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Dokter: Belum Ada Obat Spesifi k 
untuk Mengobati Cacar Monyet
Cacar monyet ditangani dengan memberi-
kan obat-obatan cacar dan cacar air.

Rumah Sakit Umum Pusat 
(RSUP) Fatmawati, Ifael Mau-
leti, Kamis (22/9).

Ia menjelaskan, cacar 
monyet disebabkan oleh virus 
monkeypox. Kendati demiki-
an, ia menyebutkan beberapa 
ahli sudah mencoba beberapa 
antivirus karena cacar monyet 
masih satu famili dengan in-
feksi cacar air dan cacar. Obat-
obatan untuk cacar air dan 
cacar ini telah dicoba ke pasien 
cacar monyet.

“Hanya saja belum ada 
keputusan atau pengakuan 

bahwa ini (antivirus cacar air 
dan cacar) adalah obat yang 
bisa digunakan untuk cacar 
monyet,” katanya.

Sejauh ini ia menyebutkan 
pihak kedokteran mengobati 
gejala yang muncul. Misalnya 
demam maka gejala ini yang 
ditangani, atau jika merasakan 
nyeri juga ditangani.

Ia menambahkan, pen-
anganan yang lebih penting 
adalah kelainan kulitnya. Se-
bab, sumber infeksi bakteri 
bisa masuk karena lesi kulit 
pasien cacar monyet yang 
pecah jadi terbuka. Artinya 
perawatan kulit cacar monyet 
harus benar-benar diperhati-
kan sehingga tidak menimbul-
kan infeksi bakteri yang masuk 
lewat jalur ini.

“Jadi, untuk cacar mony-
et ini lebih fokus pada per-
awatan,” katanya.

Terkait antibiotik bisa di-
gunakan, ia menjelaskan obat 
ini digunakan  untuk penyakit 
yang diakibatkan oleh bakteri. 
Artinya ketika terjadi infeksi 
akibat bakteri diberikan an-
tibiotik. Sedangkan, infeksi 
akibat virus diberikan anti 
virus. Jadi, antibiotik tak bisa 
digunakan untuk penyakit 
akibat virus. Kendati demikian, 
ia tak menutup kemungkinan 
bisa saja infeksi monkeypox 
ini mendapatkan antibiotik. 
Semua bergantung pada pihak 
dokter akan menilainya. 

“Kalau misalnya dokter 
melihat di lesi timbul nanah 
atau borok makin lebar dan 

JAKARTA(IM) - Infeksi 
cacar monyet (monkeypox) 
yang sudah terjadi di banyak 
negara termasuk Indonesia 
kemudin memunculkan per-
tanyaan apakah ada obat untuk 
menyembuhkannya. Ternyata 
belum ada obat spesifi k untuk 
mengobati cacar monyet.

“Menurut teori, belum 
ada obat yang spesifi k untuk 
cacar monyet. Jadi, belum bisa 
diberikan obat antivirus untuk 
cacar monyet,” ujar Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam dari 
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SAMBUNGAN DARI HAL 1OTT Hakim Agung, KPK Amankan...
Kami menunggu pernyataan 
resmi dari KPK,” kata  Andi, 
Kamis (22/9).

Dalam OTT tersebut petu-
gas KPK  mengamankan se-
jumlah barang bukti berupa 
pecahan mata uang asing.  
Selain barang bukti, KPK juga 
turut mengamankan sejumlah 
orang dalam OTT ini.

Kepala Bagian Pemberita-

KPK mempunyai waktu 1x24 
jam untuk menentukan status 
hukum para pihak yang dia-
mankan dalam operasi senyap 
di Jakarta dan Semarang terse-
but. KPK akan mengumum-
kan secara resmi siapa saja 
pihak yang ditangkap serta 
kronologi OTT tersebut.

 “Pada saatnya nanti akan 
kami jelaskan secara lebih de-

tail,” ujar Ghufron.
Sementara Juru Bicara 

Mahkamah Agung (MA), Andi 
Samsan Nganro,  mengaku 
belum mengetahui adanya 
OTT  yang dilakukan KPK  
terkait penanganan perkara 
di MA. Saat ini pihaknya akan 
menunggu keterangan resmi 
dari Komisi Antirasuah itu.

“Saya baru tahu dari media. 

an KPK Ali Fikri mengatakan, 
saat ini pihaknya masih terus 
melakukan konfi rmasi kepada 
sejumlah orang yang ditangkap.

“Turut diamankan sejum-
lah barang antara lain berupa 
uang dalam pecahan mata uang 
asing,” kata Ali dalam pesan 
tertulisnya kepada wartawan, 
Kamis (22/9).

Para tersangka  ditangkap 

ketika menerima hadiah atau 
janji terkait pengurusan perkara 
di MA. Saat ini, para tersangka 
sudah dibawa ke Gedung Merah 
Putih KPK guna dimintai ket-
erangan dan klarifi kasi.

“Untuk perkembangan 
lebih lanjut, segera akan kami 
sampaikan setelah seluruh 
kegiatan ini selesai dilakukan,” 
kata Ali. mar

Konversi Kompor Elpiji ke  Listrik...
perdagangan.

Melimpahnya gas alam di 
Indonesia tidak bisa dimanfaat-
kan dengan optimal lantaran 
kurangnya infrastruktur pipa gas.

Pembangunan jargas dalam 
APBN 2009-2020 yang meli-
puti 17 provinsi telah menca-
pai total 537.496 sambungan 
rumah (SR), namun meny-
isakan 108.976 SR yang belum 

Kampanye konversi elpiji 
ke kompor listrik seakan jadi 
ironi saat proyek pemban-
gunan jaringan gas (jargas) 
untuk pelanggan rumah tangga 
belum optimal. Melalui sam-
bungan jargas, masyarakat 
diharapkan mau beralih dari 
elpiji diganti dengan meng-
gunakan gas alam melalui pipa 
distribusi.

Sebagai informasi saja, paso-
kan gas alam sangat melimpah di 
Indonesia yang justru diekspor 
ke luar. Singapura contohnya, 
masyarakat di negara tetangga 
itu justru selama ini menikmati 
jargas yang gasnya dikirim dari 
Indonesia.  Sebaliknya, elpiji 
merupakan bahan bakar yang se-
lama ini harus diimpor sehingga 
berdampak negatif  pada neraca 

terpakai.
Masalah lainnya, yakni ma-

salah pasokan gas yang naik 
turun. Terlebih pembangunan 
infrastrukturnya cukup mahal. 
Hal serupa juga terjadi pada 
kendaraan berbahan bakar 
gas, di mana pemerintah awal-
nya juga gencar membangun 
SPBG. Namun kini arah angin 
berubah, di mana pemerintah 

kini ganti giat mengampa-
nyekan stasiun pengisian listrik 
umum (SPLU) untuk mobil 
listrik. 

Hingga saat ini, cukup 
banyak SPBG yang sudah ter-
lanjur dibangun juga tercatat 
mangkrak. Sejatinya, listrik yang 
dinikmati masyarakat juga seba-
gian berasal dari gas alam yang 
dibakar di pembangkit. mar

curiga ada infeksi bakteri ke-
mudian diperiksa di laborato-
rium. Jika hasilnya betul ada 
bakteri yang berkumpul di sana 
maka bisa diberikan antibio-
tik,” katanya.

Kemudian gejala awal sep-
erti nyeri tenggorokan dan 
lama-lama batuknya sema-
kin hebat hingga sesak napas 
pasien cacar monyet akan 
dilihat. Kemudian, setelah dok-
ter mengevaluasi munculnya 
pneumonia terbukti disebab-
kan oleh bakteri akhirnya bisa 
diberikan antibiotik kepada 
pasien cacar monyet. 

“Karena komplikasi pe-
nyakit lain bisa saja muncul 
dan menyertai infeksi cacar 
monyet,” ujarnya. tom

Bupati Purwakarta Buka Suara soal...
apapun, hak semua orang mau 
berpikir a b c d,” ungkap Anne.

“Doian aja yang terbaik,” 
katanya  singkat.

Dedi Mulyadi, belum ban-
yak berkomentar panjang lebar 
terkait gugatan cerai tersebut.  

doanya,” katanya.
Ketika ditanya alasan 

menggugat cerai, Anne terus 
meminta doa agar diberikan 
jalan yang terbaik. Kendati 
begitu, ia memastikan aktivitas 
pemerintahan akan berjalan 

seperti biasa.
“Mohon doanya, mohon 

maaf  bila ada teman-teman 
yang merasa terganggu, saya 
yakin bahwa semuanya hasilnya 
akan terbaik untuk semuanya, 
biarin aja mereka mau berpikir 

“Saya belum mau mem-
berikan komentar,” kata Dedi 
singkat dikonfi rmasi wartawan 
melalui  sambungan telepon.

Sidang pertama gugatan 
cerai orang nomor satu di 
Purwakarta itu tertanggal 

5 Oktober 2022, di kantor 
Pengadilan Agama Purwa-
karta yang berlokasi di Jl. 
Ir. H. Juanda Desa No.3, 
Mekargalih, Kec. Jatiluhur, 
Kabupaten Purwakarta, Jawa 
Barat.  mar

Menpan-RB: Jangan-jangan Kalau Honorer...
orer terus diangkat ini (negara 
kita) jadi republik honorer,” 
ujarnya lagi.

Padahal, kata Azwar Anas, se-
tiap tahun rata-rata ada 1 juta fresh 
graduate atau lulusan dari perguru-
an tinggi.  Dengan kondisi seperti 
itu, ia khawatir para fresh graduate 
nantinya tidak akan mendapatkan 

binaan dan Pengawasan Ne-
tralitas Pegawai ASN dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum (Pemilu) 2024, Azwar 
Anas mengatakan, kondisi ini 
menjadi tantangan tersendiri 
dalam reformasi birokrasi.

“Ada honorer yang direk-
rut dengan berbagai macam 

cara yang kemudian minta 
diangkat ASN. Nah, ini kalau 
terus menerus tentu menjadi 
tantangan kita semua,” kata 
Azwar Anas dalam sambutan-
nya sebagaimana ditayangkan 
YouTube Kementerian PAN 
RB, Kamis (22/9).

“Jangan-jangan, kalau hon-

tempat sebagai ASN.
Meski demikian, Azwar 

Anas mengakui tetap ada 
tenaga honorer yang berkuali-
tas di berbagai daerah. Oleh 
karenanya, mantan Bupati 
Banyuwangi ini menekankan 
pentingnya penataan SDM di 
pemerintahan.

“Di satu sisi kita mendo-
rong supaya ASN bersaing, 
melayani di era disrupsi dan 
sebagainya. Tapi, di sisi lain 
gelembung-gelembung hon-
orer terus tumbuh, ada yang 
honorer memang kualitasnya 
bagus di berbagai daerah,” 
ungkap Azwar Anas. mar

Puan Maharani Vs Ganjar Pranowo...

Minyak Cengkeh Berpotensi 
Sebagai Antikanker 

JAKARTA(IM) - Minyak 
cengkeh adalah minyak esensial 
yang berasal dari pohon ceng-
keh (Syzygium aromaticum). 
Minyak ini diproduksi den-
gan mengekstraksikan kuncup 
bunga cengkeh kering. 

Minyak cengkeh memiliki 
warna kuning pucat hingga 
coklat keemasan, dan memi-
liki aroma pedas yang kuat. 

Minyak ini kaya akan fe-
nilpropanoid, yang merupak-
an suatu kelompok senyawa 
dari tumbuhan dengan senya-
wa utamanya, yaitu eugenol. 
Senyawa bioaktif  lainnya yang 
terdapat dalam minyak ceng-
keh, yakni timol, carvacrol, 
dan cinnamaldehyde. 

Adapun manfaat minyak 
cengkeh untuk kesehatan, di 
antaranya: Mengatasi jerawat 
Minyak cengkeh dipercaya 
dapat mengatasi jerawat kare-
na memiliki sifat antimikroba 
yang kuat. Penelitian menun-
jukkan bahwa minyak ini 
dapat menghambat pertum-
buhan bakteri Staphylococ-
cus yang dapat menyebabkan 
jerawat, bisul, ruam, lepuh, 
dan impetigo.

Dalam mengobati jerawat, 
Anda dapat mengoleskan kapas 
yang telah ditetesi minyak ceng-
keh dan madu pada area kulit 
yang terkena. Kemudian, bilas 
dengan air bersih setelah area 
tersebut kering.

Mengobati infeksi jamur .
Eugenol dan carvacrol 

yang terkandung dalam min-
yak cengkeh memiliki efek 
antijamur. Menurut sebuah 
penelitian yang diterbitkan 
dalam Oral Microbiology and 
Immunology Journal, minyak 
cengkeh dapat digunakan 
untuk mengobati kandidiasis 
yang disebabkan oleh jamur 
Candida albicans. Infeksi 
jamur ini dapat terjadi di mu-
lut, telinga, kuku, hidung, va-
gina, dan saluran pencernaan. 

Minyak cengkeh juga efektif  
dalam membunuh parasit usus 
yang bisa menyebabkan diare 
dan masalah pencernaan lain-
nya. Anda dapat mengonsumsi 
minyak ini dalam jumlah sedikit, 
namun harus di bawah penga-
wasan dokter. 

Mengobati sakit gigi.
Sifat antikuman dan anestesi 

yang dimiliki minyak cengkeh 
membuatnya sangat efektif  un-
tuk meredakan sakit gigi, sakit 
gusi, dan sariawan. Selain itu, 
menurut sebuah penelitian, min-
yak cengkeh dan molekulnya juga 
efektif  dalam mencegah erosi 
gigi. Anda dapat menempelkan 
kapas yang telah ditetesi min-
yak cengkeh dan minyak zaitun 
pada gigi yang sakit. Namun 
jangan teteskan pada sariawan 
yang parah dan luka terbuka. 
Setelah itu, berkumurlah dengan 
air hangat. Kedua campuran 
tersebut juga dapat membantu 
menghilangkan bau mulut.

Mencegah penyakit kronis.
Eugenol dalam minyak ceng-

keh merupakan antioksidan 
kuat yang dapat membersihkan 
radikal bebas. Hal ini tentu dapat 
mengurangi stres oksidatif  dan 
mencegah terjadinya penyakit 
kronis. Selain itu, antioksidan 
yang dimiliki minyak cengkeh 
juga dapat membantu menin-
gkatkan kekebalan tubuh dan 
melawan berbagai penyakit. 

Berpotensi antikanker.
Menurut sebuah laporan 

yang diterbitkan dalam Oncology 
Research and Treatment Journal, 
asam oleanolat yang merupakan 
senyawa bioaktif  dalam min-
yak cengkeh, dapat membantu 
menurunkan risiko pertumbuhan 
tumor dalam studi pendahuluan. 
Baik ekstrak cengkeh maupun 
minyaknya juga dipercaya dapat 
membantu mengurangi perkem-
bangan kanker. 

Namun, masih dibutuhkan 
lebih banyak penelitian untuk 
membuktikan klaim ini. tom

JAKARTA(IM) - Asu-
pan nutrisi merupakan hal 
yang penting bukan hanya 
pada anak-anak namun juga 
kelompok remaja dan orang 
dewasa. Dikatakan dr. Di-
ana Felicia Suganda, M.Kes, 
SpGK, asupan gizi remaja 
khususnya remaja perempuan 
sangat penting karena akan 
memengaruhi anak yang di-
kandung saat hamil kelak.

Oleh sebab itu, nutrisi 
sangat penting diperhatikan 
jauh sebelum perempuan 
hamil bahkan menikah.

“Perkembangan otak 
anak itu udah dari lama, bah-
kan jauh sebelum hamil. Saat 
ibu remaja, nutrisinya harus 
lengkap. Itu akan memenga-
ruhi saat hamil agar terhindar 
anemia terus nanti biar ASI 
yang keluar berkualitas,” ung-
kapnya dalam acara Biostime, 
Rabu (21/9).

Selain itu, alasan uta-
ma mengapa nutrisi sangat 
penting untuk pertumbuhan 
anak adalah karena dapat 
memengaruhi kesehatan sal-
uran cerna. Dokter Diana 
menuturkan, saluran cerna 
yang sehat, akan sangat ber-
pengaruh pada sistem keke-
balan tubuh anak.

“Nutrisi yang baik seperti 
FOS terus inulin, dan lain-
lain akan membantu menjaga 
kesehatan saluran cerna. Jika 
saluran cerna sehat, itu akan 
membuat 70 persen imunitas 

Dokter Gizi Ingatkan Pentingnya 
Asupan Nutrisi Saat Remaja

anak menjadi sehat,” sambung 
Dokter Diana.

Oleh sebab itu, makanan 
dengan komposisi dan nutrisi 
lengkap sangat penting. Hal ini juga 
diseimbangi dengan aktivitas fi sik 
sehingga kesehatan anak optimal. 
Namun, tidak bisa dipungkiri jika 
terkadang saat proses pertum-
buhan, anak kerap kali menolak 
untuk makan. Hal tersebut yang 
juga sulit serta menjadi masalah 
bagi banyak orangtua.

Melihat permasalahan terse-
but, Dokter Diana menjelaskan, 
orang tua dapat membuat menu 
dengan makanan yang dipilihnya.

Ketika anak memilih makan-
an sendiri, itu akan membantu-
nya memiliki nafsu untuk men-
gonsumsinya. Namun, makanan 
yang dipilih juga tetap harus 
disesuaikan dengan komposisi 
yang sesuai.

Selain memilih makanan 
sendiri, orangtua juga tidak boleh 
memaksa dan memarahi anak. 
Menurut Dokter Diana, hal terse-
but hanya akan membuat anak 
semakin marah dan menolaknya.

Untuk itu, para orangtua 
dapat mencoba pendekatan 
secara perlahan serta memberi-
tahu mengapa makan itu penting 
untuk tubuh.

“Jangan pernah push atau 
maksa anak, itu akan membuatnya 
semakin menolak. Jadi pendeka-
tannya itu harus pelan-pelan, ajak 
anak bicara dan kasih tahu alasan-
nya kenapa harus makan,” jelas 
Dokter Diana.tom

igus Ketua DPR, kini memiliki 
barisan pendukung yang ber-
asal dari sekumpulan anggota 
DPR Fraksi PDI-P. Mereka 
menamakan diri sebagai “De-
wan Kolonel” yang diklaim 
sudah memiliki struktur organ-
isasi yang mirip militer, mulai 
dari prajurit hingga jenderal.

Sementara, Ganjar Prano-
wo, Gubernur Jawa Tengah, 
yang juga  kader PDI-P, kini 
memiliki basis massa yang 
dinamai “Dewan Kopral”.  
Lantas seperti apa Dewan Kol-
onel dan Dewan Kopral ini? 
Apa saja tugas dan fungsinya?

Anggota DPR Fraksi PDI-
P Trimedya Panjaitan. Trim-
edya didapuk menjadi Koor-
dinator Dewan Kolonel.

“Tapi semua dimulai dari 
komisi I sampe XI. Apa yang 
bisa kita lakukan, setiap komisi 
kita lakukan di dapil juga,” kata 
Trimedya di Kompleks Parle-
men Senayan, Jakarta, Selasa 
(20/9).

“Kalau bahasanya Pacul 
(Bambang Wuryanto) kan 
bagaimana mewangikan mbak 
Puan di dapil kita masing-

masing,” ujar Trimedya.
Ditemui terpisah, Johan 

Budi mengakui bahwa pemben-
tukan Dewan Kolonel  tidak ada 
kaitannya dengan DPP PDI-P. 
Terbentuknya Dewan Kolonel 
merupakan keinginan seke-
lompok anggota Fraksi PDI-P 
untuk mendukung Puan jadi 
Capres 2024..

Hingga kini terdapat 12 
anggota yang tergabung di 
Dewan Kolonel. Jenderal 
dari Dewan Kolonel adalah 
Ketua Fraksi PDI-P DPR 
Utut Adianto dan Sekretaris 
Fraksi Bambang Wuryanto 
alias Bambang Pacul.

Tak mau kalah, barisan pen-
dukung Ganjar Pranowo juga 
mulai merapatkan diri. Mereka 
juga akan membentuk forum 
bernama Dewan Kopral.

Ketua relawan Ganjar 
Pranowo Mania (GP Mania) 
Immanuel Ebenezer atau Noel 
mengakui bahwa  pemben-
tukan  Dewan Kopral untuk 
menandingi Dewan Kolonel.  

“Kita bakal membentuk 
juga namanya Dewan Kopral. 
Iya dong, kalau elite bisa ben-

tuk Dewan Kolonel, kita akan 
bentuk Dewan Kopral,” kata 
Noel saat dihubungi wartawan, 
Rabu (21/9).

Pembentukan Dewan Ko-
pral tersebut tidak main-main. 
Noel menyebut bahwa Dewan 
Kopral justru lebih banyak ang-
gotanya dari pada Dewan Kolo-
nel. Dewan terdiri dari  elemen 
masyarakat, bukan elite politik.

“Seluruh komponen pen-
dukung, relawan Mas Ganjar. 
Entah itu dari kiai, maha-
siswa, buruh, tani, kita akan 

membentuk dewan kopral,” 
ungkapnya.

“Karena biar gimanapun, 
kolonel dan kopral, lebih banyak 
kopral. Nah suara buat pemilu 
dalam konteks demokrasi itu 
ditentukan oleh quantity. Nah 
quantity ini lebih banyak kopral 
dibanding kolonel kan,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP 
PDI-P Hasto Kristiyanto leb-
ih dulu mengomentari soal 
Dewan Kolonel. Hasto me-
nyatakan, DPP PDI-P tidak 
menganggap Dewan Kolonel 

benar-benar ada. Bahkan, DPP 
menegaskan Dewan Kolonel 
layaknya guyonan politik.

“Mana ada di dalam partai, 
struktur seperti militer. Jadi 
partai kan yang dikenal dewan 
pimpinan pusat partai, de-
wan pimpinan daerah, dewan 
pimpinan cabang, hingga anak 
ranting,” kata Hasto ditemui di 
Sekolah Partai PDI-P, Lenteng 
Agung, Jakarta, Rabu (21/9).

“Sehingga tidak dikenal 
adanya Dewan-Dewan Kolo-
nel,” ujarnya. mar

Tidak lama setelah gempa, ada 
pemadaman bergilir beberapa 
kali di sini, jadi listrik menda-
dak dipadamkan. Saya merasa 
saya harus menyiapkan listrik 
sendiri. Jadi, saya memasang 
panel surya.”

Ketika hujan, ia menggen-
jot sepeda pembangkit listrik 
pada pagi hari selama sekitar 10 
menit. Ini dapat menghasilkan 
listrik sekitar 10 watt. Fujii 
mengatakan daya tersebut cu-
kup untuk menyalakan bohlam 
selama tiga jam.

Beberapa orang menyebut 

peralatan listriknya yang ter-
batas dan untuk menerangi 
rumahnya pada malam hari 
selama beberapa hari.

Fujii, yang mencari nafkah 
sebagai seniman pewarna teksil, 
tidak memiliki TV, pengeras su-
ara, mesin cuci, pengatur udara 
(AC), atau alat penyedot debu. 
Ketika hari cerah, ia menaruh 
bahan makanan apapun yang 
hendak ia masak di dalam se-
buah panci hitam tertutup di 
balkonnya selama beberapa jam.

Untuk memasak nasi dan 
membakar kue yang memer-

lukan lebih banyak panas, ia 
menggunakan pemasak tenaga 
surya. Ia mengatakan, “Pada 
hari-hari cerah, sepotong ikan 
dapat dimasak sekitar satu 
jam dan sepotong dada ayam 
akan perlu waktu sekitar satu 
setengah jam,” kata dia dikutip 
dari VoA.

 Sela in meng gunakan 
tenaga surya, ternyata Fujii 
juga menggunakan lilin untuk 
memanaskan makanan.

 “Saya memulai gaya hidup 
ini karena Gempa Besar di Je-
pang Timur pada tahun 2011. 

gaya hidupnya Spartan: ketat, 
sederhana, tanpa kemewahan, 
Tetapi Fujii mengatakan ia 
hanya melakukan hal-hal yang 
menurutnya menyenangkan 
dan ramah lingkungan.

Namun, usianya yang telah 
lanjut dan musim panas yang 
terik membuat ia memper-
timbangkan untuk mengakhiri 
gaya hidup seperti ini. Fujii sek-
arang lebih optimistis karena 
energi listrik yang lebih bersih 
tersedia di Jepang, dibanding-
kan dengan satu dekade silam.

Fujii baru-baru ini mem-

beli sebuah kulkas kecil yang 
dijalankan dengan panel-panel 
suryanya. Ia mengatakan ia 
akan terus memasak dengan 
tenaga matahari bahkan jika ia 
terhubung lagi dengan jaringan 
listrik komersial.

Fujii mengatakan, “Makan-
an yang dimasak dengan tenaga 
surya lezat dan memasaknya 
tidak menggunakan gas atau 
listrik. Ini bermanfaat kalau 
terjadi bencana alam. Saya ingin 
terus memasak dengan tenaga 
surya dan mengembangkan 
keterampilan saya.”  osm
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