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Hidup Sehat Langkah Utama 
Cegah Sakit Jantung
Aktivitas fi sik dan pola makan sehat 
menentukan kesehatan jantung.

yakni 150 menit per minggu 
sesuai rekomendasi Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), 
menerapkan pola makan sehat 
dan seimbang serta menjaga 
indeks massa tubuh (IMT).

“30 menit sekali jalan su-
dah sangat cukup, sampai 
keluar keringat. Faktor berat 
badan menjadi sangat penting 
yang disesuaikan dengan tinggi 
badan (menjaga IMT tetap 
normal 18,5-24,9),” ujarnya.

Penerapan pola makan 
sehat juga mencakup konsum-

si lebih banyak sayuran dan 
buah-buahan. Kedua makanan 
itu mengandung zat yang dapat 
membantu mencegah penyakit 
kardiovaskular. 

Konsumsi lebih banyak 
buah dan sayuran dapat mem-
bantu seseorang mengurangi 
makanan berkalori tinggi, seperti 
daging dan makanan ringan.

Orang-orang juga dapat 
menambahkan biji-bijian ke 
dalam menu diet karena meru-
pakan sumber serat baik dan 
nutrisi lain yang berperan 
dalam mengatur tekanan darah 
dan kesehatan jantung.

Selain itu, membatasi jumlah 
lemak jenuh dan lemak trans 
merupakan langkah penting un-

tuk mengurangi kolesterol darah 
dan menurunkan risiko penyakit 
arteri koroner. Tingkat kolesterol 
darah yang tinggi dapat menye-
babkan penumpukan plak di 
arteri atau aterosklerosis, yang 
dapat meningkatkan risiko seran-
gan jantung dan stroke.

Amir yang tergabung 
dalam Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kardiovaskular Indo-
nesia (PERKI) itu mengatakan, 
selain gaya hidup sehat, pemer-
iksaan kesehatan juga penting 
guna mencegah seseorang 
terkena penyakit jantung.

Pemeriksaan ini termasuk 
gula darah, tekanan darah dan 
kolesterol. Pemeriksaan gula 
darah khusus mereka yang 

JAKARTA (IM) - Dokter 
spesialis jantung dan pembuluh 
darah dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia dr. Amir 
Aziz Alkatiri, Sp.JP (K), FIHA, 
FSCAI, mengingatkan bahwa 
langkah pencegahan utama 
untuk menghindari sakit jantung 
adalah dengan menerapkan gaya 
hidup sehat dan pemeriksaan 
kesehatan rutin. 

Gaya hidup sehat ini ter-
masuk melakukan aktivitas 
fisik moderat secara rutin, 
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SIDANG PUTUSAN 
DUGAAN PELANGGARAN 

ADMINISTRASI
PEMILU 2024

Ketua Majelis Sidang 
Rahmat Bagja (tengah) 

memimpin sidang dengan 
agenda pembacaan putu-

san di Gedung Bawaslu, Ja-
karta, Jumat (9/9). Ketua 

Majelis Hakim Rahmat 
Bagja dalam pembacaan 
putusannya menolak gu-

gatan yang diajukan Partai 
Pelita dan Partai Ibu.  

IDN/ANTARA

Harga BBM Pertalite Turun?...
jenis Pertamax. Menurutnya, 
bensin dengan oktan 92 itu 
masih dijual rugi. Padahal 
harga Pertamax sudah naik dari 
sebelumnya Rp 12.500 per liter 
menjadi Rp 14.500 per liter.

Nicke menyebutkan, bah-
wa Pertamina sudah memiliki 
hitung-hitungan bisnis agar 
perusahaan tetap untung meski 
Pertamax dijual rugi.

cuma yang mesti diingat, apa 
yang dilakukan pemerintah 
hari ini itu mengurangi subsidi. 
Jadi Pertamax, Pertalite, Solar 
itu yang dijual pun masih ada 
subsidinya,” katanya.

Dia menegaskan bahwa 
pemerintah tidak akan mene-
tapkan harga Solar dan Pertalite 
berdasarkan harga pasar atau 
keekonomian. Lantaran kedua 

bahan bakar itu masih disubsidi 
pemerintah. “Tapi apakah Solar 
dan Pertalite itu nanti akan 
harga pasar? ya nggak bisa, itu 
subsidi. ini kadang persepsi dari 
masyarakat suka membanding-
bandingkan,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur 
Utama PT Pertamina (Per-
sero), Nicke Widyawati, blak-
blakan soal penjualan BBM 

 “Iya secara produk, iya jual 
rugi (Pertamax). Namanya kita 
jualan, kita selalu maintain but-
ton line,” beber Nicke dikutip 
dari live streaming kanal You-
tube TV Parlemen, Jumat (9/9).

Dari hitungan Pertamina, 
harga jual Pertamax Rp 14.500 
per liter masih belum menutup 
biaya produksi dan distribus-
inya. Terlebih, kebutuhan BBM 

di dalamnya tak bisa dicu-
kupi dari kilang Pertamina yang 
hanya memasok kebutuhan 
domestik sekitar 60 persen saja. 
Artinya, kekurangan pasokan 
harus diimpor dari luar.

Beberapa waktu lalu, Nicke 
sempat menyebutkan kalau 
harga keekonomian Perta-
max seharusnya di kisaran Rp 
17.000 per liter. mar

Tak Lengkap, Jaksa Kembalikan Berkas...
Ferdy Sambo, Duren Tiga, 
Jakarta, pada 8 Juli 2022. Sam-
bo merupakan dalang yang 
memerintahkan Bharada E 
menembak Brigadir J. Kejadian 
penembakan itu disaksikan 

dinyatakan tak lengkap secara 
formil dan materil.

“Berkas perkara sudah 
diteliti dan kami dalam proses 
pengembalian berkas perkata 
kepada penyidik karena masih 

ada yang harus diperjelas oleh 
penyidik tentang anatomi ka-
susnya, tentang kesesuaian alat 
bukti,” ujar Fadil.

Diketahui, Brigadir J tewas 
ditembak  di rumah dinas 

dan dibantu oleh Bripka RR 
dan Kuat.

Belakangan diketahui bah-
wa  Putri, istri Sambo,  juga 
terlibat dalam kejadian pem-
bunuhan berencana tersebut. 

Para tersangka dikenakan pasal 
pembunuhan berencana, yakni 
Pasal 340 juncto 338 juncto 55 
dan 56 KUHP dengan anca-
man hukuman mati dan pidana 
seumur hidup. mar

berusia di atas 40 tahun tidak 
hanya gula darah puasa, dua 
jam setelah makan tetapi juga 
HbA1c untuk mendeteksi ada 
tidaknya diabetes.

Sementara untuk kolester-
ol, Amir menyarankan orang-
orang menjalani pemeriksaan 
sekitar enam hingga satu tahun 
sekali. “Bukan berarti tidak 
sakit kepala tidak ada darah 
tinggi, bukan berarti tidak ada 
nyeri tengkuk tak ada koles-
terol,” kata dia.

Dia kembali mengingatkan, 
faktor yang memainkan peran 
penting mencetuskan penyakit 
jantung adalah gaya hidup, terma-
suk kebiasaan merokok. tom

Menkum HAM Sebut akan Memproses...
Ditjen AHU sedang dalam 
proses pemeriksaan dokumen 
struktur baru kepengurusan 
PPP Mardiono. Hanya saja 
Tubagus mengaku belum men-
getahui berapa lama proses 
pemeriksaan tersebut karena 
hingga saat ini pihaknya belum 
menerima informasi lebih lan-
jut dari Ditjen AHU.

 “Sedang dalam proses 
pemeriksaan,” ujar Tubagus.

Sebagai informasi, partai 

aturan),” ujar Yasonna singkat 
saat menjawab pertanyaan 
wartawan di kompleks Istana 
Kepresidenan, Jumat (9/9).

Kemenkum HAM  telah 
menerima dokumen struktur 
baru kepengurusan PPP den-
gan Plt Ketua Umum Muha-
mad Mardiono.

Kepala Bagian Humas 
Kemenkumham Tubagus 
Erif  Faturahman membena-
rkan bahwa dokumen struk-

tur baru kepengurusan PPP 
dengan Plt Ketua Umum 
Muhamad Mardiono, telah 
diterima Direktorat Jenderal 
Hukum Umumro (Ditjen 
AHU).

“Ya, sudah menerima 
permohonan pengesahan Plt 
(pelaksana tugas) Ketum PPP 
atas nama Mardiono,” kata 
Tubagus kepada wartawaan, 
Kamis (8/9).

Menurut Tubagus, saat ini 

berlambang kabah kembali 
dilanda perpecahan. Sejum-
lah kader PPP menggelar 
Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) awal Septem-
ber 2022. Mukernas terse-
but kemudian menyepakati 
Mardiono sebagai Plt Ketua 
Umum PPP, menggantikan 
Suharso Monoarfa.  

Menanggapi friksi terse-
but, presiden Joko Widodo 
(Jokowi) mengatakan per-

soalan tersebut merupakan ma-
salah internal PPP. Jokowi eng-
gan membicarakan kedudukan 
Mardiono selaku anggota De-
wan Pertimbangan Presiden 
(Wantimpres).

“Itu masalah internal di 
PPP. Saya enggak tahu, itu 
selesai terlebih dahulu baru 
kita bicara mengenai masalah 
Wantimpres,” kata Jokowi di 
Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (7/9). mar

Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah...
terdapat penambahan 5.346 
pasien yang sembuh setelah 
dinyatakan positif  Covid-19.

 Berdasarkan data Satgas 
Covid-19, DKI Jakarta men-
galami peningkatan jumlah 

gah 82 orang.
Jumlah tersebut adalah 

hasil tracing melalui pemerik-
saan sebanyak 69.102 spesimen 
yang dilakukan dengan metode 
real time polymerase chain 

reaction (PCR) dan tes cepat 
molekuler (TCM).

T ingka t  kesembuhan 
pasien Covid-19 juga bertam-
bah.  Dalam 24 jam terakhir,  
Jumat (9/9), secara nasiona, 

kesembuhan tertinggi yakni 
2.147 orang. Disusul Banten 
1.603 orang dan Jawa Barat 541 
orang. Sehingga total kesembu-
han pasien Covid-19 sampai 
hari ini sebanyak 6.194.953.

Sementara itu, jumlah 
pasien meninggal bertambah 
12 orang, sehingga totalnya  
meninggal dunia akibat terpa-
par virus Corona di Indonesia 
menjadi 157.741 orang.mar

1,3 Miliar Data Pengguna SIM Card...

Kematian Seseorang Bisa Diprediksi 
Kuat dari Kebiasaan Tidurnya 

JAKARTA(IM) - Studi 
terkini mengungkap kaitan 
antara kebiasaan tidur ses-
eorang dengan kapan dia akan 
meninggal dunia. Menurut 
temuan tersebut, kebiasaan 
tidur bisa menjadi prediktor 
terkuat kematian.

Penelitian yang diterbitkan 
di jurnal Digital Medicine itu 
meninjau 12 ribu studi yang 
menyelidiki karakteristik indi-
vidu saat tidur. Itu termasuk 
gerakan dagu dan kaki, per-
napasan, serta detak jantung.

Para ilmuwan mengem-
bangkan sistem menggunakan 
pembelajaran mesin untuk 
memprediksi “usia tidur” ses-
eorang. Mereka mengidentifi ka-
si variasi tidur yang paling erat 
kaitannya dengan kematian.

Usia tidur, kata mereka, 
adalah perkiraan usia ses-
eorang berdasarkan karakter-
istik tidur yang terkait dengan 
kesehatannya. Penelitian sebe-
lumnya telah mendokumenta-
sikan bahwa tidur adalah salah 
satu hal yang kerap terkendala 
banyak gangguan.

Tim peneliti memberikan 
contoh pasien dengan penyakit 
Parkinson. Dalam kebanyakan 
kasus pasien, cenderung me-
ngalami gangguan tidur sekitar 
lima hingga 10 tahun sebelum 
gejala lain muncul.

Menilai fitur yang ber-
beda dari tidur individu, studi 

baru menemukan bahwa frag-
mentasi tidur adalah “prediktor 
terkuat” kematian. Fragmentasi 
tidur merupakan kondisi ketika 
seseorang terjaga sejenak be-
berapa kali di malam hari tanpa 
mengingatnya.

Menurut analisis para peneliti 
dalam studi, gangguan tidur sema-
cam itu berbeda dengan kondisi 
ketika seseorang menyadari bahwa 
mereka terjaga. Kondisi pemband-
ing biasa dilaporkan pada pengidap 
gangguan tidur seperti insomnia 
dan sleep apnea.

Menggunakan perbedaan 
antara usia kronologis seseorang 
dan usia tidurnya, para peneliti 
kemudian memprediksi kematian 
mereka. Itu berdasarkan asumsi 
bahwa usia tidur yang lebih tua 
merupakan indikator masalah 
kesehatan.

Usia tidur yang lebih tinggi 
sebagian besar tercermin dalam 
“peningkatan fragmentasi tidur” 
yang bisa dijadikan penanda ke-
sehatan. Namun, para ilmuwan 
belum mengetahui bagaimana 
fragmentasi tidur bisa terkait 
dengan risiko kematian.

“Menentukan mengapa frag-
mentasi tidur sangat merugikan 
kesehatan adalah sesuatu yang 
kami rencanakan untuk dipela-
jari di masa depan,” ujar salah 
satu peneliti, Emmanuel Mignot 
dari Stanford University, seperti 
dikutip dari laman Independent,  
Jumat (9/9). tom

JAKARTA(IM)-Sebuah 
studi menemukan bahwa gula 
makanan dapat mengubah 
mikrobioma usus, yang me-
micu peristiwa mengarah 
pada penyakit metabolisme, 
pra-diabetes, dan penambah-
an berat badan. Temuan yang 
dipublikasikan di laman Cell 
itu menunjukkan bahwa pola 
makan itu penting, tetapi mi-
krobioma yang optimal sama 
pentingnya untuk pencegahan 
sindrom metabolik, diabetes, 
dan obesitas.

Pola makan tinggi lemak 
dan gula dapat menyebabkan 
obesitas, sindrom metabolik, 
dan diabetes. Profesor mik-
robiologi dan imunologi di 
Columbia University Vagelos 
College of  Physicians and 
Surgeons, Ivaylo Ivanov dan 
rekan-rekannya menyelidiki 
efek awal dari pola makan gaya 
Barat yang dominan dengan 
gula pada mikrobioma tikus.

Setelah empat minggu, 
hewan menunjukkan karak-
teristik sindrom metabolik, 
seperti penambahan berat 
badan, resistensi insulin, dan 
intoleransi glukosa. 

Mikrobioma mereka telah 
berubah secara dramatis, 
dengan jumlah bakteri ber-
filamen yang tersegmentasi 
turun tajam dan bakteri lain 
bertambah banyak.

Pengurangan bakteri ber-
fi lamen sangat penting untuk 
kesehatan hewan melalui 
efeknya pada sel kekebalan 
Th17. Penurunan bakteri ber-
fi lamen mengurangi jumlah 
sel Th17 di usus, dan eksperi-
men lebih lanjut mengung-
kapkan sel Th17-lah yang 
diperlukan untuk mencegah 
penyakit metabolik, diabetes, 
dan penambahan berat badan.

Komponen apa dar i 
pola makan tinggi lemak dan 
tinggi gula yang menyebab-

Studi Temukan Gula Bisa Ubah 
Mikrobioma Usus Pemicu Diabetes

kan perubahan ini? Tim Ivanov 
menemukan gula sebagai penye-
babnya. “Gula menghilangkan 
bakteri berfi lamen, dan akibatnya 
sel pelindung Th17 menghilang,” 
kata Ivanov dilansir The Brighter 
Side, Kamis (8/9).

Ketika peneliti memberi 
makan tikus diet bebas gula dan 
tinggi lemak, mereka mempertah-
ankan sel Th17 usus dan sepenuh-
nya terlindungi dari obesitas dan 
pra-diabetes, meskipun mengon-
sumsi jumlah kalori yang sama. 
Namun, penghapusan gula tidak 
memiliki efek yang menguntung-
kan, dan hewan menjadi gemuk 
dan mengembangkan diabetes.

Dalam kasus itu, probiotik 
tertentu mungkin bisa membantu. 
Pada tikus Ivanov, suplemen bak-
teri berfilamen menyebabkan 
pemulihan sel Th17 dan perlindun-
gan terhadap sindrom metabolik, 
meskipun hewan ini mengonsumsi 
makanan tinggi lemak.

Meskipun manusia tidak 
memiliki bakteri berfi lamen yang 
sama seperti tikus, Ivanov ber-
pikir bakteri lain pada manusia 
mungkin memiliki efek perlind-
ungan yang sama. Pemberian 
sel Th17 pada tikus juga mem-
berikan perlindungan dan dapat 
menjadi terapi bagi manusia.

“Mikrobiota penting, tetapi 
perlindungan sebenarnya berasal 
dari sel Th17 yang diinduksi oleh 
bakteri,” kata Ivanov.

Ivanov menjelaskan studinya 
menekankan bahwa interaksi 
kompleks antara diet, mikrobiota, 
dan sistem kekebalan memainkan 
peran kunci dalam pengemban-
gan obesitas, sindrom metabolik, 
diabetes tipe-2, dan kondisi lain-
nya.  “Ini menunjukkan bahwa 
untuk kesehatan yang optimal, 
penting tidak hanya mengubah 
pola makan tetapi meningkatkan 
mikrobioma atau sistem kekeba-
lan usus, misalnya, meningkatkan 
bakteri penginduksi sel Th17,” 
ujar Ivanov. tom

ujar Damar.
“Kedua adalah operator 

dalam hal ini penyelenggara jasa 
telekomunikasi, lalu yang ketiga 
adalah Dukcapil,” ujarnya.

Namun sayangnya, setelah 
kebocoran data terjadi, Komin-
fo, Dukcapil dan Operator tele-
komunikasi saling lempar tang-
gungjawab. Hal tersebut terlihat 
dari pernyataan Kementerian 

Kominfo, pada 1 September, 
yang menyebut kebocoran data 
bukan berasal dari mereka.

“Lalu, 3 September Duk-
capil mengatakan bukan dari 
pihaknya, sementara Kominfo 
lewat media tanggungjawab 
itu ada di operator, semen-
tara operator sendiri menolak 
bertanggung jawab atas kebo-
coran tersebut,” papar Damar.

Melihat para pihak saling 
lempar tanggungjawab atas 
kebocoran data pengguna SIM 
Card HP, maka wajar masyara-
kat marah.

“Saya rasa kita semua di 
sini geram, karena ini bukan 
kebocoran pertama, tahun ini 
ada tujuh kebocoran, belum lagi 
tahun-tahun lalu menyimpan 
kebocoran yang lain,” katanya.

“Ini menyulitkan Indone-
sia, karena terlihat Indonesia 
menyepelekan soal perlind-
ungan data yang dikumpulkan 
lewat berbagai mekanisme,” 
ujar Damar menambahkan.

Sebelumnya, data NIK ma-
syarakat, nomor ponsel, pro-
vider telekomunikasi, dan tang-
gal registrasi diduga mengalami 
kebocoran, Rabu (31/8). Data 

tersebut diunggah oleh sebuah 
akun bernama ‘Bjorka’ di situs 
Breached.to yang sebelumnya 
juga merupakan pembocor 
data pengguna Indihome.

Menanggapi kebocoran 
tersebut, Menkominfo memin-
ta agar masyarakat menjaga 
data pribadi masing-masing 
dan mengganti passwordnya 
secara berkala. mar

Ratu Elizabeh II Meninggal...
sana, lima hari sebelumnya, 
bom meledak di ibu kota, 
Accra. Namun Ratu tidak 
tergoyahkan, hal ini karena dia 
telah membatalkan kunjungan 
sebelumnya ketika dia men-
gandung Pangeran Andrew. 
Ratu pun tetap terbang ke sana.

Seperti diketahui, para pe-
mimpin dan pejabat dunia telah 
memberikan penghormatan 
kepada Ratu Elizabeth II, yang 
telah meninggal pada usia 96 
tahun.

berusia 25 tahun, sedang berli-
bur di sana ketika ayahnya, Raja 
George VI, meninggal dalam 
tidurnya pada 952.

Presiden Ali Bongo On-
dimba dari Gabon, yang meru-
pakan salah satu negara terbaru 
yang bergabung dengan Perse-
makmuran, mengatakan: “Ratu 
adalah teman baik Afrika dan 
Afrika menunjukkan kasih 
sayangnya sebagai balasannya.”

Presiden Ghana Nana 
Akufo-Addo men-tweet bah-

wa negaranya memiliki kenan-
gan indah dari dua kunjungan 
yang dilakukan Ratu.

Dia berkomentar tentang 
“keramahan, keanggunan, 
gaya, dan kegembiraan yang 
dibawanya dalam menjalankan 
tugasnya”.

Perjalanan pertamanya ke 
Ghana, bekas jajahan Inggris 
yang merdeka pada 1957, penuh 
kontroversial dan ada kekhawati-
ran akan keselamatan raja.

Sebelum Ratu pergi ke 

Mereka menghormati rasa 
tanggung jawabnya yang dalam 
dan ketangguhannya, serta sel-
era humor dan kebaikan Ratu.

Presiden Prancis Emman-
uel Macron memimpin tribute 
atau penghormatan, mengin-
gat “seorang ratu yang baik 
hati” yang merupakan “teman 
Prancis”.

Mantan Presiden Amerika 
Serikat (AS) Barack Obama 
mengatakan Ratu telah “me-
mikat dunia” dengan “pemer-

intahan yang ditentukan oleh 
keanggunan, keanggunan dan 
etos kerja yang tak kenal lelah”.

“Berkali-kali, kami dikejut-
kan oleh kehangatannya, cara 
dia membuat orang merasa 
nyaman, dan bagaimana dia 
membawa banyak humor dan 
pesonanya ke saat-saat ke-
megahan dan keadaan yang 
luar biasa,” kata Obama, yang 
bertemu Ratu dalam beberapa 
kesempatan. dalam sebuah 
pernyataan. osm
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