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SAMBUNGAN

Pesawat Dilarang
Melintas...

pelanggaran keamanan yang 
serius. Pada Hari Natal, 
seorang penyusup bersen-
jatakan panah dan busur 
silang (crossbow) berhasil 
memasuki halaman kastil 
dan ditahan oleh keamanan 
sekira 500 meter dari aparte-
men ratu.

Penyusup, seorang pria 
berusia 19 tahun, sebelum-

nya dilaporkan mengunggah 
video ke Snapchat di mana dia 
mengancam akan membunuh 
Ratu. Dia kemudian didakwa 
di bawah Undang-Undang 
Kesehatan Mental. Insiden itu 
mendorong Menteri Dalam 
Negeri Inggris Priti Patel un-
tuk memerintahkan penin-
jauan undang-undang tentang 
crossbow.  osm

SAMBUNGAN DARI HAL 1Mahfud Bongkar Kasus Proyek Satelit...
benar,” ujarnya.

Masuk Penyidikan
Jaksa Agung ST Burhanud-

din mengatakan, kasus pen-
gadaan satelit slot orbit 123 
derajat Bujur Timur dalam 
proyek satelit komunikasi per-
tahanan di Kemenhan dalam 
waktu dekat akan masuk ke 
tingkat penyidikan.

“Kami sudah melakukan 
penelitian dan pendalaman atas 
kasus ini, dan sekarang sudah 
hampir mengerucut. Insya Al-
lah dalam waktu dekat perkara 
ini naik ke penyidikan,” ujar 
Burhanuddin dalam konferensi 

Detente, Airbus, Hogan Lovel, 
dan Telesat.

“Kontrak-kontrak itu di-
lakukan untuk membuat satelit 
komunikasi pertahanan. Den-
gan nilai yang sangat besar, 
padahal anggarannya belum 
ada. Nah berdasar kontrak 
yang tanpa anggaran negara 
jelas melanggar prosedur,” 
terangnya.

Mahfud  meng a t akan 
bahwa pemerintah juga baru 
saja menerima putusan dari 
Arbitrase Singapura terkait 
gugatan Navayo. Putusan itu 
menyatakan bahwa pemerintah 
diharuskan membayar 20,9 juta 

Dolar Amerika.
Yang 20 juta Dolar Ameri-

ka ini nilainya mencapai Rp304 
(Miliar,” kata Mahfud.

Akibat dari hal itu pula, 
negara berpotensi ditagih lagi 
oleh perusahaan lain seperti 
Airbus, Detente, Hogan Lovel, 
dan Telesat. Oleh karena itu, 
dia menegaskan persoalan 
ini sedang diusut Kejaksaan 
Agung (Kejagung).

“Kami sendiri melakukan 
audit investigasi, kami meng-
konfi rmasi Kejagung bahwa 
benar Kejagung sedang dan 
sudah cukup lama menel-
isik masalah ini, itu memang 

pers di Kantor Kemenko Pol-
hukam, Jakarta, Kamis (13/1).

Penyelidikan kasus yang 
pengadaannya dilaksanakan 
pada tahun 2015 ini, sebut 
Jaksa Agung, telah dilakukan 
dalam beberapa tahun ke be-
lakang. 

Dari hasil penyelidikan, 
Burhanuddin mengatakan, Ke-
jaksaan Agung telah mengan-
tongi bukti yang cukup kuat 
untuk meningkatkan status 
hukum perkara ini.

“Insya Allah dalam satu 
dua hari kami akan tindak-
lanjuti ini dan memang dari 
hasil penyelidikan cukup bukti 

untuk kami tingkatkan ke pe-
nyidikan,” kata Burhanuddin.

Kendati demikian, ia men-
gaku, belum dapat membeber-
kan pihak mana saja yang ter-
libat dalam persoalan proyek 
pengadaan ini.

“Ini masih masi pen-
dalaman, artinya kami belum 
menentukan, penyidikan baru 
akan ditentukan sehari dua 
hari ini ya,” ungkap Burhan-
uddin.

“Pasti kerugian-kerugian 
sudah dilakukan pendala-
man tetapi nanti finalnya 
ada di BPK dan BPKP,” 
ujarnya.  mar

KPK Lakukan OTT Lagi, Kali Ini yang...
lakang tersangka pria berjaket 
coklat, disusul seorang pria 
paruh baya mengenakan kaus 
oranye sekaligus mengenakan 
rompi parasut berwarna hitam.

Sedangkan tersangka ke-
tiga dipaling belakang men-
genakan kemeja putih bertan-
gan pendek dan mengenakan 
tanda pengenal yang dikalungi 
di leher namun dimasukkan 
ke saku kemejanya. Ketiganya 
bungkam dengan tidak ada 
sepatah kata apapun kepada 
awak media. Ketiganya lang-
sung menjalani pemeriksaan.

Pelaksana Tugas (Plt) jubir 
KPK, Ali Fikri mengatakan 
bahwa tiga orang yang dia-
mankan saat OTT tersebut 
merupakan pihak ASN dan 
swasta.

“Sejauh ini info yang kami 
terima ada empat orang terdiri 

asli Kalimantan Timur itu 
berasal dari Partai Demokrat.   
Abdul Gafur Masud juga dike-
nal sebagai pengusaha muda 
yang telah malang melintang di 
berbagai organisasi baik daerah 
maupun nasional.

Ia meniti karir politiknya 
dengan menjadi kader Partai 
Demokrat pada tahun 2015. 
Ia kemudian terpilih menjadi 
ketua DPC Partai Demokrat 
Kota Balikpapan pada tahun 
2016 dan menjadi ketua DPC 
termuda di Indonesia.

Plt Juru bicara KPK Ali 
Fikri mengatakan, saat melaku-
kan OTT tersebut, tim KPK 
juga mengamankan beberapa 
orang. Saat berita ini turun 
tayang, mereka sedang men-
jalani pemeriksaan di Mapolda 
Kaltim.

“Beberapa pihak yang di-

tangkap di Kaltim dilakukan 
pemeriksaan tim KPK di Ma-
polda Kaltim di Balikpapan,” 
ujar Ali Fikri dalam keteran-
gannya, Kamis (13/1).

Sementara t iga orang 
yang diamankan saat terjaring 
OTT di wilayah Penajam Paser 
Utara, Kalimantan Timur, 
langsung diterbangkan ke Ja-
karta.

Berdasarkan pantauan di 
Gedung KPK, Jalan Kunin-
gan, Jakarta Selatan, ketiganya 
tiba di Gedung KPK, pukul 
13.00 WIB. Mereka datang 
dengan diantar oleh mobil 
Toyota Innova dan Toyota 
Avanza.

Salah satu tersangka yang 
berjalan di depan mengenakan 
jaket kulit coklat, memakai 
kaus hitam, bertopi coklat dan 
menenteng tas pundak. Di be-

dari ASN Pemkab PPU dan 
pihak swasta,”ujar Ali Fikri, 
Kamis (13/1).

 Sebelumnya, Ali men-
gatakan bahwa pihaknya ber-
hasil mengamankan Bupati 
Penajam Paser Utara (PPU), 
Abdul Gafur Mas’ud (AGM) 
di Jakarta saat operasi tangkap 
tangan (OTT) berlangsung.

“Yang bersangkutan di-
tangkap di Jakarta beserta be-
berapa pihak lainnya,” kata Ali.

Sedangkan Wakil Ketua 
KPK Nurul Ghufron sebel-
umnya mengungkapkan bahwa 
selain Bupati Penajam Paser 
Utara dan beberapa orang 
turut diamankan juga sejumlah 
uang.

“(Diamankan) ada orang 
dan uang. Berapa dan siapa 
tunggu dulu masih diperiksa,” 
kata Ghufron.

Ghufron mengungkapkan 
bahwa operasi senyap tersebut 
terkait dengan dugaan peneri-
maan suap dan juga gratifi kasi.

“Atas dugaan penerimaan 
suap dan/ gratifikasi,” kata 
Ghufron.

Ghufron mengatakan 
bahwa saat ini pihaknya ma-
sih melakukan pemeriksaan 
terhadap pihak-pihak yang 
diamankan. KPK memiliki 
waktu 1x24 jam untuk me-
nentukan status hukum para 
pihak yang diamankan dalam 
OTT tersebut.

“Karena itu kami minta 
masyarakat bersabar dan 
memberi kesempatan kepada 
tim KPK untuk bekerja me-
nyelidik kasus ini, selanjutnya 
nanti akan kami infokan 
secara lebih komprehensif,” 
kata Ghufron.  mar

mengikuti sejak dari awal,” 
jelas Andy.

Hal itu pun lantas lang-
sung dibalas oleh Desmond. 
Ia tak menggubris alasan 
yang disampaikan Andy den-
gan tetap mempersilakan 
jajaran Komnas Perempuan 
untuk keluar dari ruang rapat.

“Saya persilakan Anda ke 

untuk ke luar dari ruang 
rapat.

Kemudian, terdengar suara 
yang mewakili Komnas Perem-
puan untuk menjawab teguran 
dari Desmond.

Dike t ahu i ,  sua ra  i tu 
datang dari Ketua Komnas 
Perempuan Andy Yentriyani. 
Dirinya menyampaikan ala-

san mengapa datang rapat 
terlambat.

“Izin Bapak Ketua, tadi 
saya menyampaikan. Saya me-
nyampaikan tadi saya sudah 
mengikutinya lewat online. 
Kemudian dalam perjalanan 
memang ada persoalan yang 
tidak bisa, tidak mungkin 
kami elakkan. Tapi saya sudah 

luar,” tegas Desmond.
“Saya akan ke luar. Terima 

kasih,” balas Andy.
Setelah itu, Desmond 

mengutarakan beberapa saran 
kepada Komnas Perempuan 
agar tidak datang terlambat 
lain kali. Selain itu, Komnas 
Perempuan juga diminta 
memberitahu Sekretariat Jen-

deral DPR (Setjen) untuk 
perizinan masuk rapat jika 
datang terlambat.

“Harusnya kasih tahu 
sekretariat, boleh enggak 
masuk? (Kalau) boleh, baru 
kita duduk. Ini kan ada etika 
parlemennya. Lain kali kita 
akan perbaiki sama-sama,” 
jelas Desmond. mar

DPR Usir Komnas Perempuan...

jalanan luar negeri,” ujar Ke-
pala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta Dwi 
Oktaviani, dalam keterangan 
tertulis, Kamis (13/1).

Sementara itu, kasus varian 
baru Covid-19 dengan kode 
B.1.1.529 atau Omicron di 
Jakarta berjumlah 498 kasus. 
Dari 498 orang yang terse-
but, 82,1% atau sebanyak 409 
orang adalah pelaku perjalanan 
luar negeri, sedangkan 89 atau 

di sekolah itu di bawah 5% 
akan ditutup selama lima hari. 
Sedangkan kalau di atas 5% 
bakal ditutup selama 14 hari.

Dia pun meminta seluruh 
warga untuk disiplin mener-
apkan protokol kesehatan 
(prokes), terutama bagi anak-
anak dan para orang tua.

“Tempat yang terbaik ada 
di rumah, kecuali untuk kebu-
tuhan mendesak. Kalau ter-
paksa harus bekerja, sekolah, 
itu pun kami minta sekelu-

arga tetap mentaati prokes 5M. 
Lalu pastikan semuanya sudah 
mendapatkan vaksin, siapapun 
yang kita kenal, keluarga, kera-
bat,” ujarnya.

Kasus Aktif  2.752
Berdasarkan data terkini 

jumlah kasus aktif  di Jakarta 
naik sejumlah 269 kasus, se-
hingga jumlah kasus aktif  kini 
sebanyak 2.752.

“Perlu digarisbawahi bah-
wa 2.044 orang dari jumlah 
kasus aktif  adalah pelaku per-

17,9% lainnya adalah transmisi 
lokal.

Sehari sebelumnya, Rabu 
(12/1), kasus positif  baru ber-
dasarkan hasil tes PCR hari 
bertambah 412 orang, sehingga 
total 868.611 kasus, yang mana 
248 di antaranya adalah pelaku 
perjalanan luar negeri.

Dari jumlah total kasus 
positif, total orang dinyatakan 
te l ah  sembuh sebanyak 
852.269 dengan tingkat ke-
sembuhan 98,1%, dan total 

13.590 orang meninggal dunia 
dengan tingkat kematian 1,6%, 
sedangkan tingkat kematian 
untuk seluruh Indonesia sebe-
sar 3,4%.

 “Untuk positivity rate atau 
persentase kasus positif  sepe-
kan terakhir di Jakarta sebesar 
2,8%, sedangkan persentase 
kasus positif  secara total sebe-
sar 10,9%. WHO juga mene-
tapkan standar persentase 
kasus positif  tidak lebih dari 
5%,” katanya.  mar

Jakarta Darurat Covid-19 Varian Omicron,...

dimenangkan.
“Penjualan SUN tersebut 

akan dilaksanakan dengan 
menggunakan sistem pele-
langan yang diselenggarakan 
oleh Bank Indonesia,” beber 
DJPPR.

Peserta lelang SUN send-
iri terdiri dari dealer utama, 
Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS), dan Bank Indonesia 
(BI). Dealer utama yang di-
maksud, ialah Citibank N.A., 
Deutsche Bank AG, PT Bank 
HSBC Indonesia, PT Bank 
Central Asia, Tbk., PT Bank 
Danamon Indonesia, Tbk., 
dan PT Bank Maybank Indo-
nesia, Tbk.

Kemudian PT Bank Man-

Setelmen ditetapkan pada Ka-
mis (20/1).

“Pelaksanaan lelang di-
lakukan berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
168/PMK 08/2019 tentang 
Lelang Surat Utang Negara di 
Pasar Perdana Domestik dan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 38/PMK.02/2020,” 
sebut DJPPR, Kamis (13/1).

 Dalam lelang kali ini, ada 
7 jenis seri yang dirilis dengan 
tanggal jatuh tempo berbe-
da-beda. Seri tersebut, yakni 
SPN03220420, SPN12230105, 
FR0090, FR0091, FR0093, 
FR0092, dan FR0089. Masing-
masing tanggal jatuh temponya 
yaitu 20 April 2022, 5 Januari 

2023, 15 April 2027, 15 April 
2032, 15 Juli 2037, 15 Juni 
2042, dan 15 Agustus 2051.

Adapun besaran kupon 
untuk SPN03220420 dan 
SPN12230105 adalah diskonto. 
Sementara kupon masing-
masing seri FR, yakni FR0090 
adalah 5,12 persen; FR0091 
sebesar 6,37 persen; FR0093 
sebesar 6,37 persen; FR0092 
adalah 7,12 persen;  dan 
FR0089 sebesar 6,87 persen.

A l o k a s i  p e m b e -
l ian non kompetit i f  un-
tuk seri SPN03220420 dan 
SPN12230105 maksimal 50 
persen dari yang dimenang-
kan. Sementara seri lainnya 
maksimal 30 persen dari yang 

diri (Persero), Tbk., PT Bank 
Negara Indonesia (Persero), 
Tbk., PT Bank OCBC NISP, 
Tbk., PT Bank Panin, Tbk., 
PT Bank Rakyat Indonesia, 
Tbk., PT Bank Permata, Tbk., 
PT Bank CIMB Niaga Tbk., 
PT Bank ANZ Indonesia., 
Standard Chartered Bank, JP 
Morgan Chase Bank N.A., PT. 
Bahana Sekuritas, PT. BRI Da-
nareksa Sekuritas, PT. Mandiri 
Sekuritas, dan PT. Trimegah 
Sekuritas Indonesia, Tbk.

“Lelang bersifat terbuka 
(open auction), menggunakan 
metode harga beragam (mul-
tiple price). Pemenang lelang 
yang mengajukan penawaran 
pembelian kompetitif  (com-

petitive bids) akan membayar 
sesuai dengan yield yang diaju-
kan,” jelas DJPPR.

Lalu, pemerintah memi-
liki hak untuk menjual ketu-
juh seri SUN tersebut lebih 
besar atau lebih kecil dari 
jumlah indikatif  yang ditentu-
kan. SUN yang akan dilelang 
mempunyai nominal per unit 
sebesar Rp 1 juta. “Pemenang 
lelang mengajukan penawaran 
pembelian non-kompetitif  
(non-competitive bids) akan 
membayar sesuai dengan yield 
rata-rata tertimbang (weighted 
average yield) dari penawaran 
pembelian kompetitif  yang 
dinyatakan menang,” sebut  
DJPPR.  mar

Minggu Depan, Pemerintah Kembali...

JAKARTA (IM) - Para 
ahli menyarankan untuk 
tidak menambahkan gula 
untuk bayi dan hanya mem-
berikan sedikit atau tidak 
sama sekali tambahan gula 
untuk anak-anak usia satu 
hingga dua tahun.

Gula tambahan meru-
pakan gula dan sirup yang 
ditambahkan ke makanan 
atau minuman yang dikon-
sumsi selama pengolahan. 
Ini bisa berupa gula alami 
seperti madu atau pemanis 
buatan seperti sirup fruk-
tosa tinggi.

Yogurt, makanan ringan 
untuk bayi, minuman rasa 
buah, dessert, dan produk 
roti manis merupakan sum-
ber gula tambahan paling 
umum dalam makanan bayi 
dan balita.

Apa alasan orang tua 
tidak boleh menambahkan 
gula tambahan kepada anak 
usia di bawah dua tahun?

Dari lahir hingga 24 
bulan, pertumbuhan dan 
perkembangan yang tepat 
membutuhkan kalori dan 

nutrisi. Makanan dan minu-
man tinggi gula tambahan 
mengandung banyak kalori, 
namun disebut ‘kalori kosong’, 
dan tidak menyediakan banyak 
nutrisi.

Apabila bayi mengon-
sumsi makanan atau minu-
man berkalori tinggi dan 
sarat gula, maka hanya akan 
menyisakan sedikit ruang 
untuk makanan bergizi, lapor 
The Conversation.

Selain itu, konsumsi tinggi 
gula juga akan berdampak 
negatif  pada perkembangan 
sang anak, seperti obesitas, 
penyakit kardiovaskular, dan 
kerusakan gigi.

Pola makan anak sejak 
lahir hingga dua tahun juga 
membentuk preferensi makan-
an jangka panjang. Anak-
anak dapat belajar menerima 
makanan pahit kaya nutrisi, 
seperti sayuran, jika diberikan 
berulang kali.

Menetapkan pola makan 
yang sehat sejak dini dapat 
membantu anak menjaga berat 
badan yang sehat dan terhindar 
dari penyakit kronis.  tom

Jangan Berikan Gula Tambahan 
pada Anak di Bawah 2 Tahun 

Turunkan Kadar Gula Darah, Makanlah 
Protein dan Sayuran sebelum Karbohidrat!

JAKARTA (IM) - Se-
buah studi penelitian telah 
menyarankan makan say-
uran dan protein terlebih 
dahulu sebelum mengon-
sumsi karbohidrat untuk 
mengontrol kadar gula da-
rah dan insulin.

Karena, makanan yang 
Anda konsumsi memiliki 
peran besar dalam menen-
tukan kadar gula darah dan 
insulin setelahnya, terutama 
pada orang gemuk.

Sekelompok peneliti 
dari Weill Cornell Medical 
College di New York City 
telah melakukan penelitian 
mengenai hubungan an-
tara urutan makanan yang 
dikonsumsi dan kadar gula 
darah.

Studi penelitian itu 
menekankan pentingnya 
makan sesuai urutan. Pene-
litian ini menyampaikan 
bahwa ketika sayuran dan 
protein harus dimakan se-
belum kadar glukosa kar-
bohidrat jauh lebih rendah 
pada pemeriksaan 30, 60 
dan 120 menit, masing-
masing sekitar 29 persen, 37 
persen dan 17 persen.

Selain itu, kadar insulin 
juga lebih rendah secara 
signifi kan ketika protein dan 
sayuran dimakan terlebih 
dahulu sebelum karbohi-
drat.

“Berdasarkan temuan 
ini, dokter mungkin lebih 

menyarankan Anda untuk 
mengonsumsi makanan ter-
tentu terlebih dahulu, alih-alih 
melarang Anda makan ini itu,” 
kata Dr. Louis Aronne dikutip 
dari Times of  India.

Dr Aronne yang juga di-
rektur Comprehensive Weight 
Pusat Kontrol di Weill Cornell 
mengatakan bahwa sulit untuk 
meminta seseorang mengu-
rangi konsumsi karbohidrat.

Penelitian ini menunjuk-
kan cara yang lebih mudah, 
agar pasien bisa menurunkan 
kadar gula darah dan insulin 
mereka.

Seorang ahli gizi, Pooja 
Makhija lebih menyarankan 
semua orang untuk konsumsi 
makanan seimbang dan cerdas.

“Anda tidak perlu me-
misahkan antara makanan 
pembuka dan penutup atau 
makanan tertentu. Makanlah 
segera asalkan sudah sesuai 
urutan. Karena, urutan makan 
Anda adalah yang terpenting,” 
kata Pooja.

Penderita diabetes tipe 2 
biasanya melakukan finger 
prick test untuk memeriksa ka-
dar glukosanya. Jika kadar gula 
darah secara konsisten tinggi 
atau sering melonjak, pasien 
tersebut berisiko mengalami 
komplikasi.

Karena diabetes termasuk 
penyakit yang berisiko men-
imbulkan komplikasi parah, 
kita perlu mencegahnya lebih 
dini.  tom

Kebiasaan Buruk Sehari-hari yang 
Tingkatkan Risiko Penyakit Jantung
Merokok dalam bentuk apapun dapat 
berbahaya bagi jantung.

penyakit jantung dan pereda-
ran darah. 

Menghirup asap rokok atau 
perokok pasif  juga sangat ber-
bahaya, yang membuat Anda 
berisiko mengalami masalah 
pernapasan. Setiap batang ro-
kok mengandung sekitar 4.000 
bahan kimia, dengan sebagian 
besar beracun dan berbahaya 
bagi kesehatan. Contohnya, ter-
masuk karbon monoksida (gas 

beracun), yang menyebabkan 
residu cokelat lengket melapisi 
paru-paru, meningkatkan risiko 
kanker, dan nikotin.

Nikotin adalah bahan 
kimia adiktif  yang ditemukan 
dalam rokok, yang membuat 
dinding arteri yang lengket. 
British Heart Foundation 
(BHF) menekankan, tidak ada 
kata terlambat untuk berhenti 
merokok. Kesehatan jangka 

yang dapat menyumbat arteri 
dan mengurangi aliran darah 
ke seluruh tubuh. Aliran da-
rah yang terbatas ke jantung 
akan menyebabkan terjadinya 
serangan jantung. Kemudian, 
jika darah tersumbat ke otak, 
maka terjadilah strok.

Merokok tidak hanya me-
nyebabkan arteri lengket (me-
ningkatkan risiko kematian), 
tetapi juga dapat meningkatkan 
kemungkinan terjadinya pem-
bekuan darah yang mematikan. 
Apalagi kebiasaan tidak sehat itu 
bisa langsung meningkatkan de-
tak jantung dan tekanan darah.

Merusak tubuh Anda den-
gan cara ini akan mengurangi 
jumlah oksigen yang diterima 
jaringan dan organ. Merokok 
dianggap sebagai salah satu 
faktor risiko terbesar untuk 

JAKARTA (IM) - Tekan-
an darah tinggi merupakan 
awal dari penyakit jantung, 
suatu kondisi yang dapat me-
nyebabkan konsekuensi me-
matikan. Dilansir di laman 
Express pada Kamis (13/1), 
satu kebiasaan sehari-hari 
yang umum dan dinikmati 
oleh jutaan orang, nyatanya 
dapat menjadi hal serius yang 
meningkatkan risiko itu.

British Heart Foundation 
menekankan bahwa merokok 
tembakau, dalam bentuk apa-
pun, dapat sangat berbahaya 
bagi jantung. Zat kimia dalam 
rokok, misalnya, membuat 
dinding arteri lengket. 

Arteri yang lengket be-
rada pada peningkatan risiko 
mengumpulkan bahan lemak 

panjang seseorang dapat dit-
ingkatkan dengan menghen-
tikan kebiasaan beracun itu 
untuk selamanya.

BHF mengatakan hanya 
dalam 20 menit tidak merokok, 
tekanan darah mulai kembali 
normal. Setelah satu tahun ti-
dak merokok, Anda mengu-
rangi separuh risiko terkena 
serangan jantung atau strok. 
Manfaat lainnya, termasuk 
napas lebih segar, gigi lebih 
putih, kulit lebih awet muda, 
tidak terlihat cepat menua, 
lebih banyak energi, lebih 
mudah melawan pilek dan fl u, 
meningkatkan gairah seks, dan 
peningkatan kesuburan.

“Rata-rata, pria akan me-
nambah 10 tahun hidup mer-
eka jika mereka berhenti pada 
usia 30 tahun. Banyak orang 
akan menambah tiga tahun 
dalam hidup mereka jika mer-
eka berhenti pada usia 60 
tahun,” tulis BHF.  tom

Ilustrasi penyakit jantung.
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