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Berbagai Manfaat Kunyit Bagi Kesehatan
Ada empat manfaat dari 

kunyit yang perlu Anda 
ketahui. Simak ulasan-
nya yang dilansir dari 
Healthline. 

Memiliki Senyawa 
Anti-Infl amasi

Ada kabar baik 
bagi Anda yang 

suka minum jamu 
kunyit. Ya, kunyit 
memiliki kand-

ungan senyawa 
anti-inflamasi, di 

mana kandungan ini dapat 
mengobati penyakit di tu-
buh seseorang. Antara lain 

penyakit jantung, kanker, sin-
drom metabolik, dan penyakit 
alzheimer.

Meningkatkan Kapasitas 

JAKARTA (IM) - Ku-
nyit sering digunakan seb-
agai bahan utama jamu atau 
bumbu dapur. Ini salah satu-
nya karena kunyit dikenal 
memiliki manfaat untuk ke-
sehatan tubuh 
dan juga otak 
seseorang.

K u n y i t 
sering digu-
nakan di India 
selama ribuan 
tahun, karena  di-
anggap sebagai rempah-
rempah atau ramuan obat se-
hat. Secara sains, khasiat kunyit 
diklaim mengandung senyawa 
yang baik untuk khasiat obat.

Senyawa ini disebut den-

gan kurkumi-
noid, serta efek 
anti-infl amasi yang kuat dan 
merupakan antioksidan yang 
sangat kuat.

Antioksidan Dalam Tubuh
Alasan utama kenapa kunyit 

disebut baik untuk kesehatan, 
karena kunyit memiliki antioksi-
dan yang baik untuk melindungi 
tubuh Anda dari radikal bebas. 
Kandungan ini juga dilakukan 
lewat penelitian pada hewan, di 
mana kunyit dapat memblokir 
radikal bebas.

Mampu Mengobati
Radang Sendi 

Arthritis adalah masalah 
umum yang terjadi di negara-
negara barat. Mengingat ku-
nyit memiliki senyawa anti 
inflamasi yang kuat, kunyit 
dianggap mampu mengobati 
radang sendi. Banyak pene-
litian menunjukkan, dalam 

beberapa kasus kunyit lebih 
efektif  mengobati radang 
sendi dibanding obat anti-
infl amasi.

Dapat Mengobati Depresi
Kunyit memiliki manfaat 

untuk melawan depresi. Dalam 
uji coba lewat 60 orang den-
gan depresi, satu kelompok 
mengonsumsi Prozac, kelom-
pok kedua mengonsumsi 1 
gram kunyit, dan kelompok 
ketiga mengonsumsi Prozac 
dan kunyit.

Setelah enam minggu, kun-
yit disebut menghasilkan perbai-
kan yang serupa dengan Prozac. 
Dari penelitian ini, kunyit di-
katakan sama efektifnya dengan 
obat antidepresan.  tom

Gejala Kolesterol Tinggi yang 
Bisa Dikenali Saat Bercermin

JAKARTA (IM)  - 
Kolesterol tinggi meru-
pakan kondisi ketika kadar 
kolesterol di dalam darah 
melebihi batas normal. 
Kondisi ini bisa memi-
cu masalah sistem saraf, 
pencernaan, jantung, hing-
ga strok. Itulah mengapa, 
sebelum terlambat, pent-
ing untuk mengenali tanda 
kolesterol tinggi sedari dini.

Selain tes darah, ter-
kadang tanda-tanda koles-
terol tinggi juga bisa mun-
cul di wajah. Dokter Gary 
Bartlett mengungkapkan, 
setidaknya ada dua tanda 
spesifik kolesterol tinggi 
yang bisa dilihat sambil ber-
cermin, yaitu xanthelasma 
dan arkus kornea. 

Menurut Bartlett, xan-
thelasma adalah plak kekun-
ingan akibat gumpalan le-
mak yang muncul di area 
kelopak mata. Sementara 
arkus kornea adalah kondisi 
yang ditandai dengan ad-
anya semacam cincin ber-
warna putih, abu-abu muda, 
atau biru di sekeliling ling-
karan mata yang berwarna.

Lalu, bagaimana cara 
mengatasinya? Seperti di-
lansir laman Express,  Senin 
(10/1), Layanan Kesehatan 

Nasional Inggris (NH) me-
nyarankan untuk mengubah 
pola makan menjadi lebih 
sehat, lebih banyak beraktivitas 
fi sik, juga minum obat yang 
disarankan oleh dokter.

Aturan praktisnya adalah 
mengganti lemak jenuh den-
gan lemak tak jenuh jika me-
mungkinkan. Banyak makanan 
mengandung lemak jenuh, 
terutama makanan hewani sep-
erti daging, mentega, produk 
susu, kue, serta biskuit.

Adapun sumber lemak tak 
jenuh yang baik termasuk le-
mak nabati dan minyak nabati, 
ikan berminyak, kacang-kacan-
gan, dan biji-bijian. Menurut 
catatan Heart UK, lemak jenuh 
seharusnya tidak lebih dari 
sepertiga dari asupan energi 
harian setiap orang.

Jika dihitung rata-rata, yakni 
20 gram untuk wanita dan 30 
gram untuk pria. Olahraga 
teratur juga merupakan bagian 
integral untuk menurunkan 
kadar kolesterol tinggi. Beberapa 
hal yang baik untuk dicoba saat 
memulai olahraga, antara lain, 
berjalan cepat atau santai, bere-
nang, bersepeda, dan lainnya.

“Cobalah melakukan olah-
raga setidaknya 150 menit atau 
2,5 jam dalam satu pekan,” kata 
NHS menyarankan.  tom

SAMBUNGAN

Jokowi: Kasus Positif Co-
vid Harian...

dari total 34 provinsi 
telah menyuntikan dosis 
pertama mencapai target 
di atas 70 persen. Kondisi 
inilah yang juga disyukuri 
Jokowi. Kendati demikian ia 
mengingatkan semua pihak 
untuk berhati-hati karena 
saat ini varian Omicron 
sudah masuk ke Tanah Air.

“Walaupun berhasil 
mengendalikan pandemi 
namun kita tetap hati-hati 
tetap harus waspada ter-
hadap kemungkinan risiko 
pandemi karena adanya 
varian Omicron,” katanya.

Dua Kunci Hadapi 
Omicron

Sementara Ketika ber-
bincang dengan Pemimpin 
Redaksi RCTI Atika Suri 
dalam acara dialog spesial, 
Senin (10/1), Jokowui men-
gungkapkan 2 kunci untuk 
menghadapi Covid-19 var-
ian Omicron, yakni screen-
ing kesehatan yang ketat 
dan percepatan vaksinasi 
terhadap lanjut usia (lansia) 

dan anak-anak.
Jokowi mengatakan, saat 

ini dunia tengah dilanda situasi 
ketidakpastian akibat varian 
Delta maupun Omicron.

“Yang jelas dunia sekarang 
ini masih berada pada po-
sisi ketidakpastian karena delta 
maupun omicron,” katanya.

Dalam kesemoatan itu, 
Jokowi pun mengungkapkan 
2 kunci untuk menghadapi 
varian Omicron. “Yang pal-
ing penting ada 2 hal untuk 
urusan Omicron ini. Pertama, 
screening bagi pelaku-pelaku 
perjalanan luar negeri,” kata 
Jokowi.

Screening terhadap pelaku-
pelaku perjalanan harus ketat. 
Demikian pula dengan karanti-
na terhadap pelaku perjalanan. 
Kunci kedua menghadapi vari-
an Omicron adalah percepatan 
vaksinasi Covid-19. Vaksinasi 
tersebut menyasar kelompok 
lansia dan anak-anak.

“Kedua, percepatan vak-
sinasi untuk lansia maupun 
anak-anak,” ucapnya.  mar

Kerbau Ngamuk Masuk 
Restoran,...

Sebuah tali terlihat 
menjuntai dari hewan itu, 
membuat warganet ber-
tanya-tanya apakah hewan 
itu kabur dari penjagalan. 

Insiden itu dilaporkan terjadi 
di Kota Taizhou di Tiongkok  
timur. Pria yang diserang di-
rawat di rumah sakit dengan 
cedera kaki.  osm

Ilmuwan Klaim Temukan Varian Covid-19 
‘Deltacron’, Gabungan Omicron dan Delta
Varian Deltacron memiliki tanda genetik 
Omicron di dalam genom Delta.

dari CNBC, Minggu (9/1).
Para peneliti telah men-

girim temuan itu ke GISAID, 
lembaga database internasional 
yang melacak virus.

Varian deltacron itu dite-

mukan saat omicron masih 
menyebar luas di banyak neg-
ara dan menyebabkan lonjakan 
kasus saat ini.

Varian delta dan omicron 
sama-sama memiliki karakter-

Sejauh ini, Kostrikis dan 
timnya telah menemukan 25 
kasus virus deltacron. Menu-
rutnya, varian tersebut tidak 
akan menjadi dominan atau 
menyusul jumlah kasus positif  
akubat varian omicron. Na-
mun, ditegaskan bahwa masih 
terlalu dini untuk memastikan 
dampak bahaya dari strain baru 
tersebut.

“Kita akan melihat di masa 
depan apakah strain ini lebih 
patologis atau lebih menular 
atau apakah akan bertahan,” 
kata Kostrikis dalam wawan-
cara dengan Sigma TV, dikutip 

JAKARTA (IM) - Var-
ian baru Covid-19 kembali 
ditemukan. Bukan berasal 
dari mutasi baru, tapi justru 
gabungan antara dua varian 
yang sudah beredar, yakni, 
omicron dan delta.

Gabungan varian terse-
but pertama kali ditemukan 
oleh Profesor ilmu biologi di 
Universitas Siprus, Leondios 
Kostrikis.

Ia menyebut strain gabun-
gan itu sebagai ‘deltacron’, 
karena tanda genetiknya mirip 
omicron dalam genom delta, 
kata Bloomberg.

istik cepat menular, diband-
ingkan mutasi virus corona 
pendahulunya.

Kemunculan varian delta 
pertama kali bahkan telah 
menggantikan dominasi strain 
alpha yang muncul di Inggris 
pada akhir 2020.  Namun, di 
erika Serikat saat ini, kasus 
positif  varian delta tersisa 
kurang dari 5 persen. 

Sementara varian omicron 
telah menyebabkan sekitar 
95,4 persen kasus baru Co-
vid-19 di AS, menurut data 
dari Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC).

Hanya butuh waktu sekitar 
satu bulan, varian omicron 
mengambil dominasi deota 
dan terus melonjak di seluruh 
wilayah AS.  tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Setelah Diprotes Jepang dan Korsel,...
moditas emas hitam itu. Mamit 
menilai kebijakan itu perlu 
dipertahankan, setidaknya 
sampai dengan kebutuhan batu 
bara untuk operasional mini-
mal 20 hari PT PLN (Persero) 
terpenuhi.

“Jika sudah terpenuhi dan 
komitmen pengusaha dalam 
memasok DMO (kewajiban 
pemenuhan dalam negeri) bagi 
PLN saya kira bisa dilakukan 
evaluasi terhadap kebijakan 
tersebut,” ujarnya saat ditanya 
wartawan, Senin (10/1).

“Terkait dengan tekanan 

Yonhap News Agency 
melaporkan, Menteri Perda-
gangan Yeo Han-koo bah-
kan mengadakan pertemuan 
darurat mengenai larangan 
ekspor batu bara tersebut 
dengan mengajak Menteri 
Perdagangan Indonesia Mu-
hammad Lutfi berdialog se-
cara virtual.

Sebelum Korea Selatan, 
Jepang sudah terlebih dahulu 
meminta Indonesia mencabut 
larangan ekspor batu bara. 
Duta Besar Jepang untuk In-
donesia Kanasugi Kenji me-

nyurati Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral In-
donesia Arifi n Tasrif  bahwa 
larangan ekspor tersebut akan 
berdampak serius.

“Larangan ekspor yang 
tiba-tiba berdampak serius 
pada kegiatan ekonomi Jepang 
serta kehidupan sehari-hari 
masyarakat,” tulis Kenji dalam 
suratnya pada Selasa (4/1).

Sementara menurut Direk-
tur Eksekutif  Energy Watch 
Mamit Setiawan, pemerintah 
perlu tetap mempertahankan 
kebijakan larangan ekspor ko-

negara lain, saya kira kita bicara 
tentang kedaulatan negara kita 
saja dulu. Masa kita memikir-
kan negara lain, di dalam negeri 
kita (bisa) mengalami krisis,” 
ujarnya.

Lebih lanjut Ia men-
gatakan, pemerintah dapat 
memberikan penjelasan kepa-
da negara mitra dagang terkait 
kebutuhan pasokan batu bara 
dalam negeri, yang beberapa 
waktu lalu sempat mengancam 
operasional PLN.

“Pelarangan ini juga ti-
dak untuk selamanya. Bahkan 

kurang dari tanggal 31 bisa 
dibuka kembali keran ekspor 
dengan berbagai catatan,” 
ujarnya.

Pemerintah melalui Ke-
menterian Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi 
(Kemenko Marves), Kemen-
terian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), PT 
PLN (Persero), dan pengusaha 
pertambangan batu bara masih 
melakukan pembahasan terkait 
penyesuaian aturan DMO dan 
evaluasi larangan ekspor batu 
bara.  mar

PDI-P Buka Peluang Usung Ahok...
dengan syarat menunggu jeda 
waku lima tahun setelah mele-
wati masa pidana penjara.

Putusan MK itu juga me-
wajiban mantan narapidana 
mengumumkan latar belakang 
dirinya sebagai mantan nara-
pidana jika ingin mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah. 
Putusan MK tersebut men-
gubah Pasal 7 Ayat 2 huruf  G 
Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pilkada 
yang sebelumnya tidak ada 
persyaratan jeda waktu, kini 
harus ada jeda waktu lima ta-
hun. Ahok sendiri dinyatakan 
bebas pada 24 Januari 2019.

Hasto sebelumnya me-

posisi ketiga, di bawah Guber-
nur DKI Anies Baswedan dan 
Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Kalau Bu Mega (Mega-
wati Soekarnoputri, Ketua 
Umum PDI-P) mau menetap-
kan Pak Ahok (sebagai calon 
gubernur), itu kewenangan 
Bu Mega,” ujar Sekretaris 
Jenderal PDI-P, Hasto Kristi-
yanto, dalam jumpa pers, Senin 
(10/1).

Hasto menyebutkan, be-
lum ada sinyal kuat bahwa 
Ahok akan kembali diusung 
oleh PDI-P untuk menjadi 
calon gubernur DKI, walau-
pun Komisaris Utama PT 
Pertamina itu sempat dipang-

gil sebagai “sahabat saya” 
oleh Megawati dalam acara 
HUT ke-49 PDI-P pada Senin 
(10/1).

“Itu (panggilan) sahabat 
tidak ada kaitannya dengan 
Pilgub 2024,” ujarnya.

Secara hukum, Ahok di-
mungkinkan untuk kembali 
mencalonkan diri sebagai 
gubernur DKI Jakarta pada 
Pilkada DKI 2024, walaupun 
berstatus mantan narapidana 
kasus penistaan agama. Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019 
memungkinkan seorang man-
tan narapidana mencalonkan 
diri sebagai gubernur, tetapi 

nyebut nama Menteri Sosial 
(Mensos) Tri Rismaharini, 
berpotensi untuk menjadi gu-
bernur dalam Pilkada DKI 
Jakarta 2024. Menurutnya, 
Risma telah membuktikan 
diri sebagai pemimpin daerah 
dengan keberhasilannya mem-
bangun Kota Surabaya.

“Kalau kualifikasi kepe-
mimpinan Bu Risma kan sudah 
teruji. Saya enggak melihat dari 
berapa banyak penghargaan 
yang diterima Bu Risma. Tapi 
dari perubahan kultural di 
dalam mengubah Kota Sura-
baya,” ujar Hasto usai meng-
hadiri kegiatan menyambut 
HUT ke-49 PDI-P di Cakung, 

Jakarta, Minggu (9/1).
Hasto menyatakan bahwa 

kader PDI-P yang berpotensi 
maju dalam Pilkada DKI Ja-
karta 2024 tak hanya Risma. 
Mereka, antara lain Wali Kota 
Semarang Hendrar Prihadi 
atau Hendi, mantan Bupati 
Budi Sulistyono atau Kanang, 
Bupati Gianyar, I Made Agus 
Mahayastra, dan Bupati Ta-
banan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Meski demikian, Hasto 
mengaku belum berbicara 
langsung dengan nama-nama 
tersebut mengenai proyeksi 
dalam Pilkada DKI Jakarta 
2024. “Belum, belum ada,” 
katanya.  mar

target WHO untuk Jakarta 
adalah minimum 10.645 orang 
dites per minggu.

“Target ini telah Jakar-
ta lampaui selama beberapa 
waktu. Dalam seminggu tera-
khir ada 89.855 orang dites 
PCR. Sementara itu, total tes 
PCR DKI Jakarta kini telah 
mencapai 744.371 per sejuta 

tes tersebut, sebanyak 11.292 
orang dites PCR pada Senin 
(10/1) untuk mendiagnosis 
kasus baru dengan hasil 360 
positif  dan 10.932 negatif.

Selain itu, dilakukan pula 
tes Antigen hari ini sebanyak 
42.277 orang dites, dengan 
hasil 31 positif  dan 42.246 
negatif.

Perlu diketahui, hasil tes 
antigen positif  di Jakarta tidak 
masuk dalam total kasus posi-
tif  karena semua dikonfi rmasi 
ulang dengan PCR.

Lebih lanjut, Dwi juga me-
nyampaikan, target tes WHO 
adalah 1.000 orang dites PCR 
per sejuta penduduk per min-
ggu (bukan spesimen), artinya 

penduduk,” katanya.
Dari jumlah total ka-

sus positif, total orang din-
yatakan telah sembuh seban-
yak 851.944 dengan tingkat 
kesembuhan 98,2%, dan 
total 13.589 orang mening-
gal dunia dengan tingkat 
kematian 1,6%, sedangkan 
tingkat kematian Indonesia 

sebesar 3,4%.
Untuk positivity rate atau 

persentase kasus positif  sepe-
kan terakhir di Jakarta sebesar 
2,2%, sedangkan persentase 
kasus positif  secara total sebe-
sar 11%.

WHO juga menetapkan 
standar persentase kasus posi-
tif  tidak lebih dari 5%.  mar

Dinkes: 407 Warga DKI Jakarta...

Velline Chu dan suaminya 
dijerat dengan Pasal UU No-
mor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, Pasal 112 ayat 1 
subsider 127 ayat 1 juncto 
Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 
35 tahun 2009 dengan anca-
man hukuman paling singkat 4 
tahun dan maksimal 12 tahun 
penjara.

Penangkapan terhadap 
sepasang suami istri itu terjadi 
berdasarkan laporan masyara-
kat. Barang bukti yang dia-
mankan berupa satu bungkus 
plastik klip jenis sabu berat 
brutto 0.08 gram dan satu 
buah pipet kaca sisa pakai den-
gan sabu seberat 2.7 gram, satu 
buah bong kaca, satu plastik 
dan satu buah unit handphone.

Zulpan menambahkan, 

(8/1). Kepada polisi, Vel-
line mengaku menggunakan 
narkoba karena trauma atas 
KDRT yang pernah dialami 
dengan suaminya terdahulu.

“Hilangkan rasa trauma 
dan sakit karena yang ber-
sangkutan pernah mengalami 
KDRT dari mantan suami, 
sehingga ia menghilangkan 
trauma itu dengan menggu-
nakan narkoba,” kata Zulpan 
dalam konferensi pers di Polres 
Metro Jakarta Selatan, Senin 
(10/1).

Dari hasil pemeriksaan, 
Velline Chu mengaku meng-
gunakan narkoba baru-baru 
ini saja. Ia juga mengajak sang 
suami ikut serta.

“Pengakuannya baru tapi 
akan kami dalami lagi melalui 

rekam jejak digital, begitu juga 
dengan suaminya kita akan 
lihat melalui pemeriksaan,” 
jelasnya.

Velline Chu dan Budi Hari-
anto ditangkap di kediamannya 
yang berlokasi di Jatisampurna, 
Kota Bekasi.

“Penangkapan di rumah 
tersangka, ada dua yaitu Budi 
Haryanto dan Ningsih atau 
Velline Chu (44) itu nama en-
tertainnya. Mereka pasangan 
suami istri,” ungkap Zulpan.

 Barang bukti yang dia-
mankan dari penangkapan 
ini antara lain satu klip sabu 
seberat 0,08 gram, pipet kaca 
sabu sisa pakai 2,78 gram, 
1 bong kaca, serta satu unit 
handphone.

Adapun terkait kasus ini, 

polisi bakal memeriksa lebih 
lanjut pasangan suami istri 
tersebut. Adapun narkoba itu 
diketahui dibeli dari seseorang, 
yang mana polisi sudah men-
gantongi identitasnya. Hasil 
tes urine menunjukkan Velline 
Chu positif  narkoba.

Menurut Zulpan, kini pi-
hak kepolsian tengah melaku-
kan pengembangan atas kasus 
dugaan penyalahgunaan nar-
koba yang dilakukan pedang-
dut yang julukan ̀ Ratu Begal`. 
Pihaknya akan memburu pe-
masok narkoba ke pedangdut 
tersebut.

“Orang yang mensupply 
ataupun sebagai bandarnya ter-
kait Velline Chu ini kita sudah 
ketahui inisialnya dan saat ini 
masih pengejaran oleh Satna-

rkoba Polres Jaksel,” ujarnya.
Meski sudah mengantongi 

identitas pemasok sabu pada 
Ratu Begal, namun Zulpan 
belum mau membeberkannya 
pada publik guna kepentingan 
penyidikan lebih lanjut. Polisi 
juga hingga saat ini masih men-
dalami lebih lanjut sudah berapa 
lama Velline Chu mengkon-
sumsi barang haram tersebut.

“Sejauh ini dia mengaku 
baru memakai narkoba tapi 
masih kami dalami lebih lanjut,” 
tuturnya. Kepada polisi, tam-
bahnya, Ratu Begal itu mengaku 
mengkonsumsi barang haram 
tersebut guna menghilangkan 
rasa trauma dan sakit hatinya 
pada sang suami terdahulu. 
Pasalnya, dia pernah menjadi 
korban KDRT.  mar

Pedangdut ‘Ratu Begal’ Velline Chu Ditangkap...

Ilustrasi Virus Corona.

Ilustrasi kunyit.
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