakan badan 
sebagai penopang berat bisa 
menjadi pilihan. Menurut dia, 
olahraga seperti ini sangat 
penting untuk menjaga rangka 
tubuh dan menaikan massa 
otot.

“Seiring meningkatnya 
massa otot maka tulang juga 
akan terlindungi. Ketika kita 

JAKARTA (IM) - Dok-
ter spesialis penyakit dalam 
subspesialis rematik dan sendi 
lulusan Universitas Airlangga, 
DR dr Awalia, SpPD-KR, 
FINASIM, menyarankan 
orang-orang yang berusia 20 
tahun hingga awal 30 tahun 
menabung kalsium. Hal ini 
guna mencegah terkena os-
teoporosis.

“Usia 20 sampai awal 30 
tahun adalah rentang usia pada 
kondisi puncak massa tulang 
sehingga sangat disarankan 
untuk menabung kalsium guna 
mencegah osteoporosis,” kata 
dia dalam melalui siaran pers, 
dikutip Rabu (20/10).

Menurut Awalia, cara 
menabung yang tepat, yakni 
melakukan olahraga rutin un-
tuk meningkatkan kepadatan 
tulang. Selain itu, mengimbangi 
dengan konsumsi makanan 
bergizi dan kalsium tinggi 
untuk mendapat kebutuhan vi-

waspadai karena dapat terjadi 
tanpa gejala hingga terjadi 
patah tulang, sehingga dise-
but dengan silent disease,” 
kata Lily.

Lebih lanjut, risiko os-
teoporosis bergantung pada 
seberapa banyak massa tulang 
yang dicapai di masa muda. Di 
usia muda, tubuh akan mem-
buat tulang baru lebih cepat 
dan massa tulang meningkat. 
Setelah awal usia 20-an, proses 
ini melambat, dan kebanyakan 
orang mencapai puncak massa 
tulang pada usia 30 tahun. 

Setelah usia ke-35, ke-
padatan tulang akan terus 
berkurang 0,3 persen hingga 
0,5 persen per tahun. Lily 
mengatakan, pemenuhan nu-
trisi dan gerak aktif  akan lebih 
efektif  jika dilakukan sejak 
masih muda untuk pertumbu-
han tulang optimal, sehingga 
memiliki kondisi fisik yang 
sehat dan tetap merasa muda 
meski sudah usia lanjut.

Pada usia lanjut, pemenu-
han nutrisi untuk tulang tetap 
dibutuhkan untuk menjaga 
kesehatan tulang agar tidak 
terus menurun.  tom
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